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De $envandt Dil-titlen
Sportsminigolfklubben Putter Team Odense genvandt titlen
som danmarksmester for hold i Gladsaxe. Holdet manglede
blot nogle få points, men holdt sig nu ikke tilbage med
pointshgsten. Mere spænding var der om 3. pladsen og ikke
mindst om den sjette plads i Elitedivisionen i den nye holdturnering.
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Terminskalender
Bagsiden

l. præmie: 40.000 kr.
Bagsiden

Glade vindere fra Putter Team. Fra venstre er det John Hansen, Jan
quist og Leif Meitilberg.

Ly@,

Lars Rosen-

Protest over holdturnoringen
Deadlinefil
Banegolferen nr.4:
5. november 1999

Der er kommet en protest fra Banegolf Klubben Randers over
den 2. afdeling af holdturneringen, som Turneringsudvalget
har lagt på betonbanerne i Odense. Protesten henviser bl. a.
til hj emmebanefordel for Odense-klubberne. Bestyrelsen i
Dansk Banegolf Union har behandlet protesten.
Læs side 4
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Dansk Banegolf Union
Formand:
E-mail:

Preben Nørskov

pn_als@postl.tele.dk

Alkoholpolitik
Af Ole Rasmussen Banegolftren

Banegolferen er officielt blad for
Dansk Banegolf Union.

Der bliver nu sat etiske retningslinier omkring alkohol op
for landsholdstruppen for herrer
og juniorer.
Meningen er at strarnme op omkring en uskreven holdning blandt
mange af spilleme, hvor pilsner
efter træningen er almindeligt. Vi
dyrker nu engang en sport, hvor
landsholdet er eliten, og så er det
ganske naturligt med retningslinier for alkohol.
Der ofres tid og penge ikke blot
af spillerne men også af unionen,
træneren og andre hjælpere. Alle
skal yde deres bedste, leve op til
trænerens krav, være i stand til at
samarbejde om opgaverne.
For megen slinger i valsen kan
aftrolde nogen fra at deltage eller
gØre det til en negativ oplevelse
at deltage, og det har sportsfolk
ikke ligefrem brug for.
Desuden er det en dårlig holdning at udvise over for juniorspillere, som gØr deres entr6 i truppen.
Helt præcist hvor stramme reglerne bliver er ikke lagt fast endnu, men det bliver lagt klar for
truppen til den kommende sæson.

Bladet er åbent for debat, læserindlæg og
kommentarcr.

Hvor langt skal det række?

DBgU's adresse: Dansk Banegolf Union
Rugaardsvej 23

DK-5000 Odense C
Tlf.Æax 6612'79 34

Internet:
E-mail:

www.banegolf.dk
dbgu@get2net.dk

Breddekonsulent: Peter Sørensen
Ttt.66 1279 34
eller 28 74 79 34
E-mail:
dbgu@get2net.dk
pls.dbgu@get2aet.dk

Banegolferen
Redaktion:

Ole Rasmussen
Kragsbjergvej 5

DK-5000 Odense C

Ttt.66 M
E-mail:

7A 74

ole-r@post.tele.dk

Lokalmedarbejdere
Sjælland:

Robert Baldorf,
Gladsaxe

Sydjylland:

Carl E, Rasmussen og
Arne P. Hansen,

Nord-AIs
Udgivelser:
Optag:

400

Abonnement:

40 kr. arligt

Bladets anikler udtrykker ikke nød-

vendigvis DBgU's officielle holdning.
Banegolferen påtager sig intet ansvar for
uopfordret indsendt materiale og for
eventuelle rrykfejl i tekst og annonccr.
Banegolferen forbeholder sig reL til at
redisere i indscndtc materialer.

i unionen

Nu kommer næste spørgsmål:
Hvor vidtgående skal disse retningslinier være?
I hvert fald skal detjo dreje sig
om samlinger, landskampe og internationale mesterskaber.
Næst efter landsholdet kommer
unionens egne arrangementer.
DM-hold samt DM-individuelt
og mix, hvor man også kan stille
krav til spillerne.

Eller kan unionen/klubberne på
repræ sentantskabsmødet selv

vedtage generelle regler for
stævne- og turneringsdeltagere ?
Jeg mener, at det er på tide med
et regelsæt på området, da vi gerne vil vise os udadtil. For nye
klubber vil det også give dem en
indtryk af, at vi er seriøse med
sporten, og det vil blive opfattet
positivt"

