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Roli$ modo i Odense
Det er heldigvis ikke vores møder, der vælter murene og
skaber offentlig ravage.
Holdturneringen faldt på plads med en god l6sning for a1le.

Der kom en ny regel for, hvilken klub man må stille op for,
og bestyrelsen fortsætter med kun en enkelt udskiftning.
Det blev Karsten Jgrgensen fra Randers, som overtog Morten
Rasmussens plads.

Læs mere side 4-5

De ser ud til at have detfornØjeligt i unionens bestyrelse. På billedet ses fra hljre
kasserer Jesper Sqrensen, dirigent Erling Jensen, formand Preben Nprskov, medlem
Torben Baldorf og breddekonsulent Peter S@rensen.

Ungdommen$ år
Det lyder som et lille projekt, og skulle gerne blive noget i
den retning. Der er mange planer for banegolfens unge i år på
initiativ af landstræner Gerd Zimmermann, og vi kan håbe at
andre også gØr en indsats for at få flere ind i sporten.

Læs mere side 10
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Bru$ prcs$e$ckrctiæren mere
Af Ole Rasmussen Banegolfuren

Unionens pressesekretær skal

bruges noget mere.

Claus Andersen fra Randers,

har nu i over et år haft virke som

pressesekretær i Dansk Banegolf
Union, og har da også haft noget

at lave igennem perioden. Det har

dog mest været resultatformidling
fra unionens turneringer og pres-

semeddelelser vedrørende disse,

og så information om lands-

holdenes deltagelse i de inter-
nationale mesterskaber.

Set ud fra dette vil han gerne

have mere at lave.
Landsholdene skal sørge for at

få friske nyheder og informatio-
ner frem til ham, og klubberne

skal også være mere på stikkerne,

hvis de har et stævne eller et

projekt, som de mener, at andre

kan have glæde af at hØre om.

Nu har landsholdstruppen til
eksempel sørget for at få sig en

informations as si stent (under-

tegnede), som er tilknyttet holdet
som bindeled mel1em sPillerne
og deres tyske træner. Og det er

med pålæg fra træneren, at der

bliver informeret om aktiviteter
her i Banegolferen, men også den

danske presse skal med på infor-
mationslisten, landsdækkende

som lokal, så1edes at der gøres

opmærksom på vores eksistens

og vores aktiviteter. Desuden er

et af truppens ansvarsområder

også at formidle stof videre til
Banegolferen, så alle kan f@lge

med i de mange ting, spillerne
foretager sig.

Claus Andersen er deltager på

et mediekursus under Danmarks

Idræts-Forbund, hvor han skal af-

levere opgaver, og de skal være

med relevant og gerne aktuelt stof.

Opgaverne bliver selvsagt vur-
deret og evalueret. Kurset indbe-
fatter også besøg hos medierne,
både de trykte og radio/TV, og

her bliver kursisteme også præsen-

teret for pressemeddelelser og ind-

slag, som er værdiløse eller som

går direkte ind hos den travle
redaktionsansvarlige på sporten.

Budskabet
Budskabet er vigtigt. Placer det

som overskrift e1ler i første linie.
Tænk på hvad der er vigtigt for

fange opmærksomheden hos an-

dre med ingen eller kun overfla-
disk kendskab til det som er ens

eget hjertebarn. Hvis det kikser,
ender en masse timers arbejde i
makulatoren i løbet af et par se-

kunder. Tilbage er kun spørgs-

målet: Hvad var der galt?

Claus Andersen ved efterhån-

den lidt om, hvordan man undgår
den slags, så er man i tvivl med
sin pressemeddelelse til klub-
stævnet, så er han måske den

rigtige at kontakte.
Vigtigt er det også at have sin

faste kontakt hos de lokale medier,

så man har et navn at referere til
og en at gØre ansvarlig for det,

man Ønsker at få igennem.
DIF udgiver også en medie-

manual, som giver mange gode

råd, og som desuden indeholder
en kontaktliste til dags- og

ugepressen, nyhedsbureauer og

radioÆV-medierne.
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shaftconnection
putterhead
rubber-unit

screw M5 x 16
screw M4 x 16

5 filling-weights each 14g (variable balance + total weight)

(variable angle in steps of3grade)
(with chambers of filling-weights)
(system of9 different rubbers)

(special tool is included)
(special tooi is includeQ

fi',
r'99

putterhead you can choose from two materials:
- light model 3059 (with weights up to 375 g)
- heavy model 3809 (with weights up to 450 g)

club.rubber with special-developed shape at the bottom
rubber is integrated into the rubber- unit
rubber-unit can be changed very easy

shaft lenght and llexibility we deliver individual
- steel (hard)
- graphite, black (middle)
- graphite / glassfiber, grey ( soft)3 pufter
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DB$U' s repræ$cntant$lnbsmode
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Sidste år brugte vi en del sPal-

teplads på at diskutere den nYe

holdturneringsform, og På at

bringe ændringsforslagene i klar
form inden, at de skulle På bordet

på repræ sentantskabsmØdet.

