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Dansk Banegolf Union gennem 40 hr
1994 er et jubilæumsår for dansk banegolf, hvor DBgU har
eksisteret i+O år. Det markeres ved et jubilæumsaffangement 16.-17.
april i Odense med stævne og festligheder. Man håber også på i
DBgU at kunne fejre året med en optagelse i Danmarks Idræts
For6u_nd D:1 a$far1s på DIF't ttpittintantskab 27 . maj i Kolding.
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DBgU gennem 40 år
Af Ole Rasmussen, redahør af Banegolferen
Lørdag d. 16 april 1994 er en
jubilæumsdag. Dansk Banegolf
Union fejrer sin eksistens
gennem 40 år. Det sker ved et
jubilæumsarrangement i
Odense på Middelfartvej 125,
hvor unionen er vært ved et
traktement for indbudte gæster
fra Danmarks Idræts-Forbund,
de øvrige specielforbund og
repræsentanter fra dansk
banegolf. Sideløbende vil der
lørdagog søndag blive afuiklet
en turnering for alle spillere på
BgK Odenses baner med på
forhånd udvalgte bolde.
Da DBgU så dagens lys i 1954
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nBanegolferan" er offisielt blad for
Dansk Banegolf Uni'on.

Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer.
Bladets artikler udtrykker ikke
nødvendigvis DBgU's offi cielle
holdning.
"Banegolfcren" påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale
og for cvcntuelle trykfejl i tekst og
Snnoncer.

"Banegolferen" forbeholder sig ret til

at redigere i indsendte maierialer.
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opstod den under navnet Dansk
MinigolfUnion, et narm den
beholdt indtil 1982. De første
klubber under unionen dengang
var Dronningborg Minigolf
Klub, Gladsaxe Minigolf Klub
og Odense Zoo Minigolf;
senere opstod flere klubber i
Københavnsområdet og ligeså i
det jyske område
I velmagtsdagene i 1960'erne
og 1970'erne var der så mange
klubber og spillere, at der
eksisterede 4 herredivisioner, 3
juniordivisioner og 2 damedivisioner. Siden reduceredes
disse tal kraftigt til det, vi
kender i dag. Udbredelse af
klubber i alle dele af landet og
generel stigning i medlemsantallet inden for de sidste par
år har heldigvis indvirket
positivt på udviklingen i dansk
banegolf.
Det har i sagens natur også
været en af DBgU's allerstørste
prioriteter at gøre dansk
banegolf bred. I og med at
DBgU gennem mange åtr har
søgt om optagelse under
Danmarks Idræts-Forbund, har
et afhovedkravene været flere
klubber og flere medlemmer.
Disse krav opfylder DBgU
idag. På DIF's repræsentantskabsmøde i maj sidste år blev
der vedtaget en ny fordelingsstruklur, der tilgodeser de
mindre forbund. 1000 medlemmer skulle fordeles på 15
klubber i 6 amter.
Også på lokalunionsområdet er
der sket en udvikling: Jysk
Banegolf Union er efter to forsøg kommet op at stå. Den
jyske union satser på udvikling
afbredden og etablering af
flere klubber, en målsætning

som også har haft høj prioritet
hos søsterunionen Fyns
Banegolf Union gennem de
seneste år. Budskabet er nu
klart for klubberne øst for
Storebælt: Der må dannes en
lokalunion, hvis den geografiske udvikling ikke skal
trækkes helt skævt. DBgU's
tilskudsordning, der yder 500

kr. pr. eksisterende klub i en
lokalunion, bidrager også til
interessen for at fremme antallet af klubber rundt i landet.
Desuden ydes også tilskud i det
opsøgende og etablerende
arbejde. Således blev der i
forbindelse med etableringen af
Midtfyns Banegolf Klub ydet
knap 2000 kr. til istandsætning
af baner og til transport af de
spillere, der skulle give
opvisning på banerne.
For øjeblikket ser det ud til at
Dansk Banegolf Union overtager salget af eternitbaner i
Danmark. Det kan betyde et
prisniveau, der er mere overkommeliS for nye klubber, der
ønsker egne baner.
Derfor er målsætninger, opsøgende arbejde, pr-arbejde og

sitiv informationsspredning
også væsentlige faktorer i
fremtiden. Disse vil betyde, at
vi ikke behøver kigge mange år
frem, før vi igen kan måle
udvikling i sporten.
At jubilæumsåret sandsynligvis
også markeres med en optagelse under Danmarks IdrætsForbund må naturligvis også
betragtes som en cadeau til
DBgU
Fortsætter udviklingen vil næste jubilæum ikke blive om l0
år, men når DBgU kan optage
den 25. klub under sine vinser.
po

BnNncolrnnrN l/1994

Formanden har ordet
Af Inger Walter formand DBgU

DIF
Inden for de sidste måneder har
der været afholdt flere møder i
Danmarks ldræts-Forbund .
som jeg har deltaget i. Det, der
interesserer DBgU mest er
naturligvis den endelige behandling af DBgU's optagelsesansøgning, som sker den 28.
maj 1994 på DIF's repræsentantskabsmøde i Kolding.
Vores situation i dag er, at
Dansk Golf Union definitivt har
sagt nej til at indgå i et samarbejde med DBgU. Dette har
DIF accepteret, da det ikke
ønsker at tvinge en sarnmenlægning af de to forbund igennem.