Klubstævner
Hvor langt skal lovens lange
arm række?
Er det realistisk at pille ved en
grundsten ved de danske klubber
og deres stævner: Udskænkning
af alkohol under stævnet til
spillere?
Her er det ikke kun elite, men
også bredde, som deltager - samt
ungdom.
I Tyskland er der ingen udskænkning til spillere, de kan
ganske enkelt ikke købe alkohol.
Men uanset hvor mange regler,
man laver, vil der væfe "sorte
får", som vil forsBge at omgå
reglerne. Bagagerumsbaren vil
altid være åben, og det er svært
at checke om folk drikker, og
hvor meget de drikker fra bilen"
Ud over det vil det være lidt af
en revolution at rykke ind med en
række regler, som mere vil blive
opfattet som en påtvungen byrde,
end som en udvikling for sporten,
unionen og klubberne.
Derfor er det bedre, at vores
love påbyder klubberne selv at
udforme rammerne for alkohol
ved deres stævner.
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Protest imod holdturnerin$en l 999.2000
Af Carsten Nielsen, formand Banegolf Klubben Randers
I forbindelse med det udsendte
materiale omkring holdturneringen 1999-2000 ønsker vi fra Banegolf Klubben Randers at indgive en protest imod afviklingen
a[ den 2. holdrunde i Odense på
betonbaner. Grunden

tii

protesten

beton bliver problemet da endnu
større. Vi ser en helt klar favorisering af OMC og SPTO.
Skal der afvikles DM-holdturnering på beton, kan det aftroldes
for sig som en separat turnering
over for eksempel en weekend.

er fplgende:

Vi mener ikke, at Turneringsudvalget (Morten Rasmussen)
helt selv fglger de spilleregler,
der indgås på repræsentantskabsmØdet. Hermed mener vi som der
står i indbydelsen, at Turneringsudvalget ser bort fra praksis, at
holdene i Elitedivisionen har
hjemmebane. Det er da helt klart
en fordel for de fynske klubber, at
der skal spilles på beton, og der
findes altså mange spillere uden
for Fyn, der endnu ikke har
prøvet at spille beton.
Når man så tager i betragtning,
at 1. division også skal spille på

På DB gU's bestyrelsesm@de
den 30. juli blev det pålagt TIJ
aI Lave en tidsplan for aI se om
del kunne La.de stg qøre at qennem"fBre afdelingen.
Det skulle kunne lade sig gøre
,følSe tidsplanen.
Endvidere mener vi, at det ikke
kan være rigtigt, at det kan tilkomme en klub atfh2 DM-arrangementer inden for så kort tid.
Vi vil påpege, at der på repræsentantskabsmØdet blev sagt, at
klubberne skulle søge om at komme i betragtning til afvikling af

afdeiing af holdturneringen lige
som man gPr i DM-individuelt.
Det havde været på sin plads,
hvis Turneringsudvalget i indbydelse havde nævnt spilledatoer,
og at klubberne derefter havde en
tidsfrist til at indsende ans@gningerne. TU kunne herefter udsenr
de de aktuelle spillesteder og de
rigtige spilledatoer, for vi spiller
jo ikke på hverdage, som det
ellers er sat til ifglge indbydelsen.
Hvis TU Ønsker at afvikle holdturnering på beton, bør TU efter
vores opfattelse stille forslag på
kommende repræ sentantskab smØde og ikke bare kaste det ned
om ørerne på klubberne.
Dette brev er sendt til formand
Preben Ngrskov, DBgU-s kontor,
B anegoHeren og

Tlmeringsudvalget.

Med ønsket om en god og saglig behandling håber vi på en
hurtig respons.

tliniglolfstævne
I f .-12. septembcr i Gelsted
Lprdag kl. 12 - 4 indledende runder
S4ndag kt. 9 - 3 indeldende runder
Kategorier: Herre A, herre B, damery seniorherrer
seniordame4 juniorherrer, juniordamer og *iiiiuniordreng) og -piger
Startpenge: Herre A Kr 10A.
Ungdom Kr 5A.

Start:

Øvrige Kr 80.

4

Vi

ffiolder

stævne

for 24. gøng - altså

har vi iubilæum næste år. Hvis-du
deltager i år og næste år får du en
rabat på 25To på vores iubilæwns'
stævne næste

år

til en spændende minigolfweekend i Gelsted!

W

ses
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Mester$kaber på cementbaner
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Det føltes næsten som om tiden
var skruet tilbage på den lille idylliske plet ud til lystbådehavnen
og Silkeborg-søerne. Stedet var
minigolfbanerne ved Indelukket i
Silkeborg og anledningen var de
Jyske Mesterskaber.
De 49 år gamle cementbaner med træbander er
næsten som en slags antikvitet - af den mere holdbare
slags - og man fplte sig næsten hensat til den tid. hvor
turneringerne blev spillet på
den slags baner. Men nu er
det altså 1999 og de Jyske
Mesterskaber hos en af landets yngste klubber, Hole-

turistbold og -kplle, men i løbet
af stævnet forsPger hun sig også
med "den rigtige va.re".
Heldigvis skulle man ikke bruge så mange bolde for cementen