Forslagene gik rent igennem -

det var ventet, men for at ingen

skal være i tvivl vil det være På

sin plads at ridse oP hvordan det

kommer til at forløbe r 1999.

1 999-mesterskabet afgBres ef-

ter den 'gamle' form, altså over 4

afdelinger i foråret, sPil om sPn-

dagen med 5 runder hvert sted,

og pointtildeling for hver runde.

turneringen så i ugerne 16, 19 og

22.Det er fortsat meningen at

afvikle de 5 runder om s@ndagen.

Slutspil til DM
Af de 6 hold, der er med i divi-

sionen, vil de 4 af dem kvaiificere
sig til et s1utspil, som skal afvik-
les sammen med det individuelle
danmarksmesterskab i uge 25' De

2 nederstplacerede hold bYtter så

plads med de to bedste hold fra
l.division. I denne division og i
de @vrige herunder sPiller hold-

ene kun 4 afdelinger, det vil sige

kun 2 i ioråret. Her er der også

Spillernes årrssnit fra året i for-
vejen bliver afgørende, således at

den med hPjeste snit starter,

næsth@jeste snit spiller som toer
og så videre.

3 på et hold
Et forslag fra Karsten lgtgen-

sen gør det nu muligt at stilie
med kun 3 mand på et hold, hvor
så kun holdenes 3 bedste resulta-

ter gælder.

Det gælder kun for den laveste

division, og vil aldrig blive
gældende for elitedivisionen.

Mobiltelefoner en synd
Samme Karsten Jgrgensen hav-

de været grundigt igennem hele

regelsættet og fundet anledning
til en vis sanering afregierne, så

de dels blev opdateret oB så man

dels kunne få renset ud i dårlig
tekst, misforståelser, stave/tryk-
fejl og for at bringe en overens-

stemmelse med den praksis, som

man ser udført på banen, som er

forskellig fra, hvad gældende

p aragraffer fore skriver.
Det gik blandt andet ud over

turnerings- og straffebestemmel-

serne, således at der nu står regler
vedrØrende mobiltelefoner.

De skal nu være slukkede un-

der spil, og forbryder man sig

mod dette koster det f@rste gang

1 advarsel og 2 strafslag, mens en

gentagelse udløser endnu en ad-

varsel og hele 5 strafslag.

Økonomien reguleret
Også en modernisering af Pko-

nomisk art kom igennem, da det

RepræsentantskabsmPdet btev afholdt i Putter Team's lokalex

I Øverste division er der t hold

og i de gvrige 6 hold.

Sæsonen vendes
For fØrste gang vil sæsonen

blive vendt. År ZOOO-mesterskabet

starter derfor allerede i efteraret
'99, hvor det er fastlagt til ugerne

35 og 37.T\l foråret fortsætter

4

kun 6 hold i rækken, og det

giver plads til 3 divisioner På et

anlæg.
Nyt bliver det også med en ro-

kade imellem hver afdeling. Det

betyder, at de samme hoid ikke
møder hinanden hver gang.

Den sidste ændring får indflYd-
else på spillerækkefBlgen.
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Arets Spiller 1998, John Hansenfra Putter Team Odense, får her overrakt pokalen
af C lau s F o xholm fra Turnering s udv aI g et.

blev vedtaget at afskaffe stæv-

neafgiften på 10 kr. pr. spiller.
Unionen kommer nu ikke til at

lide, og klubberne går heller selv
helt ikke fri. Licensen steg således

for ungdom til 50 kr. og for 6vri-
ge til 100 kr. altså en stigning på
henholdsvis 10 kr. og 30 kr. eller
i procent en stigning med257o og
knap 437o.

Startpenge for hold i holdtur-
neringen er ens for alle. Gebyret
udgØr 500 k. for hvert hold.

Også gebyrerne ved det indivi-
duelle DM og mix-DM steg.

