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Irr !c.iL1 s?.r:r]-'r, Iiq aaretntng fra f'srmarrden cq en nundr.-Llg

r'^r ;?': f tt C',.' j:i. .,.:f Cje re:, irpLiSleL 9Om 433'*-::;erq: meCl'em

ar ilII rJer-. ]*it*1991, q Cer kc:m Bn særski]t redeqørelse

om i;iF under nunxtet evt. på fi[p.-møaeL] neuf ørte ;-nqe11

irå( r.ro"rer- r:Jm aL qå på LaleistlJ.en aq st: j le aFørgsmål

t,il Ferrrlanden ag alLigeve,l- var der ncgen der undicc aL

Sf,ernlne fr;r iorrFå-d€r'iS ne::et,nir-ig i ??

Hober: laioorf'

DOMMERKURSUS

Iil dcrrrnrer<lrfs:e+; r:er 2t)-'2-L'i*2 er der 2.2':,.:iiagerer 14 nve

'::i: ii rl,.rr rr ii fiaue det qenunf risket r sar'li' i:i:ci-'ael Rasmussen

lq llarr,/ l- arerli.zær1 
"

ler er sr:niii:. indi:y;delser ud i.il kiLrcberi-le oq noqle nar låel

Cn ;1ersir.lnJ.rcl .ilreltr;2,:eLse. lriia:r)å3e.1- ig;nusse;i e:: sxuf lef; ouer at

dsr.l'-4r{e knnnni E\jar 1;å r:re'.re der er ser,d'L 6ierscnJ"igt.
ierl er e, at rleiir der ikke irar it\ral:eb iil liden, *g -ieq i"rar

s€r[jL rJrrdi:!:'n'1. t rll ii;.l"r:ir.]e L.

*i,'ner; Br:.Ln*i'1'
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Formanden

har ordgt ....c

Da Cet er forsle nummer af BanegoLferen

v:-J. ;eg --, tarte rrred ( lidt sent r men

qod: nyLåi.

Jel ie :rurlrmer af Banegolf eren er oqså det

:eo -gerijt af deir nye redakt icri. Jeg vii

lvr<kc ne,.r art-re idet eq håoel rie f år nrgl.e.I'.'*.'-J.-

.;-- kå:r .;e f;em t-li nogle ecge l,arje"

der udkommer i 1,992

\ ^+ å^^r.^ -t'l^ ^+I dL Vil |SAE drlE EL

Ca--+- d^^ F l i,,'i'Ør5Le r oer u-l. lvBr
-..--t..- !^-. !-l; -.-,lji b^t udril ' rE J I u9

;*.!l-^ ^EguuE rtr!rGll r T.o

5rm der sikkerl efternåndeir er alie bekenoi, lyxkedee de!

erdej.;.g ir:r Danek Eanegoll Union den 9-ll-l99lr al tilive

iFlåqe*u 5om assscieret medLem i Dansk ldi"ærs F orbund i en

Fraueperioae på 2 år , here i-fer skaf cjer i.ages si,illinq til
nvJrc6r LJar--'sk Banegolf Unicr s f remt iJ: -oe '.:rei:J'enssÅac g<al

tiisse Z år kan betraqtes som en f orm l'cr eksa'nen der skal

!es:åg cg neJ"st. rnec ucinærkeise 
"
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)et. qrrde arbe jde f ra siclsl,e sæson med at få nye klub:ber og

f'lere nedl"emmer skal selvflølgelig ferrtsætte i år. I l99l fj.k
vi 3 n'ze klubcier, oet skal ui også pr@ve at få i L992, der-
meu' iki<.e vc?r:e Faqt n aL der i.kke kan kcrnme i-Iere ti"l.