God konkurrence
Det er lutter unge spillere, der
spiller med fra klubben og både
hos damerne og herrerne klarer
de sig ganske godt.
Hj emmebanen har alligevel
sine fordele. Indtil slut er
det en af de "lokale helte".
Lars Handberg, en gammel
bekendt i minigolf, som
fører hos herrerne, men den
manglende konkurrenceskarphed gØr udslaget til
sidst, og han må afgive 1.
pladsen til Morten Rasmussen fra Odense, mens
en anden lokal, Mads
Hjorth, snupper 3. pladsen.

in-One Silkeborg (HOS).
Før vi starter skal reglerne
omkring grænselinier og udlæg lige gennemgås, for på
banerne er linierne pla-ceret
noget anderledes, end eternitspiilerne er vant til, så
hele deltagergruppen gennemgår banerne sammen
med Jysk Banegolf Union
og dommerkollegiet, og det
giver da også anledning til
nogle ændringer.

Hos damerne går Inger
Neye, Putter Team, uanfægp
tet til sagen, og rimeligt
$
sikkert tager hun sig af 1.
pladsen foran Silkeborg's
Janni Clausen, mens Grethe Knop fra Putter Team
må npjes en en 3. plads.
I seniorrækken er der lidt
spredning imellem deltagerne. Her bliver Kaj Knop
fra Putter Team vinder foran Leif Bæk fra Karup,
Det var næsten baner som denne fra SmQrmosen på
mens Werner Holt fra
En boldverden til forskel Thur@, der blev spillet på. Tilbage i 1959 var der
Nord-Als bliver distanceret
DM påThur@-banerne'
Kun en HOS-spilier har faktisk
på 3. pladsen.
bolde. der kan matche en movar hård ved dem, og de fik nogle Næste stævne i Silkeborg bliderne minigolfers, og de gar flit- skrammer undervejs.
ver nok på andre baner, da klubtigt på skift. Ellers er det startOgså psyken var udsat for
ben allerede barsler med planer
bolde fra Dansk Banegolf Union, skrammer, da nogle af banerne
om egne eternitbaner, endda insom har sat spillerne i gang og de var noget krævende, bl. a. fik en dendørs, og så behgver man ikke
klarer sig ganske godt med dem. af dem tilnavnet "Ondskabens frygte for skrammer på sine
Også de bolde er et fælleseje for Hus", som blev en prgvelse for
bolde - eller sin psyke!
spillerne. En enkelt damespiller
flere, ikke mindst den nybagte
klarer sig i starten endda med en danske mester, John Hansen.

5
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Stort DM i 0dense
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren
Der var mange deltagere ved
danmarksmesterskaberne hos
Odense Minigolf Club, og det var
med god deltagelse i alle rækker ikke mindst i junior- og minijuniorrækkerne.
Også i den bedste herrerække
var der god tilslutning og for nogle af spillerne gjaldt det om at
gØre sig godt bemærket over for
landstræner Gerd Zimmermann,
som var på bespg.
Vi skal også nævne en damerække med 7 deltagere, som ikke
blot kæmpede om DM, men også
om opmærksomhed og om kampen for at blive flere,
og det var tilfældet
ved dette DM i forhold
til de foregående år.
Et andet arbejde,
der også har båret
frugt, er ungdomsarbejdet, hvor det især
kan ses på den håndfuld helt unge spillere, som Putter Team
Odense har samlet.

Og for en af dem er det gaet rigtigt stærkt. Lars Nørregaard tog
nemJig titlen hos minijuniorerne
efter sølle 7 måneder som medlem
af en minigolfklub. I kampen
fulgtes han dog tæt med Odenses
Lars JBrgensen,
som ugen for-

Prip og Stefan Østergaard skiftedes til atføre indtil sidste runde,
hvor ingen af dem gav sig og derfor måtte i omspil, som Stefan
Østergaard vandt på fBrste bane.

inden vandt
Odense-stæmet.

En hel del
slag efter kom
den lidt yngre
Kim Nprregaard, som

Også hos herre A
var topkampen tæt.
John Hansen. Vincent Huus og Leif
Meitilberg lå alle
inden for 1 slag inden sidste runde
men sidstnævnte
måtte give tabt og
sluttede længere
nede.

I en meget
også er fra
Putter Team.