Nu skal ungdommen af med en
halvtredskroneseddel. herre A-
spillere må punge ud med det tre-
dobbelte, mens Bvrige spillere
skal af med en 'hund'. Det samme

er taksten for et mixpar.
Den suverænt dyreste stigning

kommer, hvis man ikke kan tage
sig sammen og få tilmeldingen
sendt af sted. Så koster det nem-

lig 150 kr. pr. spiller, dog er der
et loft på 1000 kr. pr. klub.

Kun l klub
Den megen debat sidste år om

spilleres optræden på 'fremmede'
klubhold kastede også forslag af
sig til repræsentantskabsmødet
og desuden en hel del diskussion.

Det var dels vedrgrende opde-
lingen af sæsonen i 2 perioder.
Perioderne blev fjernet, og tek-
sten i $2 lyder nu:

'En spiller kan kun repræsen-
tere en forening'. Altså er det slut
med at stille op for en klub til
private stævner og for en anden
til holdturneringen.

Endvidere skete der en ændring i
lovenes $6d. Nu må en spiller tid-
ligst kan starte for en anden for-
ening i åben konkurrence 1 må-
ned efter klubskifte.

Hermed skete der en lempelse
ph2 måtneder. Gældende undtag-

elser blev der ikke pillet ved, så-

ledes at flytning til en anden by
stadig gør det muligt at bevæge
sig uden om reglen og ligeså, hvis
man har en tilladelse fra den tid-
ligere forening og igen hvis for-
eningen lukkes, så bliver spil-
ieren ikke spærret af den grund"

Årets Spitler 1998
John Hansen fra Sportsmini-

golfklubben Putter Team Odense
blev Arets Spiller 1998 og mødte
op for at få overrakt sin pokal.
John scorede i alt 5844 points, og
dermed sneg han sig med 20
points foran sin klubkammerat
Peter Sørensen.

Valgresultater
Det var over hele linien- at der

blev udskiftet.
I bestyrelsen var formand

Preben Nørskov, sekretær Klaus
Henriksen og medlem Morten
Rasmussen på valg. De to først-
nævnte modtog genvalg for en2-
årig periode, mens Morten Ras-
mussen trådte ud, og ind trådte i
stedet Karsten JPrgensen.

Kasserer er stadig Jesper Sg-
rensen, mens sidste medlem er
Torben Baldorf.

I Amatør- og Ordensudvalget
trådte lanLyØ ind for Teddy Niei-
sen, og i Turneringsudvalget stop-
pede både Claus Foxholm og Er-
ling Jensen. Nye blev Morten Ras-

mussen og Kim Næsby Nielsen"
Dommer- og teknisk udvalg

fik Jacob Petersen ind for Ole
Rasmussen.
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Vinhrstævne i$en uden sne
Af Arne Prip, Nord-Als Banegolf Club

25 deltagere fordelt på klub-
berne SPTO, OMC, BBK,
Harrislee, Kiel, Bad Oldesloe og

NABC tog hul på sæsonen '99
med deltagelse i NABC's vin-
terstævne, som blev afviklet for
fjerde år i træk uden synlige tegn
på vinter.

Godt nok havde vi en masse

sne for bare en lille uge siden, men
grundet de lune temperaturer,
som vi har haft de seneste dage,

var al sneen borte.
Stævnet blev afvikl et r t@wejr

med temperaturer over fryse-

punktet og på de tØrre baner blev
der vist ganske udmærket spil,
det tidlige tidspunkt taget i be-
tragtning. Deltagerne deles op i
to kategorier, seniorer og Øvrige,
som over 5 omgange afgør pla-
ceringerne imel lem sig.

I gruppen for Bvrige blev Mor-
ten Rasmussen, OMC, vinder
med 123 slag tæt fulgt af Inge-
Lise Hansen, NABC, med 125

slag og Leif Markmann fra Har-
rislee med 126 slag.

Hos seniorerne blev det Karl-
Heinz Gltickstadt fra Harrislee

der med 132 slag blev vinder tæt

fulgt af Rudolf Matthies fra BBK
med 134 slag og Bgrge Lykke,
NABC, blev treer med 141 slag.

Efter præmieoverrækkelsen var
der vanen tro fællesspisning,
hvor deltagerne fik sig en hygge-
lig snak om hvad den kommende
sæson byder på af spændende
golfoplevelser.

