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Der Er nogen der har gjort mig opmænkssm på at dar mang-

lede en DEADT-INE til dette nrrmmer.

DeL har jag taget tiL eftanretn.i.ng og deadline t'iL nr.3
ar den 3-8-1992t og tiJ. flr' 4 er det den 5-L0-L992.

Dette nurnm€r skulle uærs nemmere at læse da redakt@ren

har j,nvesteret i. et nyt f,arvebånd tiL skrivemaskinen"

n næste numlner får formanden igen nnogetri at skulle have

sagt .
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De indlæg der

blev levet mig

til dette nummer

er der jo nok

plads t,iL i næ-

stg nummef.

( sÅ mÅ DEN ultRE oER | ? ? )

Tonni Frederiksan har hvisket { ssehhhh ) redaktionen i
orarne at den 3. privata parturnering afholdes den 8-9

august L992 L Gelsted.

Der var stor deltagelse til det første Oanish 0pen

llesterskab.
TV 2 viste nogle få kllp fra turneringen.

Tll et indslag om aftenen i TU 2 var der stillet 2 baner

op. Carsten Eriksen fra gqK0 der blev nr" 2 i. slit'eræk-

ken og tidJ.igera Europamester for Daner Gabriele Rahmi-oul

f'ra Hamburg i Tyskland agereda kulisse( ! ) og det er ufor-
ståeJ.igt at de ikke blev intervieuet.
Derimod btev landstræner Jan Lyø intervieuel og han kom

med nogla gode svar og kommentarsr.

AIt i alt fik Baneqolfsporten en god omtaLe.

Robert Baldorf
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Jan Lyø

ny landstræner

I år skulle der væIges en ny træner for herre og
damelandsholdet, da Knud hlalther efter 5 gode år
takkede af. Jeg har { som aIIe andre tidligere
indertrawere af UK-posten ) som mål at få Danmark
tiJ- tops i Europa- Så er spørgsmålet, hvilke me-
toder der skal anvendes og hvad der bør priori-
teres for at opnå dette mål- Uanset hvad, så
kræves det, at arbejdet og den langsigtede plan-
lægning følges seriøst for at opnå det ønskede
resultat.
Nu er valget faldet på mig og det er jeg både
taknemlig og glad for. det vil blive meget
spændende at arbejde med landets bedste spil-
Iere, og jeg ser det som en stor udfordring
at forsøge at få os til tops i Europa. Der er
sikkert mange som kender mig som minigolfspiller
, men for dem som ikke gør det, kommer en kort
præsentation: Jeg er 29 år og startede med at
spille minigolf for Odense MC i 1981. Jeg var i
sidste halvdel af firserne aktiv på l_andsholdet,
og den rutine, som jeg har fået ved at spille på
landshol-det, betød også at jeg sidste år blev
udtaget til assisterende hol-dleder for iunior-
landsholdet.
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Hvorfor er vi ikke med i toppen ved interna-
tionale turneringer såsom NM, EM og \/}t ?

Det er et spørgsmål med mange svar, men jeg tror
, dt vi simpelthen har for spinkelt et spiller-
grundlag. Vi har brug for en meget større bredde

, men hvad skal vi gØre for at få et breder
spillermateriale ? Her har TU taget et skridt i
den rigtige retning ved at udvide holdturnering-
er, og jeg er overbevist om, dt når folk kommer

til at spille flere runder, vil konkurrencen om

Iandshol-dspladserne blive meget hårdere.
Hvordan skal J-andsholdet udtages ?

Der er flere måder at udtage et l-andshold på.
Jeg har valgt at udtage landsholdet ud fra resul-
tater af flere turneringer,
da jeg mener, dt den metode egner sig bedst til
det spillermateriale vi har for øjeblikket. Man