Mere
spænding
Hos juniorerne var der

mere spænding. Dennis

6

spæn-

dende dyst forsggte
Vincent Huus med 21 slag at holde klubkammeraten stangen, men
helt upåvirket satte John Hansen
med 19 slag selv tingene på
plads, og så var han en fortjent
dansk mester.
Også mix-rækken var spændende. Fem par lå tæt i toppen, og
længe så det ud som om, at de

Baruecolrener.r 3/1999

Kort Nyt
forsvarende mestre, Peter Sørensen og Grethe Knop, skulle forsvare deres titel. men de sidste 2
runder glippede, og benyttede det
nye par, Vincent Huus og Inger
Neye, sig af og de vandt deres
fprste DM-titel i mix.
Næste år
DM i år 2000 er endnu ikke
fastlagt, men sikkert er det at det
bliver sarnmen med slutspillet på
DM-hold, som afgøres om lørdagen imellem Elitedivisionens 4
bedste hold. Spillernes runder
tæller stadig med ved det individuelle DM, og andre DM-deltagere spiller samtidig.
Seedning i rækkerne kan dog
blive noget udflydende, når 16
spillere skal spille på deres respektive hold.
Det er stadig muligt for klubbeme at søge unionen om at
aftrolde DM.

...Lodtrækntn$om re.jtd.,

ii,...

Den rejse, som var udloddet i
projektet med at få damespillere
med ud til stævner. bliver uddelt
til den ene heldige ud af de 6 damer, som har opfyldt kriteriet for
at kunne deltage i lodtrækningen.
Det sker i forbindelse med
holdturneringen den 19. september i Aalborg, hvor den heldige
vinder måske vil også være tilstede.

Rejsemålet er vælger vinderen
selv.

lil..,.

nffiibtrf#'f.i'.odffi i...

..

..

Den23 - 24. oktober inviterer
Putter Team Odense til Juniortræf.
Træffet ligger lige i afslutningen på efterårsferien, og alle der
deltager må tage en ven eller

veninde med.
Hvad der skal ske er fortsat en
dyb hemmelighed, men det bliver
andet end kun minigoif for det er
meningen at alle skal kunne være
med, også selv om de ikke ved,
hvilken vej en putter skal vende.
Det hele starter lgrdag kl. 10
og slutter s@ndag kl. 16.
Det koster kun 50 kr. at deltage
og pengene dækker overnatning
og måltider under hele træffet.
Dansk Banegolf Union støtter
alrangementet Økonomisk, hvilket naturligvis bevirker den lave
deltagerpris.
Vigtigt - tilmelding skal være
klubben i hænde senest den 3. oktober. Indbydelse er sendt ud til
klubberne i flere eksemplarer, så
de kan forsyne deres egne ungdomsmedlemmer. Har man ikke
modtaget indbydelserne, så skal
man ringe på tlf. 6612 60 80 og
få nosen tilsendt.

,,

, , .. ..€}nlinetSnittiqte.

,...

.

Det er muligt at checke sit årrssnit på internettet på adressen:
www.banesolf.dk

Skal minijuniorpiger og drenge ilås sammen?
'Slås' -ja, ordet kan vel opfattes på 2 milder, når det nu er
sport, det handler om, men der
ligger mere i det end blot et ordspil.
En forældre til den eneste minijuniorpige i landet, som deltager i
konkurrencer, har nemlig undret
sig over snitlisten, som er tilgængeiig på internettet.
Her står hun nemlig helt alene i
sin kategori, men hun er ikke
dansk mester, for kun sloges mod
drengene ved DM iige som ved
de andre stævner hun har deltaget
i - og desuden kan hun jo heller
ikke sammenligne sig med nogen, nåu hun står alene!
Unionens formand, Preben
Nørskov har allerede været på
banen med et svar på probiematikken. Han skriver:
Jeg synes, at det er helt i orden
at slå minijuniorer sammen, så
længe der ikke erflere.
Et kriterie for, hvornår der oprettes en særskilt kategori kunne
f.eks. være den samme, somfor
oprettelse af en kategori til DM,
nemlig 4 spillere.
Det hele er op til DBgU's repræsentantskab, da det kræver en
vedtægtsændring at slå kategorierne sammen, men forhåbentligt
er det med en ordlyd som foroven
kun formalia - og så kan de helt
legalt slås sammen!
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Putter Team danske mestre
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren
Det hele var næsten på plads for
Putter Team Odense inden sidste
afdeling af holdturneringen i
Gladsaxe, så det var en smal sag
for klubben at sikre sig DM-guldet for i år. Og rent faktisk slappede holdet ikke af for med 76
points i Gladsaxe var det holdet
hgjeste score i år. Holdet bestod
af Lars Rosenquist, Leif Meitilberg, Jan Lyø og John Hansen,
altså en rutineret flok, som har
bragt mange sejre til klubben.
Putter Team's andethold lå lunt
i svinget til at tage andenpladsen,
men der var nu alligevel en trussel fra Gelsted, som undervejs i
Gladsaxe så ud til at skulle blive

mere alvorlig, da Gelsted pludselig erobrede maksimumpoints i et
par runder, mens Putter Team
spillede svagt.
Men for Gelsted gik gassen af
ballonen, men årrsagen var nok,
fordi de også blev truet på tredjepladsen af et fremadstormende
Aalborg-hold, som til sidst kun
manglede 3 points i at fravriste
Gelsted en bronzemedalje. Det
blev ved lige ved og næsten.
Længere nede var der en anden kamp. En direkte kamp på
slag - en kamp på overlevelse i
den bedste række - en kamp mellem2 gamle stolte klubber.