Herefter har der været flere
ideer på bordet om, hvad er så
skal ske. Fra DIF's side er man
ikke indstillet på, at DBgU kan
blive optaget som selvstændigt
specialforbund, da man ifølge
det politikkatalog, man i
øjeblikket arbejder på at fr
vedtaget, ønsker at begrænse
antallet af forbund. Deri ligger
også en opfordring til sammenlægning af allerede optagne
forbund.
Dette politikkatalog er et af
hovedpunkterne på dagsordenen på mødet den 28. maj og
er i øjeblikket ude til behandling i samtlige specialforbund
under DIF.
Derefter er der kommet et
udspil fra økonomiudvalget,
som går ud på, at der oprettes
et nyt og endnu ikke navngivet
specialforbund, hvor DBgU
skalvære det først optagne
forbund. Der er på nuværende
tidspunkt mindst 2 andre
forbund, der har deres ansøgning om optagelse i DIF til l.

behandling. DIF's oplæg er, at
hvis de to forbund - Dart og
Petanque - bliver optaget under
forbundet, skal de også ind i
dette,,multiforbund". Forslaget
er blevet forelagt DIF's bestyrelse. som har bedt økonomiudvalget arbejde videre på
denne model.
Da de konkrete retningslinier
ikke kendes på nuværende tidspunll, afiientes de i spænding.
Jeg har sidst talt med Kai Holm
den 16. marts ved et møde i
DIF og fik det,,beroligende"
svar, at DBgU jo opfylder alle
de krav, der stilles til optagelse
i DF, og jeg kunne forvente
tilbagemelding i april '94.
Indbydelse til DIF's repræsentantskabsmøde den 28. maj er
modtaget og vi står øverst på
dagsordenen, så lad os nu få
den på plads, så vi ved, hvordan vores fremtid skal forme
sig.

Nye klubber og lokalunioner
Så er der taget hul på sæsonnen
1994 med Danish Open på
BgK Odenses baner igen i år
med et meget stort fremmøde deltagerantallet nærmede sig de
200 spillere.
Det var meget positivt, at se
deltagere fra Aalborg, som jo
er en afde nyeste klubber
under DBgU. Det lover rigtigt
godt for klubbens fremtid, at
man går frisk til den fra starten.
Dette skulle jo også gerne gøre
sig gældende for de øvrige nye
klubber - naturligvis også for
de gamle klubber. Med etableringen af den jyske lokalunion
samt Fyns Banegolf Union
skulle der også ad den vej ske

Klub ber

Fordelingen af klubber på landsplan

en udvikling, der udmønter sig
i flere nye klubber samt en

større bredde i de eksisterende

klubber.
Vi mangler stadig at fii Sjælland
med både hvad angår klubber
og lokalunion, men mon ikke
der også snart sker noget der??

BanerÆoldsalg
Forhandlingi salg af eternitbaner
i Danmark er ved at falde på
plads, så dette fremover vil
foregå gennem DBgU. Dette
skulle gerne være i orden efter
bestyrelsesmødet d. 26. marts.
Angående boldsalg har dette
indtil Danish Open foregået
uden problemer i Danmark.
Her kom en ny model på
banen, om at der skulle betales
for at kunne sælge bolde ved
stævnet. Da det jo altid har
været et måI at kunne sælge
boldene til den billigst mulige
pris til spillerne, behøver man
jo ikke at regne ret meget for
at se, hvem der kommer til at
betale den afgift.
Jeg er klar over, at alle klubberne har brug for indtægter og
selvfølgelig vil tænke kreativt
for at finde muligheder, men
jeg ikke overbevist om, at det
skal ske gennem boldsalget.
Hvad mener medlemmerne selv
om
.....fortsættes

dette?

3

BaNncolrnnnN 1/1994

DBgU's jubilæum
DBgU er gået hen og blevet 40
år i april i år og det har
bestyrelsen valgt at fejre ved et
jubilæumsarrangement den 16.
april i BgK Odenses lokaler.
Dette skal foregå med både spil
og festligheder. Der vil blive
udsendt indbydelse til alle
snarest muligt.
Jeg håber, at rigtig mange vil
møde op, så det kan blive et
godt jubilæum. På gensyn den

Sådan er fordelingen

af

klubberne i detiyske
område. Som det kan ses
er spredningen stor og
især det nordjyske

16. april!

område har behov

for

tilgang.

Stiftelse af Jysk Banegolf lJnion
Af Gert Hansen, formand JBgU
med forrige
DBgU's repræsentantskabsmøde blev der taget
initiativ til dannelse af Jysk

I forbindelse

Banegolf Union.
En lokalunion i Jylland er som
sådan ikke noget nyt. Der
eksisterede i mange år en
lokalunion, men den ophørte
for nogle år siden, da antallet af
klubber var helt i bund.
Nu er situationen en anden.
Dansk Banegolf Union er på
vej ind I DIF - når dette læses,
måske fuldgyldigt optaget - og
kravet til og mulighederne for
større aktivitet for bredden er
helt anderledes end tidligere.
Bestyrelsen i Jysk Banegolf
Union består af repræsentanter
fra 4 klubber, der var med til
stiftelsen, samt jeg selv. Jeg er
tidligere bestyrelsesmedlem og
formand i Dansk Bangolf
Union.