Nord-Als Banegolf Club tak-
ker for det flotte fremmøde og hå-

ber at se deltageme igen til vores
internationale stævne under var-
mere forhold den 19. - 20. iuni.

sKRilV!!
Af Redaktgren på Banegolftren

Det er meget VIGTIGT at

klubberne, 1æserne, landshold,
unionens bestyrelse, udvalg og

ansatte, og alle andre med noget
på hjertet skriver til bladet.

Det er et K,IEMPE arbejde at

klare både tekstproduktion og

layout, så det vil hjælpe mig
ENORMT at modtage så meget

som muligt til bladet.
Det vil også hjælpe, men jeg

kan ikke kræve det, at få teksten

leveret ELEKTRONISK på e-

mail eller en 3,5" diskette.
Næste bøn er at overholde

DEADLINES, så jeg også får tid
til at bearbejde materialet.

Til sidst: Er der nogen der kan
OVERTAGE mit job? Det kunne
jo blive aktuelt en dag!

udover kun finde den årsag, at

indbydelsen kom meget sent ud
til klubberne via unionskontoret.
'Men stævnet har været planlagt i
god tid og vi har endda haft en

annonce og god omtale i Banegol-
ferens sidste nummer i 1998, men

det har åbenbart ikke været nok',
siger Klaus Henriksen og håber
på bedre tilslutning næste år.
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Minimal tilsluhing i Aalbo€
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Som arrangPr af Nordjyllands
Open 1999 var der ikke meget at

råbe hurra for. Kun 16 spillere
var tilmeldt stævntet i Aalborg,
og det giver en meget mager ram-
me for et arrangement, som plejer
at ffække mellem 30-40 deltagere.

Klubbens formand mener ikke.
N de 12 nye filtbaner kan have
været afskrækkende. men kan der-

Næste nummer af Banegolf,eren
i'i,,ii,',
; ;,Banegolleren n,ummer 2/19':9'9 udkbmmer rnedio maj.

Deadline for annoncei og inAlæg tii.ntåO'ei er den 20.,april., '

rnOi"g til n*"gbfferen modtagesigerne pr. post til redaktøren
Ole Rasmussen; Kragsbjergtej 5" 5000 Odenie,C ettei pr. e-mail

på ole-r@post.tele.dk eller på dbgu@get2net,dk ,, '
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Fymsunion melder klar til sæsonen
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Det er Fynsunionens plan i 1999
igen at aftrolde aftenturnering
plus 1O0O-pointturnering på alle
de 5 fynske anlæg.

På sådan en aften skal der spil-
les 3 runder og bedste resultat får
- udover pengepræmie - 1000
point og det samtidigt udgangs-
punkt for, hvor mange points de
gvnge spillere i rækken får. For
at vinde turneringen skal man
score flest point på 3 aftener.

'Vores aftenturnering er som
regel et godt sted at starte for
nybegyndere specielt fordi, at vi
deler op i 4 rækker', siger den ny
formand Kaj Knop.

Unionens kategorisering af
spillere er med udgangspunkt i
DBgU's arssnit for 1998.

Fynsserien er for alle A-spil-
lere, i serie 1 må de h6jst have et
årssnit på29,99 og i serie 2 spil-
ler så de spillere med et h4jere

snit. Den sidste række er ung-
domsrækken. Den er ikke delt op.

'Den fprste aftenturnering
kommer snart, og da det jo er lidt
koldt udenfor, ligger den selvsagt
hos Putter Team Odense. Den af-
vikler vi den 9. marts kl. 19. De
gvÅge turneringer fastlægger vi
udfra klubbernes stævneplaner,'
fortsætter formanden.

Senere på året afholder unionen
de Abne Fynsmesterskaber, men
der kommer til den tid flere op-
lysninger ud om tid og sted.

Kaj Knop blev ny formand på
en ekstraordinær generalforsam-
ling den 10. december sidste år.

Sammen med ham fortsætter
Erling Jensen og Teddy Nielsen
som kasserer og sekretær.

Årets Spiller 1998
På den ordinære generalfor-

samling den 19. november blev

vinderne af 1000-points turne-
ringen kåret.

Desuden blev Årets Spiller
1998 valgt. Tre kandidater var
opstillet. Sonja Christensen fra
Odense Minigolf Club, Vincent
Huus fra Putter Team Odense og
Thomas Bennedsen fra Nyborg
Banegolf Club.