kunne også sige, dt man udtog en bruttotrup og

derefter spillede en direkte kvalifikationstur-
nering, men der skal vi efter min opfattelse
have en meget større bredde, for at det vil give
et stærkere hold.
Man hører tit spillere beklage sig over, dt det
kræver for meget fritid at være landsholdsspil-
ler, og det er da også noget, som jeg er helt
klar over, men det er også et faktum, dt det er
noget som alle eliteidrætsudøvere inden for alle
sportsgrene må leve med.
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F\rsisk og mental træning
Den fysi-ske træning er meget undervurderet i
vores sport. Jeg har arbejdet med den fysiske
træning i- min egen klub - desværre kun med me-
get begrænset succes. Jeg håber, åt d€, som sat-
ser på l-andsholdet, holder sig igang med en
eller anden form for fysisk træning. Det behøver
ikke at være Løb, hvis man finder det kedeligt.
Det kan også være svømning, badmi-nton,håndbold
el-ler andet.
En anden vigtig ting er mental træning. Den men-
tale træning har i de senere år bredt sig som

ringe i vandet. Det er i dag meget almindeligt
at enhver idrætsudøver foruden en fysisk og tek-
nisk træner også har en mental træner. Derfor
skal den mentale træning tages alvorligt, og der
skal arbejdes meget mere med den.
Til de spillere, som satser på landsholdet, kan
jeg oplyse, dt DBgU foreløbig har ydet et til-
skud svarende til startpengeudgiften plus 30U af
alle udgifter i forbindelse med rejse og ophold.
Desuden uil der blive indkøbt nye landsholds-
dragter.
Til slut vil jeg ønske alle et godt minigolfår
med stor fremqang.

JAN LY ø
LA N D STRÆNER



Årsresultater ken købes vEd henvendelse til Teddy Nielsen

pris : 20 kr.

T EDDY
o

PA BANEN

BANEG0LFERENS svar på Ekstra Bladets borEnde X har været

i aktion med spørgsmå1 og fået kommentarar til den nye

turneringsform, som fra i år ogaå brugae i 1. + 2. og

3. div. Svarena herundar er glvat til Teddy undcr og

aftar l. runda i 0danaa.

PrEban fladsan N.A,B.C. 2.div. :

4 mandshold og dan nya spiilaform tiltaler mig megat.

Dat er mere afslappande med lldt mare tid mallem run-

dernc. Undar cplllat skal holdat marc fungara som tn
halhad, et rigtlgt TEAfiUORK msd kontakt mallam epiller-
ns og mara kampgeJst, for dar kan ikke hentes noget i
næste runda.

Bruno Friedrich B"B.K. 2. div. t

Jag parsonligt kunne badre lide den gannle form. 3 mands-

hold er bedre i de lavere rd<ker for det er svært for
små klubber et skaffe folk.

Hanne Jorgensan 0FlC. 5.div" 3

4 mandshotrd er en udmærket tingn og spillefotmen synes

jeg rigtig godt om seLvom mi.ne stakkELs nerver skal mod-

stå et st@rrE pres nu hvor holdet er rnere afhængig af, mJ.g,



Carsten NieLsen DBK. 2.div. 3

Een nunde rnod hvert hoLd er for Lidt synes Jegr det er en

flad flornemmel.ee at komme ind efter an rundB oE ikke kan

hente det tabte ind. Flen dat kan være jeg har en lidt an-

den indsti.Ili.ng senars på dagen for vi har jo lige tabt.
Flen generelt synes Jeg der er for.Lldt kampa L 2. dlv.
med for stor uentetidr det er surt al skul}e afstad en

hel weekend for at spille 4 runder. 2. og 3. diu. burde

have uæret eamrnenLagt eJ.J.er dobbeltturnering i 2. div.
Det kunna sagtens prekti,seras nu da del er vedtaget at
lørdag også må bruges.

Gert Lund BgKO, ln div. i
Jeg håber at turneringsform og hoJ"dstdrrelse fortsætter
mange år endnu. Dog synes Jeg ikke spillakvalitetan sva-
ner til navnene på de forskell"ige rækker, så måske skull.a
Elitediv. og tr" div" spilla Landsdækkende og de pvrige

diu. spill.e i en e1ler andsn form f,or kvaLif,ikations-
turneri.ng eventuelt under de respektive lokaLunionar.
Som deL en i år burde 2n og 3. dl"v. have værat sammenlagt.

B.jarne S@rensen FICG" 2n div. 3

Spl.lleformen er god nokn Oer er mere kamp he1e vejen nu

da holdets samlede score tæl"len og meget mere holdksntakt
underve js. fllen det er f or dår1igt at 2. di.v. kun spii^ler
4 runder over så J.ang tid, dobbeltturrnering eller sammen-

J.ægning med 3n div" når det er vedt,aget atJ"Ordag må bru-
ggs.