4

Hvad vil vi så med dette jyske
tiltag?
Eliten tager Dansk Banegolf
Union sig af. Det er vor
målsætning at udbrede banegolf
i Jylland. Den opgave har vi
valgt at dele op i 3 målgrupper.
Vi vil forsøge at afclække, hvilke aktiviteter, der foregår i de
jyske klubber uden om
unionen.
V vil besøge klubberne for at
drøfte vore ideer og forsøge at
være med til at starte
aktiviteter mellem klubber
under hensyntagen til afstande
og medlemmernes interesse.
Kort sagt, forsøge at få specielt
nye klubber aktiveret og til at
føle sig hjemme i dansk
banegolf.

Samtidig forsøger vi at
afclække hvilke baner, der
findes i Jylland og hvilke der
har en placering så de vil være

attraklive for en ny klub. Når vi
har fundet disse baner vil vi
udsende et spørgeskema til
baneejerne og håber dermed at
finde frem til2 ariæg, hvor vi
kan køre et pilotprojekt og se
hvilke erfaringer vi kan høste til
det fremtidige arbejde for at
skaffe nye klubber.
Endelig tager vi kontakt til et
par landsdækkende foreninger
for at se om de kan gøres
inteesseret i etabnlering afnye
minigolfanlæg.
Jysk Banegolf Union håber
med disse tiltag at kunne
bidrage til en god udvikling for
sporten og ser frem til et
spændende arbejde, der meget
gerne skulle resultere i en bedre
dækning med klubber i det
jyske.
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Cool

Klasse

Carsten

Verdensklasse ved Danish Open 1994
Der blev budt på spil i verdensklasse ved årets Danish Open i
Odense. Toppen af kransekragen stod den 24-årige
bagersvend og BgK Odensespiller Carsten Eriksen for, da
han vandt den åbne Eliterække
og dermed 3.500 rare danske

nyder det sociale samvær og
den internationale atmosfære
og det er selve stævnearrangementet, der virker organiseret og veltilrettelagt.
Ingen bliver glemt eller overset,
alle kan finde deres navn på
resultatlisten.

kroner.

Det var klasse, da han indledte
med 58 slag på de første tre
runder. Det var cool, da han
forsvarede sit forspring påL 4
slag ned til horden af glubske
for lgere, der blot ventede på
et enkelt fejltrin og det var ene
og alene Carsten, da han i de to
finalerunder ultimatir,t satte alt
og alle på plads med 36 holes
in one.
Gennemsnit på 7 runder: 19,43

.

Fremragende!
Men at gå igennem på 18 slag

i en turnering er ikke så ligetil
og det er et mål alle banegolfspillere stræber efter i karrieren. I takt med man nærmer sig
målet, begynder sveden at pible
frem, køllen bliver som gummi
og knæene til gel6. Fem spillere
formåede at udnytte de perfekte forhold i Odense til at nå
målet og skyldes i høj grad de
indendørs forhold, hvor vejr og
vind ikke kan øve indflydelse
på spillet. Den eneste barriere
er spilleren selv. Den barriere
overskred disse fem spillere.
Men Danish Open er også
andet end klassespil og eliten.
Det er også bredden, det er de
unge og de ældre, det er
spillere fra ind- og udland, der

Internationalt inferno
Der er Mette på otte år, der
med farmand på sidelinien debuterer i dette infernoafnye
indtryk, der er Steen på tretten,
der som en rutineret golfer viser spil til en placering i toppen
af eliten og der er hollændere,
der det meste af vinteren har
rejst rundt til turneringer i
Schweiz, Tyskland og nu
Danmark. Flere spillere nikker
man genkend-ende til, fordi de
enten har spillet her før eller
man har mødt dem på den
internationale scene, som f. eks
to af de tyske landsholdspillere
- eller de svenske og
hollandske ditto.
Nordmændene fra Tøyen
Banegolf Club har pr. tradition
påtrykt deres trøjer med Tour
Odense. De er hvert år fast
inventar ved Danish Open.
Det internationale strejf får
man ikke kun på banen. I
klubbens køkken serveres
blandt meget andet Spagetti
Bolognese, pizza eller fransk
hotdog. De fremmede køkkener har der nu aldrig været
problemer med at integrere i
Danmark.
Ligesom lørdag startes der kl.

8 søndag morgen. Ikke alle skal
tidligt op for at spille men
spændingen sidder også i kroppen hos dem, og de møder
troliS op for at følge spillet fra
sidelinien og måske få et gram
af det stjernestøv, der hvirvler i
luften.
Et TV-hold møder også op
søndag morgen. De skal følge
spillet mellem de tre førende i
eliten Carsten Eriksen, Heino
Nielsen og Ole Rasmussen.
Efter lidt instruktion er de klar
til at skyde løs på en afstand,
der er behagelig for spillerne.
Hurtige billeder i kassen,
interviews og af sted igen.
Som dagen går øges spændingen i alle rækker. Ikke alle
kan stå for presset fra modstanderne og forventninger til
sig selv. Nogle bukker under,
mens andre giver afløb for
deres aggresioner med slag
eller spark i banen - og de
sidste må tage deres fortjente
straf fra den konsekvente
dommer i gult.
I herrerækken, i seniorrækken
og i holdkampen skal placeringerne først afgøres ved omspil, men langt om længe findes
vinderne - og taberne.
Præmierne deles ud og pludselig er 6 måneders forberedelse
og 3 dages intensitet overstået.
Danish Open 1994 er slut:
Internationalt - Intenst Interessant.
Tak for nu og på gensyn næste
Ftr.

