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Protester d.et er efterhånd.en bl-evet en
meget hyppig foreteelse. Man skulle næsten
tro, at d.et ikke er muligt at lave en holdturnering ud.en, dt der fremkommer skriftlige ell-er nundtlige protester. til hold-turneringen i år er d.er, da også kommet 2
skriftlige protester.
Holdturnerlngen var glædeligt stor i år.
Det giver problemer og d.et giver ikke spilleudvalget d.e store rnuligheder for at rokere
rund,t på holdene, id.et en hel d.el var givet
i forvejen. Der skal ikke herske tvivl om,
at spilleudvalget nå lave et meget stort arbejd"e hvert år med holdturneringen.
Det der med rimelighed kan diskuteres er om
d"e kriterierr -der fastlægges forud" for planIægningen er d.e bedste. Spilleudvalget ånsker
ikke at bruge hjemmebane, hvis det kan und.gågq. Uan ønsker samtidilt, at de enkelte
hold så vidt muligt mød.es på forskellige anlæg
år efter år. 0m det sid.ste-er lykkedesl skal være usagt.
I denne sæson kunne vi se Od"ense og Gladsaxe
tage til Dronningborg for at afvikle deres
ildbyrdes kampe, id.et disse 2 klubber havde
så_mange 4o1d tilmeldt, &t de spilled.e alene
mod hinanden.- En ti?g er sikkert, det er
rejseøkonomisk en dår1ig løsningi aer var
ggsa^problemer med tiden, hvis diadsaxe skul1e nå hjem bare i rimeli! tiO.
problemer på grund af vejret
Yi
f*".gqså_haft
ford.i
tid.splanerne er Ræsten uåtceptable
stramme, blot den mindste forsinkeise giver
,

4
store problemer og truer
turneringen.

med"

at

ødelægge

til ovennævnte og
at vi1le kritisere turneringen i år",
g! vi må tage fat på problemet o[ tage stitling ti1 om vi ønsker turneringen udvid.et
med en week-end., der kunne f,eks. spilles
lokalkampe fra et størue område ellår man
måske ønsker en anden opdeling af divisiJeg mener med henvisning

ud"en

oner etc.
Bestyrelsen vi1 tage fat på diskusi.onen og
håber, der vil komme en klaring på næste

er ikke tilfredsstillende med de protester. Det skal bemærkes
at protesterne i år er blevet afvist, id"et
de ikke har været rettet mod den sportslige
t ilret te1ægge1se.
Med hensyn ti1 de nordiske mesterskaber i
Finland har tilmeldingen været katastrofal
Iav. Det er i hvert fald kommet bag på migr
at ikke flere har kunnet afse tid og penge
ti1 at deltage. Jeg håber ind.erligt, åt d.et
ikke er et udtryk for interessen for det
repræsentantskabsmøde, d.et

nordiske mesterskab, men alene skyld"es tid^spunktet.

HER SKER IIET
I løbet af de første 6 måned,er af 1983 er
der sket en masse ting i OMC,
I d,e sid"ste 14 d,age af januar havde klubben lejet et indendørs fi-ltanlæg af Gert
Hansen og stillet dette op i d,et store ind.købscenter, som hedd.er Rosengårdscentret. f
1øbet af disse 14 dage var der over 2000

5
mennesker sorn

stifted.e bekendskab med sports-

minigolf. Ud over at give en uvurderlig reklaoer gav det også god.t 4000roo kr. i klubkasS€Oo

I februar/marts måned. begyndte vi så at klarplader blev
taget op og ved hjælp af et par vinkelslibere, fik vi fjernet alt rusten, herefter
blev de rustbeskyttet og til sidst malet, €t
kæmpe arbejde men absolut slidet vær på ianet
sigt.
Den 3. marts afholdte vi vor ordinære Eeneralforsamling og det nrest spændend"e der s[ete
v?r- lok at vi fik nedsat 6 udvalg, alt
!"rr
i alt. inklusiv
bestyrelsen, bestående-åt 35
medlemmer. Di-sse udvalg er som følger:
økonomiudvalg, anlægsudvalg,
Ppi]}g"dvalg,
klub/ishusudvalg, blad/pRudiralg o[ ikke åi
f orglernme
gøTe vores ud.endørsbaner. Al1e

festudvalg.