Den l3*l -L992 uar jeq tiI et mdde i Uallerisbæk komrnuna

{ omeqnsknmmunF ti"1 København ) med idrætslederen. Kommunen

@nskede at anlægqe et minj.golf-anJ"æg i nær f reniid cg øn-

skede derf'or ni.llysninger om hviike anlæq der var qodkendt

ai' Dansk Banaqslf Unionn

lei var et rrreqet positivi, md,:e CIg jeg mBner,6Je! er gode

nul iqiieCer f'ni arrlæ!ge l.se ai at anlæg i li a.llensbæk j nær

i rent i,J. 3et Spærrr'lEf lJe er l'y1ji"+r- Lanetvpe de be:t-emmer SiA

f or, va-lget står ;ne.!-Len bet.on oe er.æri,rr- i.

J deeember 1991 var jeq inviLeret af iclrætekcnsulent Dart

Frr:st r isnø j Knnrnune ril at* medv j"rke i ku-mmurtcns lokaJ--TV,

Jag havde merlbragt en prøvebane Famt diverse udstyr.
Da det,;l amarør-TV er kualit,eten 1o rlerefter, men ciet ta-
.,år i irs!r.anf^i-,9 uar incislaqeL udmærkeL.

J611 f 11's+. irrLalte miq at nåa regner nreo at nolde stif len-
.le ;errer e'Ll':rsarllrir-c i Ishi*i lJmkrinq l. ri:ef ;s 1992.
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I fcrbindelse med optagelsen i Dansk IcjræLs Forbund skal

elet gøres HtLT KLART f0R ALLt fvltDLit,/lwltR UirDfR DANSK BANI-

GOLF UNION AT ALLI 5PøRGSIV]ÅL AiI[Å[I!DI DANSI( iDRÆT5 FORBLJI\]D

å(AL R[ TT[5 T IL CLAUs CLAUSII\ ILLTR IIIGTR IjJALIHTR.

Der er såJ"edes ingen der selv henvender sig til DIF' men

til en af ovenstående da aL kontakt skaL foreqå via ilAl"l5K

BAI\EGOLF UNION.

Lørdag den 8-2-I992 bLev der afholdt ordinærl repræsentanL-

skabsmøde i. DIF i Idrættens hus i 8røndby' her celtog
Cia.:s Clausen og Inger trJaLther. Der uar megel stort fremmø-

de ca. I50 stemmeberettigede, repræsentanler ira de poLiti*
ske partier, presse og indbudt,e qæster.

Sam nyindvalgt forbund var der mange tinq at lægge mærke

til og tage til efterretning, da der også her er mange ting
der ska] 1æres og mange personer der skal sættes ansiqt på.

Der er
n I r,-lc i

faktiek

len en

pd oaig

stadig forskellige ting, der ikxe er faldel nelt på

DIF, men det går hurligt' fremadr der sker noget

nver dag.

overbevist om, vi går en meget spiendende sæson i møde

områder, jeg glæder mig meget til at +-age fat på den.

Inger UJalther

F ormand



6 SeniortranG:rG!n :

ipoL på Lanostræner f or sen i-ordamer og seniort-'ef rer (a j
Chrrslj.ansen, 0dense IYliniqoif [1ub.

5om nange vecl, bJ-ev Kaj Christiansen ualgb som ny sBni-

or'landstræner ssm aiLøser for illichael Rasrnussen, hiyborgt

som har bestri.dt denne post i en del år.

Kej Christianseri startede med at spille benegolf i efter-
åreL 1983 hos 0deirse l'ti inigeif f,1ub med en luristbcld, men

han fandt megel hurtigt ud af, at med en t.urj-stbold bli-
ver man rkke nogen ijcd banegoif'spilLer, nvorfor han skyno-

sornst via sagkynciiq hjæln fik begvndt at" investere j. bolde

så :lans Bmqanqsrssultater kunne blive væsentlig oedre.