Og det blev sidstnævnte, som
gik af med sejren med 5 ud af 9
stemmer. Tillykke til Thomas,
som har spillet en god sæson.
Senest opnåede han en anden-
plads ved de Abne Fynsmester-
skaber forjuniorer, og i det hele
taget må man tage hatten af for
ham, da han trods handicap og
kørestol kæmper med på lige fod
med de ikke-handicappede.

4, tlaklrcrfurnering Puthr Team Odense

påt26,0I eller over. Par dannet på tværs af klubber er helt OK.

runder - og ikke at forglemme specialrunden i 8. runde, hvor spilleme skiftes til at slå.

deltagere. Der er også præmier i og efter de indledende runder.

Tilmelding kan ske pr. brev på adressen Rugaardsvej 23,5000 Odense C eller ved at
ringe til Putter Team på6612 60 80 eller på e-mail lm@image.dk.
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Aspillerc for 1999
A-spiliere bliver de herrerspillere, som på årssnitlisten for eternit året

i forvejen rangerer inden for nr. 1-2O eller på listen to år i for-vejen
rangerer inden for nr. 1-10.

Dog er der den undtagelse, at spillere med færre end 20 runder på

dansk grund ikke opnår A-spillerstatus.

Licens Navn

9002 Peter SØrensen

9077 John Hansen

9001 JanLyØ

2043 Peter Jensen

2006 Carsten Eriksen

11024 Kåre Thomsen

l04l Morten Rasmussen

9037 Leif Meitilberg
9048 Ole Rasmussen

9040 Heino Nielsen

9016 Lars Rosenquist

9097 Vincent Huus

11025 Preben Thomsen

3001 Christian Maglemose

17034 Bjarne Hansen

1043 Erling Jensen

9007 Tim Christiansen

2015 Peter Nielsen

9013 Kim Bukhave

17001 Klaus Henriksen

8003 Harry Lorenzen

6009 Jakob Petersen

Årssnit for:
Nr.20:
Nr. 10:

Klub

SPTO

SPTO

SPTO

NBC
NBC
ABK
OMC
SPTO

SPTO

SPTO

SPTO

SPTO

ABK
GMK
ABK
OMC
SPTO

NBC
SPTO

ABK
NABC
MCG

NBC
NABC
SPTO

NBC
ABK
GMK

1998 1997

1

2
a
J

4

5

6

1

8

9

10

11

t2
t3
I4
15

r6
t7
18

T9

20

4

l

2

10

6

25,81 24,39
)\ ))
25,48
?5 55

25,65

25,69

26,12

24,89

Fglgende spillere skal spille i Herre-A rækken, hvis deres række ikke opret-
tes, eller hvis de selv vælger at spille i A-rækken.

2009

8017

9144
20t6
17045

3003

8

Uffe Gangelhof

Dennis P. Hansen

Stefan Østergaard

Christian Rasmussen

Johnny Andersen

Torben Baldorf

Resultater
Perioden t. januar - 7. februar

Nord-Als Banegolf Club's
Vinterstævne 25. januar

ØvÅge (5 rd.)
l. Morten Rasmussen, Odense 123
2. Inge-Lise Hansen, Nord-Als 125
3. Leif Markmann, Harrislee 126

Seniorer (5 rd.)
1. K. H. Gltckstadt, Harrislee 132
2. Rudolf Matthies, Broager 134
3. BgrgeLykke, Nord-Als 141

Aalborg Banegolf Klub
Nordjyllands Open på frlt
6. - 7. februar

Indledende runder
Elite (5 rd.)
1. Kåre Thomsen, Aalborg 95

2. Iack Skov, Aalborg 101

3 Allan Knudsen, Aalborg 108

Herrer
1. Bjarne Jensen, Aalborg 132
2. El6n Gade, Aalborg 132
3. Helen Norup, Aalborg 141

Senior
l. Preben Thomsen, Aalborg 106

2. Poul Thomsen, Aalborg 109

3. Willy Thomsen, Aalborg lI2

Hold
1. ABK2
2. ABK3
3. MCG

(5 rd.)
306
329
385

Cup'en
1. Kåre Thomsen, Aalborg l9 (s.d.)

2. Preben Thomsen, Aalborg 19 (s.d.)

3. Jack Skov, Aalborg 11

4. Allan Knudsen, Aalborg 1,9

&
."w
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(herci$ over stormc$hrturnerin$en
Oversigten er ikke fuldstændig, da spillere med færre end 11 points ikke er med.