Inden sidste afdeling førte OdMinigolf Club med 5 slag
ned til Randers, men allerede efter fØrste runde var den fgnng
vendt til et minus på 9 slag. De
blev hentet og der blev skabt et
plus på 7 siag i de næste 2runder. mens så ville Randers det
anderledes og satte selv tingene
på plads og med et pius på 11
slag på kontoen kunne de
fortsætte i den bedste række.
ense

De fortsatte
Og Randers styrede også begivenhedernes gang i 1. division,
som de suverænt vandt med 31
points ned til Aalborg.

Slutstillingen og oversigt for DM-holdturneringen
Elitedivision
Plac.

St4s

Snit

1. Putter Team Odense 1
2. Putter Team Odense 2
3. Minigolf Clubben Gelsted

r760

23,t6

1831

24,09

1

860

24,47

1

886

24,82

1960

25,79

t99r

26,20

afd. 2. afd.
75 72
70
7r
54 54
44 32
34 32
29
7

2002

26,34

44

23

2068

27,21

8

1

4. Aalborg Banegolf Klub
5. Nord-Als Banegolf Club
6. Banesolf Klubben Randers
7 . Odense Minigolf Club
8. Gladsaxe Minigolf Klub
9. Nyborg Banegolf Club
1

1

1

1

1

2051

1

1.

27,07

23

3.

afd.
50
36
44
52
26
4t

atd
76
4t
4r
62
31
46

4.

Points
273

218

t93
190

r23
r23

18

20

105

33

+

27

72

15

11
LI

I6

71

1. division

Plac.
1.

Banegolf Klubben Randers

2

2. Aalborg Banegolf Club 2
3. Nord-AlsBanegolfClub2
4. Odense Minigolf Club 2
5. Minigolf Clubben Gelsted 2
6. Putter Team Odense 3
8

S14g
2096

Snit
21,58

1.

3.afd. 4. afd.
afd. 2.
^fd.
35
45
30
36

2207 29.04 38
2221 29.22 lI
30
2238 29,45

32

21

29

2O

18

21

2287
2370

10
168

30,09

2l

31.18

15

20

24
36
26
24
443

Points
146
115

96
95

75
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Tredjepladsen blev en kamp
mellem Nord-Als og Odense,
som alsingerne vandt med et enkelt point. Leddet blev lukket af
Putter Team's 3. hold. som ikke
kunne nå Gelsteds hold. SPTO's
hold var besat med nye spillere
og nogle af dem meget unge.

Ny divisionsinddeling
I den nye turnering, som begynder den 19. septemberbliver
divisionsinddelingen ændret.
Seks hold pr. division, og fordelingen kan ses i tabellen ved
siden af. Overgangsordningen er
sådan, at holdsnittet er afgprende
for placeringen, og det fplgerjo
(på nær et sted) pointene ngje.

23 hold til start
Oven på de 15 hold i år var det
meget overraskende at se tilmeldingerne til DM-hold-tumeringen
1999-2000.
1 alt23 hoid er med når det går
løs i Aalborg den 19. september.
Forklaringen på stigningen på
7 deltagende hold er umiddelbart
ikke til at [inde i turneringsformen andet end det er muligt at
stille med 3-mandshold i laveste
divsion, hvor en spillers dårligste
runde i hver kamp bliver streget.
Den mulighed har 3-mandsholdene naturligvis ikke.
Men flere af klubberne har
tilmeldt t hold mere i forhold til
den netop afviklede turnering, og
så er det meget positivt at kunne
konstatere, at en af sæsonens nye
klubber, Hole in One Silkeborg,
stiller med 2 hold.

2 spillere i et slags samarbejde ved Dobbeltbakkerne i fors@get på at skærme
vinden. Og til fælles havde de også de meget vigtige slag og points øt kæmpe

De har kun en spiller med erfaring på eternit, så for de pvrige
bliver det noget af en udfordring.
Det bliver derudover interessant om turneringen og tidspianen kan bære de 23 hold, som
der næppe var kalkuleret med.
Reglerne siger nemlig at spillet
skal afvikles om søndagen, og at
der skal spilles 5 runder. Rundeantallet kan kun reduceres, hvis
darligt vejr hindrer spillet i at
blive afviklet.