Sonja Christensen 89K0. 3. divn g

Godt med 4 personer på hvert hold og spilleformen er også

0K. , men man kunne eventuelt godt bruge J.Ordag så man:i.k-
ke er så sent færdig som her i Odanse, fol hvordan Ekal.

det ikke gå hvis vejret ikke arter sig.

Christian Rasmussen NBC. 1. div. t

På forhånd var Jeg meget skeptisk med den nye form, det
skyldats måske især det at vi skulle .have spillet, en ny

mand ind på holdet, men det gik over alt forventni.ng.
HeIe holdet var nødt tit at hJæJ.pe med at få ham spillet
ind og alle viste den rette ånd. Personligt skulle jeg
også omstille mig til at spille for holdet over en runde

hvor Jeg for mere koncentrar'ede mig om mit eget spil.

Torben Eaf,dorf GfllK. l. div. 3

Jeg synes spille. formen er god, det kræver at man spiller
op til sit bedste hele tiden.
Jeg synee at man skulle hæve spilLerunderne fra 3 til 4,
det vil forbedre standarden og viL sanrtidig medvlrke tj-).
at der også satsee mere på bredden og ikke kun på eliten.

Emner som vll b.Live tagat op på J.ignende vis vil være

måske din mening om dommerne oq deres rnåde at håndtare
problemer på.

Oin klubs t,ræningsmængde og hvordan dj.n kLub udtager hold.
Hvad laver i om vinteren ogv,

Har du en god ide så kontakt redaktionen.
Indlæggene kommer jo desværre kun i begrænset ornfang.

Ieddy Nielsen
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Holdturneringen

Elitedivisionen n FørsLe runde bød ikke på de store

ouerraskelser, men det gjorde den andan i Nyborg da

C.Laus Andersen fra DBK - havde fundst sommart6jet frem

og var kommet væk fra ilkuldenil og stormvejret i Glad-

saxe - tog han og florten Knudsen, Henrik flikkelsen og

Karsten Bruun 13 ud af L4 mulige point. I den sldsta
kamp mod GIYIK 1førte DBK stortl fierr på røret satte de

det hele tiJ. og var så a.LJ.igevel nheldigrr med at spille
uafgjort "

STILLINGEN I

BgKO I
Egko 7

tvlcG I
futrn r
'IUU I

DBK 1

GPIK 2

KB9K I
GtYiK 1

Kampe

?1

ZL

21

It

2L

'I
11

.)1

l/und " Uaf g" Tabt Point Slag: Snit c

L7

l4
T2

Iu
3

9

6

5

0

l-

tl

t!

z.

n

0

1

4

6

9

'!l

10

12

t5
L5

34

29

24

2A

2A

L8

L2

11.

2A43 24t32

2A92 24r9O

211.5 25,l8
216? 25174

2212 26)33

2289 26r3O

2193 26rL),

2L62 25r74
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1. Division Stillingen r

o,qc I
8BK I
89K0 3

NBC 2

Olnc 2

B9K0 4
GTIK 3
BgK0 s

Kampe

L4

L4

L4

L4

L4

I4
t4
L4

7

o

5

2

0

Kampe Vund.

Vund. Uafg.

lr0
11 0

100
90
60
5u
40
00

Tabt Poi.nt 5laor Snit:

2. Division

gBK28
NABC I 8

tvlcG 2 8

BBK2B
B9K0 6 I

3. Division

0

0

0

0

0

I
2

3

o

I

Stillingen :

Uafg. Tabt

g2
L4
a7
110

22 L4I8 25132

22 1514 27rA4

20 1495 26170

l8 1534 27r39

L2 1539 27148

10 1620 28193

8 1609 2Ar73

0 1754 3lr3?