Lic. Narn 1996 1991 1998

100 101

J

8

10

4

8

6

9

5

9017 JohnHansen
9048 OleRasmussen
9001 JanLyØ
9031 Leif Olsen
2043 PeterJensen
9040 Heino Nielsen
11024 Kåre Thomsen
9001 Tim Christiansen
9097 VincentHuus
2006 CarstenEriksen
9016 Lars Rosenquist
6009 Jacob Petersen

1041 MortenRasmussen
3001 ChristianMaglemose
9013 KimBukhave
2025 Michael Andersen
8017 Dennis P. Hansen

17001 Klaus Henriksen
11010 BjarneHansen
3003 Torben Baldorf
9144 Stefan Østergaard

88 89 90 9r
910810
5'78s
966
393

9

36
I

81

^

6
10

94 95 96
910
7

92 93

99

8

+
l0 10

6

r06

SUM
95
)+
53

52
/1<

4l
3+
a/1

z)
22
22
2l
2l
20
20
1.1

16

15

13

72

1l

91 98 99

108

6

8

5

9
A

6

2

l0
10

5

83
t2

l0

6 9

541
8

11
10

Alletiders stormesterrangliste Om turneringen

Spillesteder for 1999 er endnu
ikke fastlagt, dog er det sikkert at

DM individuelt i Odense er stor-
mesterturnering. Stormestre kan
gratis stille op til DM individuelt
og DM mix.

For at blive stormestre skal
man på 15 efterfplgende turne-
ringer score 50 points, og derefter
holde 40 points for at bevare sin
titel. Man kan score fra 10 til 1

point i en turnering. Taber man
titlen skal man score 50 points
for at opnå den igen.

Man kan desuden opnå en

bronze-, s@lv- og guldnål ved
udnævnelser 3*5, 5x5 og 10x5
gange.

1041

4003
3004
1006

6006

9048
t7034

9031
1010

Klub

SPTO
SPTO
DBK
SPTO
SPTO
SPTO
NBC

OMC
BKR
GMK
OMC
MCG
NBC
SPTO
ABK
SPTO
SPTO
OMC
GMK

I alt

18

I1
13

T2

ll
11

l0
1

6

5

5

4
3

Lic. Narn

9001 JanLyØ
9002 Peter Sørensen

Erik Meldgaard

9011 JohnHansen
9005 Martin Sørensen

9007 Tim Christiansen
2006 Carsten Eriksen

Udnævnti

Stævne nr. 36

Stævne nr. 35

Stævne nr. 13

Stævne nr. 62
Stuevne nr. 55

Stævne nr.41
Stævne nr. 62

Stævne nr. 55

Strevnenr. lT
Stævne nr. 31

Stævne nr. 10

Stævne nr. 75

Stævne nr. 30

Stævne nr. 91

Stævne nr. 15

Stævne nr. 38

Stævne nr. 97

Stævne nr. 14

Stævne nr. 18

Stævne nr.

31-tol
36-86
t4-54

63 - 101

56-84
42-62

63,68,11-15,19-86,
90,9r,93

56-61,69,79,87-83
18-30
32-43
7r-21
16-86
Jl-+l

92-93,95,99-r0l
76-27

39-42,46
98-101

15-16,t9-20
19-21

65

51

41

39

30
21

MortenRasmussen
Karsten Bruun
Bendt Boje
LeifJ6rgensen
Alf Jakobsen

Peter Lindegaard
Ole Rasmussen

Bjarne Hansen

HenrikPoulsen
Leif Olsen
Hans J. Jgrgensen

Dermis Koch

9
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Ungdomsarbeide tager form
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Spilieme i landstræner Gerd
Zimmermanns trup valgte sidste

år nogle ansvarsområder, hvor de

skabe ideer og aktiviteter.
Det var planen, at spillerne

skulle yde noget og øse af deres

erfaringer som spillere. Det er
startet på initativ af landstræne-
ren og foregår under hans koor-
dinering i samarbejde med DBgU.

Et af de væsentlige hovedem-
ner var ungdomsarbejdet, da de

unge jo er fremtiden.
Emnet var delt op i 4 under-

emner, som ses her til hgjre.

Lidt er bedre end intet
Ikke alle ansvarlige spiliere har

indtil nu arbejdet så målrettet
med deres områder. men lidt er
bedre end ingenting som Gerd

Zimmermann udtrykte det, og

her i det nye år ser det ud til, at

der for alvor sker noget.