er en masse medlemmer med.ansvarlig f or drif ten af klubben såled.es, åt
det ikke kun er en li1le skare på 7 person_
er som skal klare det hele.
El-Lers er vi her i starten af juni måned. i
gans med-at p1a!1ægge
stævne, som
{"f1
jo foregår + dagene 29 l-3t vorås
juli. Vi iråUer
Teggt r at så mange sorn rnuligi har tia--oe
til at deltage, da der-uden
]y"t
hård konkurrence I åfte rækkerne. tvivf bliver
Fra_nordtyskland. forventer
_vi *.rrg" deltage_
re ligesom vi_ har fået meld"ing
biLfulde spillere fra Weinnel_m. om-et på"
yeI, får vl sti[et et stort
lvlp arr.går
op
t+,1
stævnet,
Dette vil sefvfåiÅe_
!9ft
1ig^vgre
åben under hele Åt"""I]*råå-?i.r
oggå blive benyttet
fest. Denne
vil vi i år gøre lidttif-vores
eksira
ud_ af f.eks, 1
form af fæ116ssang og anden ba1lade.
Hans J Sommerlund
På denne måd.e

0Mc

Ci

ll M FIltlLAlrlll
har jeg været ud"e for sådan en
$jældent
begivenhedsrig tur, som til de nordiske
mesterskaber 11-12 juni i Finland. Næsten

atJ. hvad.. jeg havde planlagt med rejse og
ophold., kom overhovåd"et ikke ti1 ai pasEe,
så min egen opfattelse som rfinternational-

rejsefører-ledertr har fået et ordentlie
skud for boven og er i øjeblikket op tlf
fornyet overvejelse. Det started,e fint med
bil1ig tog og færgebilletter. Bestemte daee
i Sverlge kan man køre på lågpriskort hvoi
der er stor rabet, unge und,er 16 år kan
køre endnu billigere. Turen til Finland
startede-godt tirsdag aften før M,{, hvor vi
skul1e nå en færge i Sundsvall onsdag aften,
Vi ankom til Sund.svall onsdag eftermiddag
(Bendt Boje, Klaus Kristensen, og RobertBaldorf ) og blev hurtigt eni-ge om at gå en
tur ned til havnen, for at høre hvornår vl
kunne komme ombord. Tja, det kunne vi først
torsd.ag k1. 18.oo. - Det passede jo ikke
rigtig med det jeg havd"e fået oplyst inde
på DSBts rejsebureau? Nå så, måtte vi ud og
fj-nde noget overnatning. Ved nærmeste 1ys-

kurv var der et skilt der viste turistinformation 5OO meter, Fint det prøver vi,
efter at have vandret omkring 500 meter og
rundet 3 hjørner 1å turistinformati-onen
3O meter fra vores lyskurv. Overnatning på

byens billigste hotel kostede 185 SI{R. for
d.obbeltværelse og opred.ning sagde de på.
turistinformationen. Vel ankommei til hotel1et bad vl omregningen rned det sanme,
295 SKR. var svaret. Det kan jeg ikke forstå sagde jeg, vi har lige fået oplyst på
turistinformationen at d"et kostede 185 SKR.
Et halt minut senere og en hel masse vrøvl
fra hotelværten lød regningen på 185 SKR.