Elitedivision
Putter Team Odense 1
2. Putter Team Odense 2
3. Minigolf Clubben Gelsted i
4. Aalborg Banegolf Klub 1
5. Nord-Als Banegolf Club 1
6. Banegolf Klubben Randers 1
1.

1..

for
for

division
Minigolf Club 1
Minigolf Club
3. Nyborg Banegolf Club 1
1. Odense

2. Gladsaxe

1

4. Banegolf Klubben Randers 2

Klub 2
6. Nord-Als Banesolf Club 2
5. Aalborg Banegolf

2. division

Minigolf Club 2
2. Minigolf Clubben Gelsted
1. Odense

2

3. Putter Team Odense 3

Klub 1
5. Gladsaxe Minigolf Klub 2
6. Hole in One Silkebore 1

4. Broager Banegolf

3. division
Hole in One Silkeborg 2
2. Odense Minigolf Club 3
3. Putter Team Odense 4
4. Nord-Als Banegolf Club 3
5. Aalborg Banegolf Klub 3
1.

I
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Resultater
Perioden 3.

*aj

- 24.augwt

Ringe Open, Ringe R&K
Minigolf Team,30. maj.

Herrer

(5 rd.)

1. John Hansen, Putter Team
2. Leif Meitilberg, Putter Team
3. Uffe Gangelhof, Nyborg

131

133
139

Damer
1.

2.
3.

(5 rd.)
Conny Jacobsen, Gelsted 154
SonjaChristensen, Odense I54
Grethe Knop, Putter Team 156

(5 rd.)
Herre B
1. Trym Scharfl Broager
165
2. Niels Brogaard, Nyborg 183

3.

Tim Christensen,

Broager

Seniorherrer

2lO

(5 rd.)

1. Kaj Christiansen, Odense
2. Lars Jacobsen, Gelsted
3. Kaj Knop, Putter Team

154
155
156

Internationalt stævne, Nord-Als
Banegolf Club 19. - 20. juni
(7
Herre A
1 JanLyØ, PutterTeam
2 Kay Sauerland, Harrislee
3 Svend Hansen, Harrislee

rd.)
154
158
160

(7 rd.)
Herre B
1. Lars Paulsen, Harrislee
180
2. Bent Schultz, Nord-Als
183
3 . Trym Scharff, Broager
181

Damer
1.

2.
3.

(7 rd.)

Inge-Lise Hansen, Nord-Als 171
Birthe Wischnath, Kiel
186
Tina L. Wiile, Nord-Als
2I0

Seniordamer
l. Ilse Maass, Harrislee
2. Rita Thiigesen, Nord-Als
3 Grethe Knop, Putter Team

(7 rd.)
182
196
206

Juniorer

(7rd.)

Herre

Seniorherrer

1. Horst Sauerland, Harrislee
2. Willi Maass, Harrislee

3.

Knud Walther,

Seniorherrer

Gladsaxe

2

1.

Stefan Øslergaard,

PutterTeam

2. Mikkel Wiile, Nord-Als
3. Lars Ngrregaard, Putter Team
4-mandshold

l.

Harrislee I

2. Harnslee2
3. Putter Team Odense

1

Parturnering
1. Svend Hansen/Kay Sauerland

2.
3.

Harrislee

(7 rd.)

10

188
190

199

196

176
207

(7 rd.)
659
664
661

(7rd.)
318

PutterTeam

322

Leif Markmann/Stefan Dcihner

HarrisleeÆerlin

Herrer

Nord-Als
2. Svend Hansen, Harrislee
3. Trym Scharff, Broager
Dennis Prip,

Damer

Nord-Als
2. Rita Thiigesen, Nord-Als
3. Grethe Knop, Putter Team
1.

Inge-Lise Hansen,

Seniorherrer

Broager
2. Torben Baldorf, Gladsaxe
3. Hans J. Jgrgensen, Odense
1.

(7 rd.)

Stefan Mlodzian.

Allan

Frost".

KT

r69

Broager

191

200

329

Nationalt stævne, Broager
Banegolf Club, 10. - 11. juli
1.

1.
2.

Dame B
(7 rd.)
1. Inge-Lise Hansen, Nord-Als 172
2. Inger Neye, Putter Team 192
9. Tina Wiile, Nord-Als
231
10. Kirsten Schnor, Broager
241
(7 rd.)
Seniorherrer 1
l. Bernd Kunz, Oly. Kiel
160
6. Bruno Friedrich, Broager 219
9. Arne P. Hansen, Nord-Als 250

Jan Ly ølI-ars Rosenquist

Rudolf Matthies,

(9 rd.)
221

234
234
(9 rd.)
241
263

265
(9 rd.)
231
237
245

Grenz Cup i Harrislee, Tlskland,
16. - 17. juli

175
184

157

Herre C

Herrer

A

Harrislee
7. Dennis Prip, Nord-Als
9. Harry Lorenzen, Nord-Als
1.