-ohr
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Danish Open set lidt fra sidelinien
Af Lis Andersen, BgK Odense
gik det løs igen. Hele ugen
indtil d. 11. marts blev der
Så

trænet flittig af de mange
banegolfere, der dukkede op.
Fra Tyskland kom de fra 8
forskellige klubber, fra Holland
dukkede en klub op, svensk
banegolf var repræsenteret med
4 klubber og fra Norge var der
deltagere fra to klubber - og så
ikke at forglemme Danmark,
hvor l0 af landets klubber
spillede med og stod for ca. l/3
af turneringens deltagere.
Der var alle typer spillere: Fra
Mette på 8 år som havde sin
turneringsdebut godt støttet af
sin far, motionisterne, der ville
spille lidt banegolf og samtidig
få en social oplevelse med et
strejf af international atmosfære
og til tyske Bundesligaspillere,
der stræbte efter de rare

pengepræmier.

Der var stor begejstring for
arrangementet, dog syntes
nogle, at der om fredagen var
megen uro og at de blev pustet
lidt meget i nakken af
publikum. Er man ikke vant til
det, kan koncentrationen nemt
svigte.
De svenske, norske og

hollandske spillere var meget
imponeret over de nye rammer,
der var opbygget hos arrangøren. De syntes det var
spændende at ,,komme hit" til
et land, der for dem havde et
gunstigt prisniveau på alle
varer, hvilket var lige stik
modsat af tyskernes opfattelse.
Fælles for dem alle var dog at
de gerne ville snakke mere med
danskerne, som de opfatter
som et lidt indelukket folk.

Abent-Hus
I anledning af vores nye klublokaler holder

Br*s;t

f.t.-pli:n
"_4.*"tt5t:9
22. mai 1994 kl. 12.00.

søndas d.

Fremskred i
betonprojekt
Det skrider fremad for Odense
Minigolf Clubs planer om at
anlægge betonbaner.

Efter drøftelser med Odense
Kommune om at flytte til helt
nye græsgange har kommunen

nu accepteret, at klubben
benytter et stykke afdet
tilstødende engareal til at lægge
banerne på. Klubben skal dog
aflevere et projektoplæg til
kommunen til endelig
godkendelse, hvilket skulle
være noget nær en formsag, da
forhandlingerne med stadsgartneren er afsluttet.
Økonomien i projektet ser også
fornuftig ud. Udover egen
opsparing og tilsvarende støtte
fra kommunen har klubben søgt
Tipsmidlerne om 75.000 kr. i
tilskud. Den pulje deles der
først ud af i juni måned.
Siger Odense Kommune god
for Odense MC's oplæg kan
det første spadestik måske
allerede tages midt på sommeren. I næste nummer af
Banegolferen vil følge en
nærrnere beskrivelse af planer
og arbejdsforløb.

'

Vi vil gerne

se alle banegolfspillere og

-venner sElmt uni onsrepræsentanter.

vj

holder stadi-

ril;:$insrioerpladsen i

På Broager BK's vegne
Benne Andersson, formand.
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Sælges: 12 stk.
etenritbaner lille størrelse

2,5m*0,6m
Pris: 12.000,00 kr.
Henvendelse til
Benne Andersson
Tlf.74 49 A2 45

Af Peter SØrensen, Landstræner
Som nyvalgt landstræner for
herrer og damer samt seniorer
og seniorinder vil jeg hermed
redegøre for mine kvalifikationskrav til Nordiske Mesterskaber i Vasa, Finland og til
Europamesterskaberne 1994 i
Thessaloniki i Grækenland for
førstenævnte og i Bellinzona i
Schweiz for sidstenævnte.
Herrerne skal have et snit
under 25,25 over minimum 40
runder samt have deltaget i
DM-holdturneringen ogleller
det individuelle DM. Damernes
krav er de samme som for
herrerne blot, at deres snit er
sat til26.25. For seniorherrerne

er kravene fuldstændigt magen
damernes, mens seniordamerne ud over de ovennævnte
turneringsbetingelser skal have
et snit på under 27,25.

til

Til NM i Vasa har jeg udtaget
følgende spillere.

Herrer: JanLyø,Morten
Rasmussen, Heino Nielsen og

Leif Olsen alle BgK Odense,
Inge Sand, Askim, Brian
Hansen og Bendt Boje begge
Gladsaxe. Hos seniorherrerne
er udtaget Torben Baldorf og
Knud Walther begge Gladsaxe.
NM spilles i pinsen og der
spilles på eternit og filt.
Spillerne til EM udtager jeg

inden l. juni. For at komme i
betragtning til landsholdene i
1995 vil jeg lade samme krav
gælde som

for

1994.