Kaj Christiansen træner idaq lil-iZ tirner om ugenr men han

har ikke speciell træni.ngsprsgramt sr:in han qår efter. Men

rrår han kommer Lil" ei f'remmed anlæg, er deL flrrrEte ha'-l gør

ac qå rundr nå anlægqet rg sa nvordan andre sp:r1ere gør.

ilerei'ter" lræner han selv banerne fnr at finde frern liL de

riqt,;ge bolde, huorefler han tager sig en ksp kaflfe og en

rigaret fcr derefter går uo på 3 runder mea;o anore spiJ.-

lere.

Da hans udt aqe Lse t i1 landsiaaldei k c:r: i'ørsf e genQ r kom ciet

ikke Gilm riåQen evelraskelse for Kaj tlhristianaen, fordi
rler denqanq vår fri tilrneXding til iandsho"i.det'

le i.lerist e olacsl!n.ger * E$irl Kaj ChrisLi,ansen nar opnået som

enkelispiller ved F-urr:$amesierskaL:erns var j. 1988 med en

12. i:larls oq msd nr:ri-de I hlev det tii en bronzemedal je. I

ilnlla;rd i t99ij l-.lev rjef iil sn 20. FLads på betonnanef.
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Ued de ctanske mest"erskaber i 1984 i hiybrrg bfev der til en

3. plads l det eamlede resulLal.
Dei nedste samfede resultat over eksempeLvis I runder vecj

Ka; It'irist j-ansen ikke, men cjet bedsLe enkell:esulbat i en

Lij.:'nering er 20, og det bedste resultat" aver 3 runder er 59

s.J"aq. Del skete ncs BgK 0dense i nevember -1 991"

itrå; (aj i. ieli.ager i en "-urnering går r-ar a-Idrig i u,ren

':r ai mere sig før eIi.er unoer lurneringei,.
For Ka.j Cts vedkommende er Cet, rned at være ;ræt af a'u sp:-ile
l-:ar^ego, i en s jæ1den ting, men når så iii gengæ1rl tr'æthecien

qe.l,de: siq, <an der gå err heL bge (hvilxei: er Langl:i;: f':r
xa; ["], husr han ikke spiJ.1er.

:l:in andet,sless omtalt blev Kaj C. rralgt som LanCstræner i
ncvemoer i991.Som nyvalql har han sat sig det måI, at det

slisrgf,rencje oQ absol"utte minj.mumskrav for at komme i be-

i.ia--rjifriilq lii landsholdet er de danske mesterskaber for halci.

:cn spiiler f øIer Ka; C, se.i.v, ai ha'. har og-rr-!s1, hvåd der f ar

nans updxnmmende må anees fcr at være dei er:selice måI, men

srjin landstræner ser han riet som et stort pluc, hvis ilanmark

komrner r medaljerækken ved flil.

*l:rec dnqår;e xrav oQ farver:tnjnqe;, cer iaag suilles til- en

pue sc-i-j.ier, er Ka j C"rs hØ.JestE ønsks, al de;: cliuer qået

100% i.d f ar hai-dinCsaLsen rred ilYi cq i,ilvi , oQ ei ce srnå detel-
ior -,i:.-- ;^l^^+i^-;^*+ -9r-n^^Ju.: ;r1:"eI OelagLr!9.ju: v oorcuq>, at fieL Cer't enlzelie Sf.illef

ilegirrrlpr nrn sni l let, xomn:er alle Cp r/tirr r .n -r-illertr ^a ts^1;^+.vr" ep44 r o*4c ue r v ! 4i,, r! !r +er 4 uø ! UI:JEL

tii qcce"

ilianerne onkring spiilerne er, ai Cei hele ska.l kaordineres
.q LacBs :bsci:r serrfsf !-u, huor !3:ll er .lpraqEl : Jansk

ici:æts Fsrtlunri .
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5om interneticlnalt baneqr:lflidal ser Kaj C, so tiI suenskeren

T horb.;ørn !lvensson! mBn nan kr:nne ikt<e Eive noget konkret
svar irå hvorior lige netop nafli.

ilå soørqsmåleL nm vi i år sxaJ" se Kal Christiensen cil tops,
svarede hafi: rrlYlan qør sit bedste og rråber at konkurrericarr

i rækkerne uiI L:l iue større.rt

T i. I slue sir-lrgLE underiegnede. om l-ran dyrker nsgen ancien lorrn

spnrt ?'rlrie.l , dnl q,rr jeg.j"kkefr, svårede nan, tfmen jeg irar i
mere enrJ lil år inbBresseret mig meqet far kaxtusplanier, sam

er mj.n ancieri hobb'y eiier banegolfspcrlen.