Broager
2. Kaj Knop, Putter Team
3. Bent Pedersen, Nord-Als
1. Rudolf Matthies,

112

(7 rd.)

WET
15.Trym Scharff, Broager

Seniorherrer 2
1. Rudolf Matthies,

Svend Hansen.

(7 rd.)
148

169
114

(7 rd.)

Broager
2. Carl J. Steen, Nord-Als

188

248

Seniordamer 1
1. Ilse Maass, Harrislee
3. Elin Frost

(7 rd.)
169
251

Seniordamer 2
1. Annie Peersmann, Oldesloe

(7rd.)
253

2. Majalaursen, Broager
3. Mie Matthiesen, Broager

Minijuniorer

260
265
(7 rd.)
225

1. Bjdrn Andresen, Harrislee
3. Mikkel Wiile. Nord-Als
5. Oliver Wiile, Nord-Als

233
264

Internationalt stævne Odense
Minigolf Club,23. - 25. juli
Herrer

(7 rd.)

B

1. Heinrich Wolker,

l.

A

(8 rd.)
179

Team
2. Bjarne Hansen, Aalborg
3. JanLyØ, PutterTeam
Martin Nevers, Putter

183

184

(8 rd.)
Damer
l. Inge-Lise Hansen, Nord-Als 207
2. Inger Neye, Putter Team 270

3.

Marie Louse Elkjær,

Aalborg 238
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Herre

1.

2.
3.

B

(8 rd.)

Andreas Barz, Oly. Kiel
Allan Knudsen, Aalborg
Ole Hansen, Putter Team

188
191
198

Senoirherrer

(8 rd.)

1. LeifJ6rgensen,

182

Odense
2. Kaj Knop, Putter Team
3. Hans J. Jgrgensen, Odense

188

192

3.

Hans J. Jprgensen,

Odense

194

(8 rd.)

Juniorer

1. Stefan Østergaard, Putter Team
2. Dennis Prip, Nord-Als
3. Johnny Andersen, Aalborg

190

Lars N6rregaard, Putter
Kim Ngrregaard, Putter

Team
Team

194

Minijuniorer
(8 rd.)
l. Lars Ngrregaard, Putter Team 198
2. Lars J6rgensen, Odense
203

Hold
1.

PutterTeam Odense 2
PutterTeamOdense 1

2.
3. OdenseMinigolf

Club

219

3. Kåre Thomsen/Majbrit

274

Aalborg Banegolf

(6 rd )
559
561

1

658

Danske Mesterskaber, Odense
Minigolf Club, 31. juli - 1. august
(8 rd.)
A
JohnHansen, PutterTeam 172
Vincent Huus, Putter Team 1"13

Herre

1.

2.
3. JanlyØ, PutterTeam

Damer

116
(8 rd.)
199
212

Nord-Als
2. Majbrit Henriksen, Aalborg
3. IngerNeye, PutterTeam
1. Inge-Lise

Herre

1.

Hansen,

B

Anders Gr/nnegaard,

(8 rd.')

Nyborg

2. Michael Sølling, Nyborg
3. Henrik Knudsen, Randers

Seniordamer

1. Grethe Knop, Putter Team
2. Sonja Hansen, Odense
3. Kirsten Hansen, Odense

Seniorherrer

273

1. Kaj Christiansen, Odense

188

199

202
(8 rd.)
207
220
224
(8 rd.)

2. Torben Baldorf, Gladsaxe

183

194

Fogh

Klub

244

Internationalt stævne, Gladsaxe
Minigolf Klub, 7. - 8. august
Herre

A

(4 rd.)

1. Jan LyØ, Putter Team
86
2. Lars Rosenquist, Putter Team 9l
3. Leif Meitilberg, Putter Team 92

Damer
l. Marie-Luise

(4 rd.)
Persson,

Malmo

2. Kirsten Holmgren, Vinslciv
3. Agneta Begtsson, Malmrj
Herre

1.

2.
3.

B

Seniorherrer
1.
2.
3.

I01
111

174

(4 rd.)

Poul Frederiksen, Gladsaxe
Allan Knudsen, Aalborg
Preben Skov, Gladsaxe

9l
95

9l

(4 rd.)

Lars NPrregaard, Putter Team 106
Mads Ngrregaard, Putter Team 14I
JanickSkov, Gladsaxe
168

Nationalt stævne, Aalborg
Banegolf Klub, 14. - 15. august

Elite

Harrislee
2.
Aalborg
3. JanlyØ, PutterTeam
1.