Der vil i foråret blive afholdt en
samling for alle
landsholdsspillere, hvor der vil
blive lagt vægt på psykologiske
falctorer - herunder afspænding,
metodik og spilleren i konkurrencesituationen. Her vil
undertegnede og Michael
Sølling forestå introduktionen
til den psykologiske træning.
Michael Sølling vil også
assistere mig som holdleder hos
herrer og damer i Grækenland.

Nyt lederteam på juniorlandsholdet
Af Morten Rasmussen, Juniorlandsholdstræner
DBgU ansatte i januar ny
landstræner for det danske
juniorlandshold.
Jeg, Morten Rasmussen,

BgK

Odense, blev ansat og fik
herefter mulighed for selv at
udpege mine assisterende
trænere. Jeg valgte Leif Olsen
og Ole Rasmussen begge fra
sarnme klub som jeg selv.
Mine egne forudsætninger for
jobbet er, atjeg har 15 års
erfaring inden for banegolf heriblandt landsholdserfaring
som spiller og to gange som
hjælpetræner for juniorerne i

'87 og'93.
Leif Olsen har jeg valgt fordi

han har erfaring med ungdomstræning i sin egen klub og viser
desuden en sjælden grad af
arbejdsiver inden for området.
Ole Rasmussen har stor er-

faring som spiller og desuden
vil han udgøre en stor hjælp
administrativt Ole besidder
desuden nogle sproglige
kvalifikationer. som nærmest er
en forudsætning under
internationale arrangementer
f.eks. i forbindelse med
informationsmøder

Truppen
Vi startede med at udtage

en

bruttotrup på 8 spillere, som vi
inviterede til samling d. 12.-13
februar i Odense. Truppen vil
fungere som bruttotrup hele
året. Spillerne er Alf Jakobsen,
Steen Larsen, Ole Hansen, alle
BgK Odense, Allan, Grindsted
KFUM, Peter Jensen og
Anders Ctr ønnegård, begge
Nyborg BC, Flemming Nyby,
Broager BK, og Jakob

Pedersen, MC Gelsted. På
denne samling fik jeg en snak

med hver enkelt spiller, hvor
jeg redegjorde for mine
forventninger og krav til
spilleren, og vi aftalte derefter
en målrettet træningsplan for
sæsonnens første måneder.
På samlingen analyserede Leif
Olsen hver enkelt spiller og
påpegede fordele og ulemper i
deres slagstilling. Ved at gribe
ind i en spillers ellers så
vaneprægede spilleåcon så
tidligt på sæsonnen, giver man
denne mulighed for at
bearbejde de nye input allerede
i formopbygningen. De
umiddelbare reaktioner hos
spillerne var yderst positive.
Ole Rasmussen førte statistik

.....fortsættes
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over hele holdet på udvalgle
baner og med udvalgte bolde.
Under EM håber vi at kunne
gørebrugaf en bærbar PC til
statistikføring Udover statistik
sorterer al fysisk træning også
under ham, dvs. konditionstræning hjemmefra i løbet af
sæsonnen samt motionsture
under arrangementerne.

NM og EM
For os og spillerne ligger i år to
vigtige opgaver. Nordiske
Mesterskaber i Vasa, Finland
og Europamesterskaber i
Gallarate. Italien.
Holdet til Finland er På
nuværende tidspunkt udtaget.
Vi har udtaget Peter Jensen,
Nyborg BC, Æf Jakobsen, BgK
Odense og Jakob Pedersen,
MC Gelsted. NM sPilles
kombineret på både filt og
eternit. Da der skal sPilles På
filtbaner har vi henlagt to
træningsdage til Grindsted
KFUM's baner for at vænne
spillerne til underlaget. NM
spilles i pinsen.
Holdet til EM udtages Primo
juni. Vi udtager spillerne udfra
deres spillemæssige

kvalifikationer, hvilket betYder,
at der ikke ubetinget vil blive
stillet fuldt hold, dvs. 6 sPillere

* I reserve.

Da budgettet for i år ikke
garanterer fuld økonomisk
støtte, har vi derfor i år
arbejdet på at finde alternative
og billigere
overnatningsmuligheder for at
begrænse spillernes
egenbetaling.
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Hotdturneringen i perspektiv
Af Jan Lyø, BgK Odense
Inden starten på årets DMholdturnering vil jeg gerne
uddybe nogle tankerjeg har
giort mig efter at have deltaget
i turneringen gennem mere end
10 sæsonner. Det er især de
seneste års tendenser, der
ligger til grund for mine overvejelser.
Gennem de sidste år har
holdturneringen herhj emme
båret præg af, at sPændingen i
bund og top har været afgiort
efter 213-dele af turneringens
forløb. Det er hverken
spændende for de øverste eller
nederste hold og bestemt ikke
fremmende for spillets eller
spillernes udvikling. Dette
kunne evt. aftrjælpes ved at 1.
og 2. afcleling blev lagt i det
tidlige efterår, 3. og4. afcleling
i foråret, hvor der derefter ville
blive spillet et slutspil i
forbindelse med det
individuelle DM. Grunden til
dette forslag er at hvis l. og2.
afdeling aftroldes inden
vinterpausen vil spillets
standard højnes for alles
vedkommende. Alle hold vil
bedst muligt fra start og vil
derfor være mere opsat, da
man påbegynder en ny
turnering i modsætning til, at
man som i dag skal vende
tilbage til en turnering, som i
forvejen er afgjort. Yderligere
et argument er, at man På
denne vis også skal kvalificere
sig til et slutspil, hvor det
vindende hold kvalificerer sig
til at deltage i Europa CuP'en
allerede i det indeværende år i
modsætning til i dag, hvor det
er vinderne fra året i forvejen,
som deltager i en EuroPa CuP.