7
Efter en behagelig overfart cår 11 timer
til Vaasa, havde vi fået fat i en rlgtig
sejlplanr oB heldet fulgte med, ingen færge
til hjemturen før r-nandag atten? Efter en
lille samtale med Åke W6nsdn om vores færgetider, begyndte det pludselig at lysne. Han
sagd"e vi kunne {a komme med dem i deres
lejede bus til Åbo (Turku) oS derfra med
færge til Stockholm. Som sagt så gjort, og
vi kom også. ind på detes gruppebillet, så
vi- kun skulle betale 54 FIM. hver for overfarten isted.et for 85 Ff]\I. og så var vi 1
København kI. 18roo mandag aften.
Overnatning i hytter er det sanme som at
ligge i telt der er ikke megen nlads, 5 cm
skumgummi underlag som madrasr og et tæppe
end ens håndklæde og aej99",v?r-tyndere
ligt koldt om natten, selv med el-vårme- i
hytterne, der selvfølgelig blev fjernkontrolleret om natten. Toiletterne oE
." bad.et
1å knap 2OO meter fra hytterne.
Jeg er g9d! kl-ar over at det er et pengegpg-rgsmål for m?nge der gerne vil aåftåge
i NM og tidspunktet var måske ikke d,et
helt rigtige, hvad. jeg har prøvet at forklare f innerne og svenskern-e, men alligevel er det trist at rri..kun var 5 danskåre
(? herrerr.l dame og l- junior i-ungd-msklassen) til- NM. Det kan vi simpel-hen ikke
være bekendt hvis vi vil tage db nord"iske
mesterskaber alvorligt, også om 2 å.r i
Danmark. Desuden skal EM lg9q spilles netop
på disse baner her i Vaasa. Selire spillet gik ikke_qå godt, kun Bendt Boje klårede
gfS.rimeligt godt på filtbaneråe der er
lettere end d"T 1 Gdteborg. Vi spillede 6
omgange om lørdagen og så var hoidturneri_n_
gen afgjgrt. Søndag aettog alle i de 2 sidste
omgange hvor der kun blev*spillet på
anlæE ad aanqen,
hvor meå spi11åde"ti den
rækkdfølgE mån ia^og

irå"å""l.

Robert Baldorf.
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Finland vand"t juniormesterskabet for ho1d.,
Sveri-ge vandt d.e øvrige.
Damer individuel.
Eternit Filt
Total
1. Britt i\f. Karlsson s. gg
160
258

2. S,irgitta Karlsson
3, Kerst.in Bengtsson
8. Connie $Iagner

S. ]OB
s. 115

I),118

Herrer ind.ividuel.
1, Peter Williamsson s.100

2. Ronnie Lund.gren
3. Marko Nuotio

s,

lol

F, 102

D.105
l-4. Bend.t Boje
D.109
18. Robert Bald-orf
D.131
19, Gunter Wagner,
Juniorherrer individuel

1, Harri Hakula
2. Henrlk Invenius
3. Bjiirn An<iersson

F.101
F. 111

s.107

,Juniord amer ind.ividue1
1. Marie Bergstriim S.l-18

2.

Janlna Pettersson F.l-30

Minijuniordrenge ind.ividuel

1. John Holmgren S. 99
2. Per and.ers Wend.in 5.109
3. Chrlster Burman F' l-10
8. Klaus Kristensen D.128
Minijuniorpiger ind ividuel
5.L25
1. Lena V{a1l
F.162
2. Pia lVihlman

L55
L53
2L5

264
zo6
334

136
136
138
L69
190
200

236
237

r34
L35
140

235
246
247

L63
I72

2Bl

L62
162
L63
191

26L

zv)

24O

274
299
33j-

302

27t
273

3t9
330
435

I
Seniorherrer ind.ividuel
1. Torbjårn Svensson S. 98
2. Bertil Gertzell S. 108
3, Kalervo Valaranta F.108
Seniord.amer individuel
1. fngrid Karlsson s. l_13
F.L33
2. Rauha Nyman