Arv;d Bruhn

19 92
HOtD TURNER INGEN :

ltrilen:

1" runde 3-5 illadsaxe
^ ';1.. f Lr-lOi I /-:.1 :r,. aOt"

J" r.-unrJe lrr-5 t,,rnr*aIs

ilvrige:

i. runde tr7*5 Udenee

Z " rq-inde J./t.-6 lroage r
li. runde 2ti-å l.lnsnningbcrg J" nunde ?8-6 ijiaisaxe
5. runeje 6-i f,elsted
å, ri:nde 2[*9 SrK CCensa
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lYlar is :

l3-3 - 15-3 Danish Open

April :

16-4 - l9-4 Lohbri-igge ,Hamburg

Harrj.slee ved Flensburg

lde i nhe im

i'laj:

?3-5 - 24-5 Dronningborg B. K's stævne

3C-5 - 3I-5 Nybarg B. [,'s stævne

Juni :

6-6 - 7-6 illations f,up

6-6 - B-5 Juniortræf
20-6 - 2I-6 NordaLs B. C.'s Int. stævne

Juli:

4-7 - 5-7 Dll. Herre A, Damer og lvlix.

iA-7-L2-7 IHamburq

23-7 - 27-7 Odense lvl. C. 's inl. s!ævne

August :

L-8 - 2-8 Gladsaxe ff, K.'s Int, stævne

6-8 - 8-B [fii juniorer, Tjekkeslovakiel
L5-8 - 16-8 Dlvl Herre B, Seniorei og j uniorer
2C-8 - 22-8 flvl rierre og Dame::r Sch'u;eiz

2 l-d - 29-B ilvl Seniorer
29-8 - 30*8 Broaqer B. K. 's stævr:e
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SeIteni:er:

2':- ) -- ).7-i ryt. C. 'ie I s;eds sfævne

ukt"olJEr I

Li*l-tl - t[-it'] furrri:a Irii:, E.qK. L]Cense

lfigUrs Rf rr. nøde den 23-Ll--i991

(oi :- ',dcirag ai mmdel.

Formanden ineddelte under sir' bereLning at fcrbundet var bLevet

optaqet sorn assclcieret forbuneJ under DAiJai( iDRåT5 FURgUND på

derrnes reprasenfånEskåb den 3-li-l!19L.

Ller st.al vdre møcle rned tlIFrs forretrringsudvalg i januat hvor

eir:r vil bl ive ori*nterBt orn DiFts reg.i.er, narunder doping ag

arnai,6rrægJ.er.

!er riil bli're i,r.'Ckaidt iil ei(slra*rdinær repræeentanLskabsmøde

efber møCel med DI["
( Eanegnlf'eren vil å et andet nr. komrne med mere nyt cm Dif . )

L 1L !. 1 ,

tlit"erJivr-aie rren udvirjes f ra 5 tj-l- 6 turner:nqsrdgeke'td$.

frrriqe oivisj.aner qår r:ver til ,sanme sp:^lleform (slagspil") som

j- eliledivisionen og camrile holdstørrel se ( 4 splllere ) '

T.r. I nDldLurnerinr;sxampe l.en Cer riu startes f ra lørCag kl. 14r oc

or, :,;trrda', lt .r ^ l. 'j, JCJ.

jit,-erikelt.mands f.:i b'erFer A an damer flyLres ti-t første weei<end

i ;uI:".
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Regerende stormestre spiller gratis t.il Olvi-enkelimande + Dpl-frl IX"

fnhver herrespiller, der opfylder blot et af føigende krav,
^^ ^ ^-.: l1^-Ei n-DLJ!lIEl .