Det vil også stemme overens
med WMF's intentioner med
Europa Cup'en.
Udseendet for en fremtidig
turnering efter denne analyse
kunne se ud som følger.
Der skal være 1 landsdækkende
division bestående af l2 hold,
som spiller 4 indledende
afdelinger plus I finale, hvor de
8 bedstplacerede hold deltager.
De 4 dårligst placerede rykker
direkte ned i deres respektive
lokalserier. I den øverste
division spilles der 7 runders
slagspilsturnering i de 4 første
afclelinger, hvor det bedste hold
i en afcleling vil få 12 points,
det efterfølgende hold år 10
points, nr. 3 får 9 points og så
fremdeles dernedad. I
slutspillet starter alle 8
kvalificerede hold med samme
udgangspunkt og der sPilles en
ren slagturnering over eksempelvis 8 runder, hvorefter nr. l,
2 og3 er fundet.
Finalen i holdturneringen skal
afuikles på samme anlæg og
samtidig med DM-indMduelt.
Det vil sikre et større, flottere
og bredere DM-arrangement,
som vil være mere attraktivt for
den arrangerende klub at
gennemføre. Ikke blot vil man
sikre sig deltagelse af hele
eliten, men muligheden for
pressedækning og sponsering,
som ofte følges ad, vil også
øges. Heri ligger derfor også en
gulerod både for alrangøren og
DBgU. På denne vis kan både
deltagere og publikum også
gørekrav på en velgennemført
og præsentabel afslutning af et
DM.
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Ungdomstræning efter nye principper
Af Leif M. Olsen, Ungdomstræner BgK Odense
Efter at antallet af ungdomsspillere igennem en årrække var
stagneret besluttede BgK
Odenses bestyrelse i efteråret
1993 at finde en til at tage sig
af de ungdomsspillere klubben
havde. Valget faldt på mig,
efter jeg gjorde opmærksom på
min interesse i at arbejde med
denne aldersgruppe samt
muligheden for at skabe en
ungdomsafcleling, der ikke kun
ville tilgodese de etablerede
spillere men også nye og
uerfarne medlemmer.
Det princip, jeg igennem
vintersæsonnen har lagt størst
vægt på, har været at gøre

spillet til ikke kun et spil men
også en leg. Dette har jeg gfort
ved bl. a. at flytte spillet fra
banerne og ud på gulvet,
hvilket har haft en særdeles god
effekt på de unges humør, lyst
og engagement. Et af de tydeligste eksempler på virkningen
har været at se på vores 2
piger, som før ungdomstræningen var begyndt at miste
lysten til at træne såvel som til
at spille. De udstråler nu igen
en iver og entusiasme, mange
kan misunde dem.
Resultatet af vinterens indsats
kan også ses i klubbens antal af
ungdomsmedlemmer, som i

løbet af sæsonnen er øgetfra
12 i efteråret til 26 ved
udgangen af marts. Endnu en
årsag til medlemstilgangen har
været de aktiviteter, klubben
har gennemført i skolernes
sommer-, efterår- og vinterferier, hvor den har stillet
materialer og instruhører til
rådighed.
Dette indlæg har jeg skrevet
for at fortælle, at en målrettet
indsats overfor ungdommen
godt kan betale sig hvis
banegolfen og klubberne skal
have en fremtid i Danmark.

Banegolf i tre dimensioner
Nyeste hit inden for boldindustrien er bolde i 3D.
Boldene skal selvfølgelig ikke
spilles med 3D-briller på, men
navnet lægger op til systemet i
hver enkelt boldtype. ,,Bolde
med system" er derfor også,
hvad fabrikanterne kalder den
nye serie. Systemet beror på
boldens tre cifre, som betegner
boldens egenskaber, hvor l.
ciffer fortæller om dens
springhøjde og hurtighed, 2.
ciffer om dens hårdhed og 3.

3
ciffer om dens vægt.
Jo højere tallet er, jo mere øges
de enkelte egenskaber.
De to fabrikanter bag systemet,

tyskeren dr. Gerd Zimmermann
og østrigeren Gottfried
Hofstadter, har ud over talsystemet udviklet en helt ny og
banebrydende måde at lakere
boldene på, således at lakduppen fra nålen helt undgås.
Fremgangsmåden er ikke helt
kendt, men der gættes på
sprøjtelakering evt i et lufttomt
rum eller ved at boldene holdes
fritsvævende via luft dyser.
-ohr

Næste nummer af Banegolferen
Banegolferen numlner 2t lgg4udkommer i uge':'23
Deadlines for annoncer og debatindlæg til A9'94 er mandag den 16. maj 1994
Debatindlæg modtaget

g*t

på diskøte
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Introduktion i trænings- og
konkurrencepsykologi