L52
L45
L49

t53
200

250
253

?\7

266
333

I(l|MME]IITARER ||M ]tIM
til NM har været meget dårlige, spllledatoerne er blevet flyttet 2
gange. Det er ret utilfredsstillende for
dem der gerne vi1 deltpge og som skal have
planlagt deres ferle, Arsagen ti1 flytningen kender jeg ikke? I{oldudtagelsen kunne
være meget bedre, jeg tror spilleud"valget
er lnde på det rigtige nu. Spillerne skal
tilmelde sig inden en bestemt dato når de
er udtaget, istedet for som nu hvor spillerne melder fra 1 sid.ste øjeblik, Det var å.rsagen til at jeg først I uger før NM kunne
begynd.e at undersøge rejsemulighederner og
priser for bil og tog. fil det der stod. i
rrBanegolferenit oro 2 med prioen inkluslve
overnatnlng 1000 kr. kan jeg oplyse at med
togbilletter dog mlndst 2 personer, kostede
turen cåo 54A kr. tur-retur og for unge und"er
16 å.r cår 49O kr. Det er blllfgste mulighed.,
men d"et kræver at de svenske lågpriskort
ikke kan benyttes i tiden fredag kl_. 5 ti1
ryan{qg kl. 5 og at man sejler med færgen på
de bill1gste afgange, E1lers koster det cåo
1000 kT, for turen uden overnatnins. Jes
her_oSEå savnet oplysninger om hot61pri5er,
og da der ikke er helt billigt i Finland idet hele taget, vil jeg varmt anbefale DBgU

Forbered.elserne

10
at få oplysninger om hotelpriserne i Vaasa
ret hurtigt i forblndeLse med europamesterskaberne i 1984.
\

Robert Baldorf

KtUB MEII PRl|BTEMER
Det dbr i dag hedder ltrlinigolf Clubben Gel-sted
startede for cdo L2 år slden i forbindelse

med et cafeteria. Nogle enkel-te af dagens
medlemmer var i starten medlem af Odense

rninigolf Club, der på det tidspunkt havd-e
en ugentlig træningsaften på banerne i Ge1s ted..
Men i l-974 mente disse fol-k at nu var det
på tide at starte en klub selv og som sagt
så gjort og d"et kørte da også glimrende i
nogle år, men så lukkede cafeteriaet og der
med røg klubbens tilholdssted., samtidig var
det slut med at folk havd.e deres dagllge
gang der og det blev straks l-idt sværere at
komme i kontakt med. nye med.l-emmer. Banerne
bLev held"lgvis liggende og klubben Leiede
sig så ind på dem.
?å-det tidspunkt var vi en af de større klubber med" et medlemstal tæt på d.e 50' og havde
flere lovende spillere som siden har gjort
sig pænt bemærkåt. (Tænk bare på 1980 hvor
den d.anske mester individue] i 4 af rækkerne
kom fra Gelsted skønt det blev afholdt i
Gladsaxe.) Det pæne med"Lemstal giorde da
også at kommunen var villig til a!_hiælpe
oå økonomisk både med klubhus og LZ nye ba-

f}€fr

er d.er sket siden?
Måske trak vi for hårdt på medlemsstaben da
vi byggede eget klubhus i 1979 og anlagde
L2 eternltbaner i l-981 for i dag er klubbens
MEN hvad"

11
medlemstal

hastigt på vej nedad. På nu-

tidspunkt er d,et ca. L5 hvoraf
de
11 er interesseret i at deltage
4øieqt.
i andet end den hjemlige træning.
vi. gjort noget for at få. nye medlemmer?
Er"
Ja, det synes vl i høj grad at vi har. Vi
har postomdelt en fold.er om MCG i hele distriktet og vl har invi.teret til frit spil
gennem annoncer i de lokale blade, men å1_
llgevej udebliver fotk.
Det kan ikke være kontingentet der afskræk_
ker, det er kun på. i-2O kr. for fol-k ,na""
l-B gr og 200 kr.-for folk over 1g år.
værende

Faclllteterne synes vi også er i orden med
g! loe"llunde ktubhus med toilet,
findes
der diverse andre former for"rrårrid"""
til
at fordrive tiden med når man bliver
"pif
iræt
af
at_svinge køllerne på banerne.
Alle ideer til medråmsforøgelse medtages med
tak.