De 2C Dedste herrespil"lere på snillisf,en i år lilbage

- 15 ?-
* 10 3-
- 5 4-

Gældende er årsresul-taterne for indenlandske turneringer.

Styrkelisten t,i1 holdturneringen er afskaifet,
Rcbert Baldolf

T-OLGTND[ SLIV VALGT TIL DE f ORSKELLIGE |JDUALG :

CRDTNS- CG AIiATøRUDVALG: Peter 5ørensen, Knud iiJaltner,

Arvid Eruhn

TURNTRiNGSUDVALG : fohn 5 l-homsen ;Jan Lyø, ijle Rasmussen

TtKf,l I5K UDVALG : John S Thcmsen, Fr. {\Jørskov, }-. 5@:ensen

DOtYltvlIRUDUALG: H. Lorenzen, ivi . Rasrnr..rssen, frlorten Knugsen

U\CDC[{SUDVALG I ian Lyø, Carsten AndersenrCle llasnussen

tANDsrRÆi\rRE, r;;:;-:-':T::"r"risriensen
HERR[ til )Afv][Fi: Jan Lyd

JUNICIR[R : Carsben Ar.;sersen

tsLADUDUALG: Rr:bert Baldorf'n fedriy ilje-leen, Aruid Bruhn

5TØiT[Ki]wIITE : Teddy Nieisenr IJenn 5 ihomssi'l

REVISi0[JSiiDtiAtC : ian Rosenfe.ldt. i-arEien llnderEen

Rerteri, Eaidc^rf
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JIJN lOllTFÆNEFIEN

JI Lld. i ili{ I [ftLl{l'ri]SFrrjtix i 1992.

lr"rn .i,:åske ved, rrar .je!rr Kars:e.r 5. Andei:.ei-r,:veriagel
l-rver',rel. :ir-irn larCstranef f or iunii":rrerrie. i f crci;-'deise med

dei--e, nener jeg det v;l- ,;ære Få sri: plat j åt oriert.ere

,jer rm m j.ne i:laner cg inienf ioner lor landshcl.Je | " Semtidig
vil ;eo rede jar cm n jæI n trl at ho ine ir:ot; ra:iore- cc

inLeressen ficls ier unee sD.j.lIere.

[ 1'terf alqende v:l .ieq skilsere ajnB plailer I

l" " Ltdtagelse til landsrrnldel :

a. jeg øn*cKer en træningssamlinq ( Iørcagy'sFrda?) ir:r
samLlige por'-entielle rianske juniorer. (Sandsvnligvis

rilLimn feurt-rar),

Jer vii ner hl j ve redeE"jarb f or kravene t' j.i lands-
nuldsLJdlaqelF6, huilxe l,;urner:.r,ger,/siævner der vil
''rær'e qæleience i f prbildetrse med udtagelse iTl . u.,

b. Jeq v i I oede ;erf nl uoben om at sende jun.l"orernes

trsnilrtfra træni.:r!en I qang srn månedær.

r;. jeq v"l"i i ini:et af fc,råreE i"crsøgs at kcrnne ucl og se

alle Fr:iei.'i j"ei.l.e larrdsnqiCsspiliere i akL i;n.
.j. -o-,lrjeiie l.r L l;r' :;i'r:l rec floretåqes ce;rest rnedie j..rri.
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2. ForberedeLse 3

a. 1 eller 2 samlinger inden il{ (Tjekkoslovekiet).
b" Krav om al iølge lræningsoplæq inden flYi . I Forbirrdel-

se med træningsplanlæqningenr vil jeg drage nylie af

Jan Lyørs store og brede erfaring.
c" l!år jeg har information om Økonornir indkvarlering,

iidspunktei o.s.u. vif dette blj-ve meddelt klubbenf

deltagerne.