Omspil under nye
rammer

Af OIe Rasmussen

Trænings- og konkurrencepsykologi var på programmet
d. 15.-16. januar på Danmarks
Idræts-Forbunds kursuscenter i
Vejle, hvor vi var 6 Personer,
Peter Sørensen, Michael Sølling, Morten Rasmussen, Leif
Olsen, Ole Rasmussen og Claus
Foxholm, tilmeldt fra DBgU.
Vores baggrund for at deltage
var vores tilknytning til landsholdene som trænere og samtidig, viste det sig, var vores
baggrund som foreningsledere
også relevant på kurset.
Kursets leder, Jens Grundahl,
var psykologistuderende På fuhus Universitet og selv akriv
idrætsudøver inden for atletik
og kendte derfor godt til træningssituationer kontra konkurrencesituationer og til de aspekter, det indebærer for toPudøvere, med egne og andres
krav hængende over hovedet.
Efter en lang præsentationsrunde fra de 20 kursister
fremgik det klart at hovedparten var meget engagerede
foreningsmennesker, som
havde mange arbejdsoPgaver.
Derfor blev kurset også rettet
mod denne gruppe. Derudover
var flere også udøvere På
topplan, som kom for kursus-

titlens skyld.
Indkredsning af problemet
(hvis der var et sådant),
opstilling af en eller flere
målsætninger og formulering af

en vej frem mod målsætningen
var Jens Grundahls fremstilling

af en arbejssplan, som skulle
være gennemgående under hele
kurset.
Undervejs berørte han et spændende område, der især henvendte sig til eliteudøveren og
var rettet mod dennes underbevidsthed. Metodik er en afspændings- og koncentrationsskærpende arbejdsmåde, alle
kan lære at benytte efter en
introduktion i emnet. For ubevandrede er der dog risici forbundet med metodik, idet man
overlader sin selvkontrol til en
anden. Denne skal være i stand
ttl at føre en ned i underbevidstheden i en nærmest hYPnoselignende tilstand og få
bragt samme tilbage til fuld
bevidsthed igen. Under Processen kan man f. eks. danne
sig et andet og positivt billede
af en konkret konkurrencesituation. for hvilken man
måske har oparbejdet en angst
og dermed en psykisk blokade.
På kurset var der desværre ikke
tid til at bevæge sig dybere ned
i emnet, men vi seks deltagere
er tilmeldt en nyt kursus ved
Jens Grundahl igen, hvor han
vil koncentrere sig om
trænings- og konkurrencepsykologi og herunder især brugen
af metodik.

Teknisk komite under World
Minigolf Federation har på et
møde i Østng først på året
vedtaget nye regler for internationale turneringer. Pr. 1. maj
afskaffes den gamle form for
omspil og i stedet indføres
"sudden death", dvs. eventuelle
omspil startes fra bane I og
fortsætter bane for bane indtil
kun en spiller eller et hold står
som vinder.

Planer om nye udlægsregler
Desuden er der planer om nye
udlægsregler, der vil gælde for
alle baner dog undtaget kondibanen. På enhver bane Påført
grænselinie skal man, hvis
bolden har passeret denne i
retning mod hullet og derefter
passerer den i retning væk fra
hullet, rykke bolden frem til
udlægslinien ved grænselinien.
Dette vil især å betydning for
Lynet og Vinklen. På LYnet vil
grænselinien forblive, hvor den
er, men udlægslinierne mellem
grænselinien og startfeltet vil
blive fiernet. På Vinklen rykkes
grænselinien til i nærheden af
startfeltet, således at bolden
stadig har mulighed for at ligge
"sort". Da det stadig er Planer
der er i støbeskeen og derfor
ikke helt konkretiseret og først
skal til endelig afstemning i
oltober ved EM i Thessaloniki,
er disse endnu ikke gældende.

Har du nogte ideer, billeder, historier eller andre indfald
modtager redaktionen gerne disse
Hvis du vil have dine ting tilbage
skal du vedlægge frankeret returkuvert
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En kort oversigt over DM-holdturneringen r994
fuets DM-holdturnering starter d. 30. april og 1. maj. Elite
+ l. division starter med kampe
i Gladsaxe mens 2. division
lægger ud i Karup.
Oprykkerne i Eliten er Gladsaxe MK II og et spændende
bekendtskab kommer i form af
Nord-Æs BC I, der har taget
turen fra 2. division i et stræk.
De to hold erstatter Broager
BK og BK Randers, der i 1.
division begge bliver de eneste
l. hold. De skal kæmpe mod
2.-3. og et enkelt 4 hold fra de
øvrige klubber og vil sandsynligvis sætte deres præg på

rækken. Nye i rækken er Gladsaxe MK III og Odense MC

m.
Positivt nyt er at 2. division i år
er besat med 7 hold. Heriblandt
et hold fra en af de yngste klubber under DBgU, Aalborg BK.
Klubbens spillere har vist stor
deltagelyst ved stævner i løbet
afefteråret og vinteren og her
vist gode spillemæssige takter.
,1f,ndring i spilleplan
I kraft af at der ingen sjællandske klubber optræder i 2. division, spilles der ingen kampe på
denne side Storebælt. I forhold