Ælerede her i starten af året var
en stor del ungdomsspillere invi-
teret til ungdomstræf, som blev
holdt sammen med landsholdets
samling. Det hele skete med kort
varsel, men alligevel tilmeldte
der sig 15 unge spillere.

Af disse skulle der blandt an-

det udvælges dem, der havde al-
der, interesse og ikke mindst ev-
ner til atYære med i en brutto-
trup, hvor nogle skal deltage i
træningskampe og/eller indgå på
juniorlandsholdet.

Ungdomstræf igen
Senere på året bliver der igen

et afholdt et ungdomstræf for
alle ungdomsspillere.

10

Det er fastsat t1124. - 25. apil
hos Nord-Als Banegolf Club. Her
skal der ikke være fokus på iands-
hold eller udtagelse. Her skal der
være plads til spil og sjov, samvær

og sammenhold frem for alt.

1. Partnerskab'Mester-
Lærling'.

2. Juniorsamlinger med
aktiviteter.

3. L ungdomsansvarlig i
hver klub.

4. Unge ud til flere
stævner.

I juni skal der spilles trænings-
kamp med Sverige på beton i Od-
ense og her er det, at nogle af de

udvalgte skal indgå på et par hold,
så de kan blive prgvet lidt af uden,
at der er et mesterskab på spil.

Internationalt
Det er der til gengæld i august i

Slovakiet, hvor der arbejdes hen

imod, at Danmark stiller med et
fuldt hold.

Til efteråret/vinteren bliver der
aftoldt et internationalt ungdoms-

træf, sandsynligvis i Sverige. Det
hænger også som en gulerod for
næsen afde unge, som de kan se

frem her i år.

Ydermere er der chancen for at

tilspille sig en fast plads i brutto-
truppen og desuden er der 6 'wild
cards' til en planlagt Top 24 ttr-
nerin. Den er endnu ikke på plads.

Martin Sørensen fra Putter Team

Odense er nu blevet koblet på or-
ganisationen af nogle af tingene.

Blandt andet har han påtaget
sig at organisere ungdomstræffet
i april, og han skal også knyttes
til landsholdet. der skal til EM i
Slovakiet.

Desuden skal Vincent Huus as-

sistere Martin, og som et fælles
ansvar skal de arbejde på, at der
kommer en ungdomsansvarlig i
hver kiub.

Alle disse ting skal ses i sam-
menhæng med en fremsigtet plan-
lægning, der rækker 5 år frem.

Og for at få overblik over det
hele og få arbejdet i gang kræver
det en organisering, som lands-
træner GerdZimmeffnann yder i
sit samarbejde med unionen.

Fremtiden skal sikres
Det liggerham meget på hjer-

tet at få organiseret ungdomsar-
bejdet i unionen. Gerd Zimmer-
manns rolle i samarbeidet er ikke
bare kortsigtet.

Alene over for Team Danmark
ligger der en forpligtigelse om, at

Danmarks herrer skal spille sig
frem mod toppen i Europa.

Men der er mange gamle cir-
kusheste i manegen, og det er u-
sikkert at blive ved at satse på
dem, da også andre faktorer spil-
ler ind som for eksempel familie,
job og helbred.

Derfor er ungdomsarbejdet af
allerstØrste betydning, også set i
et bredere perspektiv, så vi ikke
bliver en union af seniorspllere i
næste årti.

I næste nummer kigger Banegol-
feren på nogle af de andre af spil-
lemes ansvarsområder
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FestliE frcdag på Nold{ls

Dennis Prip med en lille ivrig spiller.

Forberedelse
Det var som et led i min lands-

holdsopgave, der går ud på at få
landsholdsspillere ud på messer,

at jeg som medlem af NABC var
med til at planlægge arrangementet.

Selve forberedelserne startede
allerede i september, hvor vi sam-

men med de andre foreninger
holdt de fprste mØder. Derefter
holdt vi mØde en gang hver tredje
uge, hvor vi fik tilrettelagt alt med
materialer, koordinering osv.

Imellem disse møder skulle
klubberne så selv tilrettelægge de-

res eget program for selve aftenen,

og det gjaidt for os om at skaffe
baner, tavler, køller, bolde mv.

Af Dennis P. Hansen, Nord-Als Banegolf Club

Den 4. december var dørene
åbne i Nord- Als Idrætscenter for
folk. der selv eller sammen med

Det resulterede i, at vi stillede med
6 indendørsbaner, og 2 langbaner
som vi lavede på gulvet i hallen,

familien, havde lyst til
at tilbringe en aften,
der stod i sportens og
hyggens tegn.