3. lYior-rveticn (ner beCer jeg at,tei cm jeres r.jætp):

a. Det skal være en trære'r at olive udtagel 
"

b. De s<al være stoLte af at være udtagel.
;. De skaå fortælle vicit og bredt, at, de spiller på det

canske Iandshoi-d.

c. Del skal være Sjovt og SeiiøsL.

i'iar I spørgsmåI, kommenlarer e1ler forslag, er i rneqel vel-
kcnfre lil at kontakte miE.

Ivlin adresse er :

Karsten Be cker Ancierse n

SlauFrrdevej 16p Aasum

52/rC 0dense l\0

Tl i'. 661811_0i

JeE nåoer, at vi i fællesskab kær iå skaL'l eL landshold, der

;rur+-slrg Jg resu-ltal.mæssigt viser omi,erie,'Fn (r,e:,:noer DIF),
a: Bairegnil er en eitrakiirr oq "pieiessj-;rre-L!trcJræt.

fr'lon cnr,el".r'i.! n: l^--| 
'GU OrrLi4 L:4+U r llgL

Karsler" Fi. Andersen
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UNGDOMMEN S AMLES

Nu er det vist på tide! - På tide at tå samlet
samtlige danske ungdomsspillere ti1 et træf,
der kan ryste alle lige fra vårgrønne purke
ti1 sommermodne drenge og piger - sammen som
i fordums tid.

DBgU-s ungdornsudvalg, der består af juniorland*
stræner Karsten Andersen samt turneringsudvalgets
medlemner John Scheel, Jan Lyø og 01e Rasmussen,
har mange store og små planer i deres nye ge-
schæfr, og en af dem er at få samlet dc unge
spillere tj-1 et pinsetræf.

Der er lagt op ti1 forskellige aktiviteter i
de 3 dage, der er afsat ti1 det. Deriblandt
er naturligvis minigolf, men også boldspil og
andre forner for hygge, 1eg og underholdning
vi1 der b1i- ve plads ti 1.
Udvalget ønsker på denne måde at tå fat i a1le
licenserede og ikke-licenserede ungdomsspillere
i klubberne, men det er ikke nok. Turen skal
også appelere til ttspillere", der ikke er klub-
medlenmer, for de kommer nenli-g ind i billedet
her.

i'{eningen er at afvikle en ungsomspokalturnering
for klubspillere og ikke-kIubspillere i et forsøg
på at øge interessen for sporten og samtidig
få trukket udenforstående ind i banegolfmiljøet
og det samvær og sammenhold, som det byder på.

Derte er samtidig et op1æg til klubberne ti1
at få fat i atle ungsonsspillere og deres kanme-
rater og måske foræ1dre og tilnelde dem arrange-
rnentet.
Se1 ve turneringen vi1 blive spillet på Nordals
Banegolf Clubs baner i Nordborg, og der er natur-
ligvis sat pokaler på spi1.
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Landets klubber vi1 senere modtage en indbydelse
ti1 arrangementet med nærmere oplysninger omtidsplan, transport, ophold og fortæring sant
deltagernes udgifter i forbindelse med årr.nge-
nentet.

På ungdomsudvalgets vegne

01e Rasmussen

ew MEd jan lVø

Intervierrl med landstræneren for damer og herrer, Jan {*yø

8qK0 ai 1985.