Slag: Snit:

930 29186

884 27 163

916 28)63

984 30r?5

1080 33,75

'{

3

4

5

U

9

t0
L4

Sflllingen :

Kampe Vund. Uafg. Tabt Point

l4
12

t0
ll

0

0ric 3 t2

B9K0 7 12

NABC 2 T2

IO

7

5

0

Point Slagt Snit:

20 1463 30r4ts

i.5 1496 31,17

1.0 1620 33,75

I 1617 33,69
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Landsholdssamling i påsken

Mit fØrste job som landstræner var at finde en
bruttotrup på L4 herre og 6 damer, for at finde
disse personer havede jeg været i forbindelse
med alle landets klubber , og spurgt dem om de
ville være behjælpelig med at opfordre fotk til_
at deltage i påsken, desuden havede jeg sendt
personlig indbydelse ud til 31 herrer og g

damer, hvilket skulle give et rimeligt grundlag
for at udtage en bruttotrup. Desværre var frem-
mødet så minimalt som overhovedt muligt idet
kun L2 herrer og I dame var fremmødt, df de L2

herrer ønskede kun de B at spille på landsholdet
Som det kan ses er det næsten umuligt at stille
Iandshold når kun B herrer og 1 dame ud af 40
adspurgte ønsker at spille på landshol-det.
På baggrund af det katastrofatt l_ave deltager-
antal må både klubber og DBgU tage det som en
advarsel om,at det er høje tid, at der b]iver
lagt en plan for at få fotk til at spi_ll-e for
landshol-det.
Nu til det rent sportslige. Der var f ri træni-ng
torsdag og fredag, hvor folk fik spillet sig
ind på banerne, og man kan kun sige at det lyk-
kedes ganske godt idet at de B herrelandshol_ds-
spiller om lørdagen til_sammen spillede med et
snit på23,30, og at vor enlige d.ame spillede
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med 26,00 i snit. Det gav mig store forvent_
ni-nger ti1 søndagens spi1, og mine forventninger
bl-ev til min store gtæde indfriet,ved det at
herrerne forbederede sig til 23,00 i snit, vor
damespiller gik desværre lidt dårliger, 28,7L
i snit.
Til- sl-ut vil jeg sige at med det spil der blev
vist henholdsvis lørdag og søndag, glver det en
vis optimisme med hensyn til_ at stil_Ie et sfaq_
kraftigt hold til EM.

Jan Lyø

Lands træner

- Jeg kom absolut ikke med Dem hiem forat se på raderinger . . . se 
"a "r 

ta srnjåi''
Deres bukser . .-.
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l. Jan LyO

2. Carsten Eriksen
3. Bjarne Hansen

l. Leif 0lsen

2. Trym Scharf
3. llichael. Rasmussen

I n Ann Christi.ansen

2. Long Hensgn

3, Kirsten flansen

1". Anders Gronnegård

2. OLe Hansen

3" Steen L. Larsen

l. Robert Baldorf
?, Åge Jensen

3. Hans J. JørEenserr

251 slag
259

272

10 omg.

267 slag
274

280

I0 omg.

255 sl.ag

256

297

l0 omg.

244 slag t0 omg.

253

256

NYBonC go-gus
resultater

EL ITE

'n:o

Broager

HE RRE R

BgK0

Broager

Nyborg

OANER

Gelsted

BgK0

0dense

] UN IORER

Nyborg

':n"

5E N IORER

G i. ade axe

0dense

229 slag
23L

255

10 omg.



Dn0NNINcBonG AS-3Als
result at er

1. f,ohn Hansen

2n Peter Sorensen

3. llertin Soreneen

l. Leif 0lsEn

2. Tryn Scharf

3. Poul Frederikeen G|YIK 246 8r o.

4. Jørgen 5 Haneen f{cG 246

TUFINEFIIIVGEFT i

Juli:
4-5 / ? Dm. Herre Ae Danrer og ftix
to-tz/z IHamburg

25-2? / 7 0dense fi. C.'s Int. stævne

August 3

l-2 / I Gtadsaxe fi. K.'s Int. stævns

6-8 / I EF| Juniorer, Tjekkoslovakiet
f5-f6 / I fft Herre B, Seniorer tlg Juniorer
2A-22 / I Epl Herrer og Oamer, Schueiz
2?-29 / I EFt Seniorer, 0strig
294A / 8 Broager B. K.'s stævne

Tr-LFFJELSiE
L2-I3 September. Abne Fynske lYlesterskaber i Gel.sLed.

15

ELITE

Bgko 2I4 slag e.o, 9 omg,

2I4 -
2L?

HERRER

8gK0 218 alag 9 omg.

BS( 238
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