Arrangementet,
som vi i Nord-Als
Banegolf Clubvarmed
til at arrangere, bød
på et meget varieret
program, der tidligt
på aftenen stod på
fodbold, håndbold,
minigolf, klatretårn,
kegler, curling,
boksning og svøm-
ning bare for at nævne nogle. stærkt inspireret af hulspillet i

Senere på aftenen var det så hyg- regnvejrspauserne til DM i Aal-
gen der var i fokus. Hallerne blev borg, hvor man skulle ramme et af

ryddet for sportsrekvisitter, der hullerne i gulvet på 15-20 m af-
blev stillet et diskotek op for de stand, samt en resultattavle så folk
unge og en jazz-caf€, for de voksne. løående kunne se, hvem der havde

gået den bedste runde.

fodbold, skibakke og andet
sjovt, var jeg mere fortrøst-
ningsfuld.

En succes
Da arrangementet

løb af stablen fredag
den4. decemberkl 18,

var alle spændte på om
projektet ville blive en

succes. Vores fØrste ti-
me fra kl. 18-19 star-
tede noget tamt, hvil-
ket nok skyldes, at den

lå lige omkring spisetid.
Men lidt efter lidt
strømmede folk til i-
drætscentret, og en del

lagde da også vejen forbi os.

I vores anden time derimod
var der fuld knald på. Store og
små stormede til minigolf-
banerne for at prøve kræfter med
de runde kugler. De fem NABC-
hjælpere havde virkelig nok at se

til med at hjælpe og forklare folk
spillet. En stor tak til dem!

I de to timer vi havde til rådig-
hed havde vi ca. 60 igennem -

langt flere end forventet.
Bagefter blev der slappet af i

cafeteriet til en god gang under-
holdning bestående af revy og en
jazz-koncert - en perfekt afslut-
ning på et vellykket dag.

Formålet med vores deltagelse
var at give folk en god oplevelse
med minigolf, at gØre opmærk-
som på os selv som klub og på

minigolf i almindelighed.
Det lykkedes, og kunne vi læ-

se roserne i den lokale avis
dagen efter.

Konceptet for arrangementet
var et rotationsprincip, hvor fore-
ningeme skiftedes til at have de-
res disciplin opstillet, fordi der ik-
ke var plads i hallerne til alle for-
eningeme på engang. Der blev så-

ledes skiftet hver time, hvilket
betød at de bes@gende måtte pri-
oritere deres valg af aktiviteter.

Jeg tvivlede i starten på, om der
kom mange for at prøve minigolf,
fordi vi var'på' sammen med
bl.a. fodbold, boksning og curling.

Men efter at jeg i november var
på idrætsmessen i Odense, hvor
der virkelig var mange bespgende
ved minigolfstanden på trods af

11



Terminslnlender 1099

Dato Sted

Marts
13. - 14. Putter Team Odense

Aprit
24. - 25. Odense Minigolf Club

Putter Team Odense
Nord-Als Banegolf Club

Karup Banegolf Klub
Nord-Als Banegolf Club
Odense Minigolf Club

Gladsaxe Minigolf Klub
Odense Minigolf Club
Odense Minigolf Club

Odense Minigolf Club
Gladsaxe Minigolf Club
Aalborg Banegolf Klub
Kosice, Slovakiet
Papendal, Holland

ikke fastlagt
Bystrice, Tjekkiet
ikke fastlagt

Maj
)
16.

Juni
6.
19. - 20.
25. - 27.

Juli
4.
23. - 2s.
31.

August
1.

7.-8.
14. - 15.
12. - 14.
25. - 28.

September
J.
8. - 11.

19.

Arrangement

Makkerturnering

Beton Cup

DM-holdturnering
DM-holdturnering

DM-holdturnering
Internationalt stævne
Landskamp mod Sverige

DM-holdturnering
Internationalt stævne
DM individuelt og DM mix

DM individuelt og DM mix
Internationalt stævne
Nationalt stævne
EM juniorer
VM herrer og damer

Anlæg

Eternit

Beton

Eternit
Eternit

Eternit
Eternit
Beton

Eternit
Eternit
Eternit

Eternit
Eternit
Eternit
Eternit+beton
Eternit+beton

Oktober
7. - 9. Luxemborg

DM-holdturnering
Europamesterskab forseniorer Eternit
DM-holdturnering

Europa Cup for mesterhold Eternit