Jan Lyø blev som mange ved, valgt som ny .landstræner for
damel og herrer på DB9Urs generalforeamling i {rlyborg 1991,

han alløser Knud lrJalther som på badste vis har bestridt
denne post igennem flere år"
Jar"l Lyø fik interessen for baneqotrfsporten i l98I hvor rran

blev ind i 0dense wlinigolf Club, der Cenqarr arranqerede

Lurner:.nger flo] pubJ-ikum.

ian Lf;, Eræner den dag ilag 2-3 timer om Liger r o! Erk€nder

at det til enhver tj-d er aftr alt ferr lidf træning, Når han

så beslutt.er sig for ac t.ræne, så er deL ikrze efr-er nogel"

oesteml træn:ngsprogram ran træner, raer derimod 100Æ xoncen-

Lreret, træning, og det uanset om måite uære en enkeft nane

e]ler omdel måtte være over l elLer fiere runder.
Da udtagelsen til landsnoldet korn første gångr så var det
nogeL af en ouerraskelse for Jan Lyø, rnen siger han videee,

Lænker jeg mig gool;r;, så var Cer denqang ej reller hånd i
harrke med udlagelsen lil landshoLdet, da kunne enhver som

intervi
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r,avoe r i.r ,.rr.; råa ri: ai. aelt.ager :ril i.ilmelde s:.9 Jerqangt

nren i '1ac1 er ilet da heloiqvis bLevet anderledesr da skal
,Jen errkel. l,e sriller kønpe fnr al i<omme i bet,ragln:"r:q Lii
I arrdslruldet.

Lle t. beiJste sam-LeCe resultat ouer ekseirrpe ivls I runder ved el

s'.ævlieflurnerinr'1 elLer masLerskab husker Jair l*yø j.kker men

erindrer clnq at det bedst-a resultaL for I runcje ued eL stæv-

'.^t t,'---i-,'llsqLersxab var l-9. Ai nræstabioner (placeringer)I tgl uul I rgr ar r\.,11 I

vEd $itcre arI.anqenenIer irar nan opnået en delr blandt andet

rlæv r:Jet t j"l err 3. clajs ved f I;l i tijren flcr noqle år sidenr en

4. placjE ved ilfvi, samt ? fØrste pladser (ciansx mesLer) ved Dt'i.

Få sn,årqsmåIet r-rm nan går i bverr fct al rn,qre siq dagen flør et

stævr,re1lr:rnering/meslerskarb, svarer harr ? ia i starten gjorde

.jerl detr msn i cag husr del hele er cieuan arrclerledesr da

Lager' "lec det agså mere seridst *

5nn nranc;e sikkerl oqså ved , så ar Jan [-yø træner for Eane-

qolf klubr:en *i :densets el"itespillere 5om nan er everiud ti.L-
ireds ned frvaJ de xar: på nat i:;ra* elan, men når del så dre j-
er s,r-q cm iriternat ional Flan, så e; han lanqt. f ra tilf reds

med de'-, irvad cie kan nræsLer€ i dag" Lle:'fnr er et hans

slgrsle 'trnsker i dag, at f å 8gt<0t s el ilespiLlere bil at

indse, at- en sf.orre l,ræninqs.indsaLs end den ce viser i cagt

sr er ffnskværdig trnq.

5oni :r r' laridsl,ræner iar Camerle oe nerrarnts nar Jen Lyd pian-

laqi. ei. fræni.rrgspilrcJram, men på grund af at marr endnu ikke

i claq kr:nder noget tiI det øt<onom-i.ske fra Dif-' eå J.j"gger

de; liq*sun i bercr rndt.ii videre.
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Hvad angår hans måi som spilier, så er det at spille så

godfr så at han lever op til sine eqne faruentninger, som

er en J.00fi koneentrerel indsats.
Som ny landstræner er hans rnål ai bringe herreholdet op

j.blandt de 6 bedste i furopa i løbet afl 3-4år, og fcr da-
mernes vedkommende at få dem så lanot frem som det nu måt-
te være muligt.
lYled nensvn til de krav og forventninger der j- dag stilles
til- en god spiller siqer Jan LyØ : Som ry landstrærrer må jeg

nok sige, at førhen var der ingen krav som der er i dag, og

hvad arrgår forventningerne førhen, så har disse internatio-
nall set været ret så store dengang.