Mlnigolf Clubben Gelsted
Teddy Nielsen

DE

lrl TR Æ lrl Ilrl0

el1er hvad man skal
Peq" golf-histo:ri-e,
d.en,
har
1
flåre
år huseret i WJs_
-kglde
hington, USA, men det gøT den jo ikke
d.år_
ligere:
En mand øvede- sig i sin have med l_idt golf
da han r,amte boLd.en for hård.t. i ;;-"t3=
bue^fløj den over hækken ud på a""--"tå"m

trafikered"e kørebane.
Forfærdet hørte han bremser hvine og brag
af sammenstød. Straks efter Iød der""kod..
satte gig på p1ænen og gemte i for_
?q
ty:-vt_else hovedet i hændeine.
Netgp som alle waskingtons luftværnssi-rener begyndte at hyle, Eom en politimand ind

12
i harren. Han havde golfbolden i hånden
og spurgte, om d.et var ejermanden han
stod overfor. Vor golfspillende ven nikkede.
Politimand.en: frDet vi1 nok interessere
Dem at vid.e, åt Deres bold ramte en motorcykelist i hovedet. Han mistede kontrollen
over maskinen og tørnede mod en mod.kørende
åben bil. f d.en sad præsid,enten og viee-

præsid.enten. Motorcykelisten bl-ev slynget
op 1 ,d.enr oB FBI-folkene troed.e, d.et drejede sig om et attentat, De skød. mod. motor-

cykelisten, men ramte ikke. Derj-mod ramte
og d.ræbte d.e desværre både præsi-d.enten og
vicepræsldenten. 0g så stod vor store nauden ledelserf .
tion
frPræsidentbilens chauffør blev så. r;rgis1,
at han tørnede mod. en elmast, hvor?ed. pentagon fik alt strøm afbrud.t. Her havde man
netop lnørt om præsid.entens død. og forstod
at russerne stod. bag og vill-e starte et
storangreb mod" USA. Der blev straks givet
ord.re til affyring af alle amerikanske raketter mod Sovjet. Det har bevirket, &t russerne har send.t alle d.eres raketter moå os..
så jeg vil foreslå Dem straks at gå i beskyttelsesrumrf .
rr0g vær så lid.t mere forsigtig med Deres
golfbold.e en and.en gåDg. . . tl
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EM TYSKTAIID
Det har været unuligt, åf hvilken grund.
vides ikke, et få oplysninger fra spilleudvalget vedrørend"e EM-Tyskland. Vi i
redaktionen håber ikke det har været lige
så svært for deltagerne som det har for
osr men lidt har vi fået opsnuset og dette vi1 vi gerne vidrebringe ti1 bladets
1ægere.
Det udtagne hold består af følgende:
Bend.t Boje, Robert Baldorf GMK. Henrik
Knudsen, I\{orten Knudsen DBK. Bjarne Hansen
Kim Rasmussen MIG 74. Jan Lyø, Hans J,
Jørgensen, Tonni- Frederiksen OMC. Helle
Jørgensen, Kirsten Andersen OMC. Aksel
Jensen Gl,{K. Henrik Olsen GMK.
Det er meni-ngen at det endelige herrehold, skal udtages der ned"e efter træningen.
Der er arrangeret overnatning på Deu*scher
{ugend Herbergswerk, Herterstr. 5L, 6SlO
B1-ngen. Hvad overnatningen koster ved vi
ikke med sikkerhed på redaktlonen, men vi
har ladet os fortælle at overnatning plus
morgenmad koster 10DM pr. nat, dette år
rørend.e billigt hvis det da er rigtigt.
I følge Gert Hansen skal Danmark træie i
gruppe A. Hvilket vil siee:
Lørdag den L3 august Bad Kreuznaeh og Bad Miinster g.oo-13.oo

Søndag den 14 august
Bad Kreuznach og Bad Mr-inster 13.oo-1g.oo
og så. vldere skiftevls lndti1 onsaag åen
L7 august hvor Danmark skal træne fia kl"
8:?g:1?.9o _på begge an1æg. Herrene spiller
altid i Bad Kreuznach, alte øvrige
i Bad Miinster. på spiifeOågene startes
"lriff""
der
altid kl. 8.oo, det v1l være muligt
at få

noget at spise fra k1. l1.oo.
alle en god rejse
godt spil.