Svend Hansen,
Kåre Thomsen,

3. Marie Louise Elkjæa Aalborg 118

190

(8 rd.)
Seniordamer
3. Kim Ngrregaard, Putter Team 24I
l. Grethe Knop, Putter Team 195
2. Sonja Christensen, Odense 210 Mixpar
(5 rd.)
3. Kirsten Hansen, Odense
216 1. Vincent Huusllnger Neye,
Putter Team Odense
240
(8 rd.)
Minijunior
2. Peter Sørensen/Grethe Knop
1. Lars Jgrgensen, Odense
216
Putter Team Odense
243

2.
3.

(6 rd.)
Damer
l. IngerNeye, PutterTeam 147
2. El6n Gade, Aalborg
l7l

(6 rd.)

732

B3
139

Herre

B

(6 rd.)
Knudsen. Randers 160
Johnny Ngr, Aalborg
161

1. Henrik

2.
3. Henrik Mikkelsen, Randers

164

Juniorer

1. HenrikAnwidsen, Gdteborg

159

2. Thorbjrirn Anderson, Kungsiilv 162
3. HenrikAbrahamson, Kungsålv 165
Super Cup
1. John Hansen, Putter Team (e.o.) 21
2. Bjarne Hansen, Aalborg (e.o.) 2l
3. Kåre Thomsen, Aalborg
23

Hold
1. Aalborg Banegolf Klub

2. Putter Team Odense 1
3. Sverige l/Aalborg

I

273

291

302

Jyske Mesterskaber, Hole-inOne Silkeborg, 24. august

A

(5 rd.)
Herre
l. Morten Rasmussen, Odense 743
2. Lars Handberg, Silkeborg 145
3. Mads Hjorth, Silkeborg 146

Damer

(5 rd.)

1. IngerNeye;PutterTeam lll

2. Jannie Clausen, Silkeborg
3. Grethe Knop, Putter Team

204
201

(5 rd.)
Senior
1. Kaj Knop, PutterTeam 165
2. Leif Bæk, Karup
172
3. Werner Holt, Nord-Als
229

Herre

I næste nummer
Junior-EM
Herre og dame VM
Senior-EM
Gelsted-stævne
Åbne Fynsmesterskaber

11

Terminskalender | 099
Dato

Sted

September
8. - 11. Bystrice, Tjekkiet
9.
Minigolf Clubben Gelsted
11. - 12. Minigolf Clubben Gelsted
19.
Aalborg Banegolf Klub

Arrangement

Anlæg

Europamesterskab for seniorer
FBgU Aftenturnering
Nationalt stævne
DM-holdturnering - Alle divisioner

Eternit
Eternit
Eternit
Eternit

Oktober
!! 3.
Putter Team
7. -9.
Luxemborg
16. - 17. Putter Team
23. - 24. Putter Team
23. - 24. Putter Team
23. - 24. Putter Team
November

'r1

Odense
Odense
Odense
Odense
Odense

,

DM-holdturnering - Elite+l. division Eternit
Europa Cup for mesterhold
Eternit
Åbne Fynsmesterskaber
Eternit
Tlænerkursus
Landsholdssamling

Juniortræf

Repræsentantskabsmøde

l. præmie: 40.000 kr.
Af Ole Rasmussen. Banegolferen
Det lyder nok som en drØm eller et eventyr for
de fleste almindelige minigolfere i Danmark. Men
kniber man sig i armen vågner man ikke af en
drgm ligesom Jeppe på Bjerget. Og man befinder
sig heller ikke midt i et H. C. Andersen eventyr,
for det er ganske vist...
Det mest eventyrlige er byen, for det foregårr nemiig i Odense, og rammerne er Odense Minigolf
Club's betonbaner. De 18 baner skal nemlig Iægge
huller til Danish Invitational Cup med 40.000 k. i
fprstepræmie og 100.000 i alt som trækplaster for
spillere fra hele Europa og IJSA.
Især spillere fra Nordeuropa er, hvad arrangøreme
håber på. Startgebyret er på 400 kr., og når man
16-dels finalerne får man lige sine penge hjem en
flot T-shirt + en flot T-shirt, som alle modtaqer.

Arranggrer er Morten Rasmussen og Steen
Handberg. mens Odense Minigolf Club lægger
baner og faciliteter til.
Og de kan nok komme på en prflve. Der er plads
tll256 deltagere i stævnet, og skulle der komme så
mange bliver det suverænt det største arrangement
herhjemme i dansk minigolf nogensinde.
Men al begyndelse er svær og omkring 140
deltagere er nok ttl at gØre Steen Handberg og
Morten Rasmussen tilfredse.
Danish Invitational Cup bliver afviklet fra den
14. tll den 16. juli næste år, og vil man sikre sig en
plads, kan man godt tilmelde sig allerede nu, enten
direkte til de to arrangører eller på deres hjemmeside på internettet som er www.di-cup.com hvor
der også findes flere informationer om stævnet.