For Jan [-yØ kan ordet træthed forekomme i periocler, og så
er i-ysten tir at' spille baneqolf e j heller så stor som den
ellers kan være.

På spørgsmålet' om hvem hans intarnationale foretruxne Dane-
golf idoi var, svarede f,an Lyø : Jeg har inqen internatic_
naLe banegoLf idoler.
undertegnede spurgte Jan L'yØ ac1 om man kunne ragna med at
sa ham ;ii laps ved de danske enkertmanosmestels:iaber i år?
Nej det anser jeg ikke for ar.v;ere sandsynliqi med dem ud-
vikling !j- Er inde i' da der bliuer ved neej aL komnre ny,s

LaLent,er sagde J an Lyø.

A j'' aniJen f at'i-i' f rri sporr , dyrker j an Lyø bacnirr.i-lr.r qrg : *., r Jm-
nisg på inotiansplan, for 1.-l-qe:enr:: ai hnjJe i<rappen i f.c:m.
i, 1r r;ii;.-tg.-r it.;.e omfa""tei ba6ni,,:on, ,,.,-,: ,1 j:.; ;; lanegolf ,

'"i eF -olæ:. : j- .jEl ,rres: af sj.e:Frr,-je lol ".r.,. i vlp at vG:.E

lrSt:i-..t:

Arvid Bruhn
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Ny struktur for holdturneringen.

På DBgU-s repræsentantskabsmøde i november 7997
blev det vedtaget at udvide antallet af turne-
ringsweekends ti1 seks weekends for Elitedivision-
€r, og turneringsudvalget luftede desuden planer
om en yderligere udvidelse senere hen med det
formå1, at a1le klubber vil1e få tildelt et
arrangement på hjemmebane.

Det står k1art, at flere holdturneringsweekends
plus de mange private turneringer vi1 presse
terminskalenderen ti1 bristepunktet med dens
nuværende forn.

For at 1øse dette problem foreslår turneringsud-
valget en kombination af to 1øsningsrnuligheder:

1) Sæsonnen udvides
2) Turneringsrytmen vendes til efterår-forår.

En udvidelse af sæsonnen kan ske i to retninger'
men TU foreslår, at det sker i september-oktober.
Disse måneder byder ofte på bedre spilleforhold
end marts-apri 1 .

Det andet 1ed i den nye struktur er at ændre
rytmen i turneringsplanen, således at det bliver
en efterår-forårsturnering.
Samtidig ønsker TU at fastsætte terminerne for
en årrække. Det skal .ske f or at lette TU-s arbe j -
de med at p1anlægge turneringen, og desuden
vi1 man kunne undgå a1 tvivl om terminerne.

Ved at spi11e "indledendet' kampe sidst på sæson-
nen vi1 det også være muligt at undgå motivati-
onsproblemer, og det samme vi1 være tilfældet
i foråret, når de afgør ende kampe spi11es. Desu-
den giver vinterpausen mulighed for at ændre
evt. forstærke holdene.
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De faste terminer, som TU foreslår og som er
angivet herunder, giver desuden plads ti1 den
ønskede sommerferie, som nange spillere giver
udtryk for.

TU-s udkast ti1 faste terminer er følgende:

1 . +3. weekend i maj
1.+3. - juni
1.+3. - september

De øvrige divisioner vi1 i første omgang springe
på vognen i forårssæsonnen, men forhåbentligt
bliver det muligt også at udvide ti1 flere turne-
ringsweekends for deres vedkommende og derefter
føIge Elitedivisionens turnus.

Da ovenstående kun er et forslag ti1 fremtidig
en turneringsstruktur vi1 TU neget gerne have
kommentarer og kritik ti1 det. Det vi1 forhåbent-
lig kunne skabe en god og sund debat her i blad-
et.

Med sportslig hilsen
01e Rasmussen

Her skulle have vnErl.et .^ 
V lTS,
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Levering at baner og spif letilbe hør