Redaktionen ønsker

og
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I Il'lDtÆ0 ??
Dette blad skulle være ud.kommet den l-8.
juni, hvilket ikke skete. Hvad er nu grund.
en til at redaktionen ikke kan overkomme
udgivelsestermlnerne? Svaret er ganske simpel og let forståelig. DET ER DIN SKYLD.
Hvor bliver d,e lovede lndlæg af? Vi skulle på'red,aktlonen, indtil den 1. juni, have
mod"taget c€ro 2A indlæg, der er til dato kommet 7 stk.
Det var også meningen at vi skulle have st1llingen efter anden rund,e i holdturneringen
med i blad.et men spllleudvalget har ikke
ønsket at vidergive de nødvendige oplysning€r. Vi vi11e også gerne kunne oplyse hvad.
der sker 1 unionens bestyrelse men d.et er
meget sparsomt htrad der er kommet fra den
kant. De øvrige udvalg er heller ikke interasseret i at fortælle hvad de laver,
eller hvilke Dlarscf de har for fremtiden.
Bladets formå1 Er, efter red"aktionens mening,
at berette om hvad, der sker i-nden for banegolfsporten her i landet, for at klare denne opgave er det nødvendigt for os at vi
får oplysningerne.
Denne gång ei der ikke så lang tid til at
vi skal håve modtaget dine indlæg til næs-

te

nurnmer

(I. september). Du får heller ikke

så lang tid til at glemme din forpligtelser
overfor bl-ad"et, Vl tør dog ikke spå om en
udgivelsesdato for næste nrrrnmerr Yi kan kun
si[e at når vl har stof ti1 15 sider, så
kornmer næste blad. Hvis i har problemer med
side, hvem dei nr-r kan forat skrive en heljo-barå
sende et billede med''
i
åia-det, kan
D9!-lcunqe gesa yæTg rart
d;t fyrå"" jo-olsårr"r.qi"-i'eaattione[ fik tilsend"t de enkelte
få id'eii"UU""" klubblade, vi kunnei måske
vi tror
gang,
;; fra d"em. Se nu at komme
på at i kan.

Redaktionen.
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STÆU1'IEKAtEiI DER
0dense
Gladsaxe
EM-Tyskland

DM-Enkelt, Sjælland
Gelsted

29/7 - 3r/7

6/8

LB/A
27/8
24/9

7/B
2O/8

28/8
25/9

Dansk Banegolf Union indbyder tll DM_Enkelt_
ma?ds den ZT-?g_august fgål pa Craås"*å"
Der,,sp11les-i_ rørgenaå råt"åå"iå",
Sll1g_.. A,
nerrer
Her-rer . B , Damer r_ Senior , Junior
.
,

Juniorin$"", Minijunior, rftini.j"niå"å"I"a""

og-mix. Herrer B åpillere skai G;;-;;"
snit større
29-rZj. Der-startes-fåraag
"rr$den.zT ausust
k1. io.oo *åd 3 i;å1"å;;å"
rund er , søndag d en 2g august- k1. g. oå--io"t_
sættes med 2 indtedende iunder-åriå"i"igt
af 3 finalerung.er, til flnalen
g$-å-hå""""
spillere'
B
spirrere]-G
åu*å",
*b seniorer, 96 !""Ter
junior el 4 juniorinde;;-'i
.
-*i*i,r"_
minijuniorer oe-1 minijuni.orind.er,
neringen er færd.ig splitet efter å" i"år"_
dend"e runder.
i hver kate_
^Der-er':-præn:.er
gori. Sidste frist
for
titmeldi_"S
å"-aå"
l:6 august.påstemplet ti]-john Scheel
Thom_
sen, Startpengene som andrager Z5rookr.
for.alle juniorkategori;r og j5rookr, for
øvrlge indbetales nå unioneås girotånto
senest den 16 august.
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