Resultatliste DM-holdturnering 1993

til

den først udsendte spilleplan
er spillestederne hos Elite og l.
division ændret, således at L
division også spiller en afcleling
i Jylland, det bliver 3. afcleling i
Nord-Æs. Samtidig lægges
sidste afdeling af turneringen
for Eliten hos BgK Odense og
den 5. afcleling hos MC Gelsted. Det skyldes, at de afgørende kampe sidste år var
placeret i Gelsted (se desuden
Terminskalenderen på bagsiden)

Deltagerliste DM-

holdturnering

1

Elitedivision

Plac.
I
2
3
4
5
6
7
8

Broager Banegolf Klub I

13

Slag
3950
4167
4t39
4303
4354
4425
4508
4605

Hold

Poinl

Slag

Hold

Point

Banegolf Klubben Odense I
Nyborg Banegolf Club I
Banegolf Klubben Odense 2

'74

Gladsaxe Minigolf Klub

I

58
56

46
40
27

MinigoHClub Gelsted I
Odense Minigolf Club I
Banegolf Klubben Randers

I

22

Snit

Elitedivision

23,s1

Banegolf Klubben Odense I
Nyborg Banegolf Club I
Banegolf Klubben Odense 2

24,80
24,64
25,61
25,92
26,34
26,83
27,41

Snit

L

1. division

Plac.
I
2
3
4
5
6
7
8

Banegolf Klubben Odense
Nord-Als Banegolf Club I

3

Gladsaxe Minigolf Klub 2

44
43
38

Banegolf Klubben Odense 4
Nyborg Banegolf Club 2
Odense MinigoH Club 2
K^rup Banegolf Klub I
Banegolf Klubben Randers 2

9

Hold

Point

31
L)

20

t6

2'.758

2918
2869
3009
3118
3184
3205
3335

24,63
26,05
25,62

26,87
,94
28,43
28,62

2',7

Gladsaxe Minigolf Klub 3
Odense

Minigolf Club

3

Nord-Als Banegolf Club 2
Banegolf Klubben Odense 5
Nord-Als Banegolf Club 3
Banegolf Klubben Odense 6

28
28
28
24

t4
10

Slag
2599

260',7

2605
2661
2804
2860

division

Banegolf Klubben Randers I
Broager Banegolf Klub I
Banegolf Klubben Odense 3
Banegolf Klubben Odense 4
Nyborg Banegolf Club 2
Odense Minigolf Club 2
Gladsaxe Minigolf Klub 3
Odense Minigolf Club 3

29,',79

2. division

Plac"
I
2
3
4
5
6

Gladsaxe Minigolf Klub I
Minigolf Club Gelsted I
Odense Minigolf Club I
Nord-Als Banegolf Club I
Gladsaxe Minigolf Klub 2

Snit
30,94
31,04
31,01
31,68
33,38
34,05

2. division
Karup Banegolf Klub I
Banegolf Klubben Randers 2
Nord-Als Banegolf Club 2
Banegolf Klubben Odense 5
Aalborg Banegolf Klub I

Minigolf Club Gelsted 2
Broager Banegolf Klub 2
11

Terminska,
Dato:
April.
16 -17
LJ -Z+
30

Turnering:

Ssibletli

DBgU 40 års Jubilærutirs trtrnering
Juniortræf
1 . afdeling DM-holdturnering
Elite- og L division
2. division

Banegolf Klubben Odense
Grindsted KFUM
Gladsaxe Minigolf Klub

Karup Banegolf Klub

Maj:

-01

07

t4

-08
-15

2t

-22

1

. afcleling DM-holdturnering

Elite- og l. division
2. division
Forårsstævne FBgU
2. afdeling DM-holdturnering
Elite- og l. division
2. division
Nordiske Mesterskaber

Gladsaxe Minigolf Klub

Karup Banegolf Klub
Minigolf Club Gelsted
Odense Minigolf Club
Banegolf Klubben Odense
Vasa, Findland

Juni:

04

-05

18 -19

25 -26

3. af<leling DM-holdturnering
Elite- og l. division
2. division
Nord-Æs B. C. Internationalt (Storm.)
4. afcleling DM-holdturnering
Elite- og division
2. division

l

Nord-Æs Banegolf Club
Banegolf Klubben Randers
Nord-Als Banegolf Club
Nyborg Banegolf Club
Minigolf Club Gelsted

Juli:

DM-enkeltmands og Mix. (Storm.)
Broager B. K. Nationalt
Odense M. C. Internationalt (Storm.)

Ukendt
Broager Banegolf Klub
Odense Minigolf Club

06 -07

Gladsaxe M. K. Internationalt

Gladsaxe Minigolf Klub

11 -13
13 -14

Europa Mesterskaber Juniorer
FBgU åbne mesterskaber
5. afcleling DM-holdturnering
Elite- og l. division

Gallarate. Italien
Nyborg Banegolf Club

Aalborg BgK Nationalt
Europa Mesterskaber Seniorer
M. C. Gelsted Nationale
6. afdeling DM-holdturnering
Elite- og 1. division
Europa Mesterskaber Herrer og Damer

Aalborg Banegolf Klub
Bellinzona, Schweiz
Minigolf Club Gelsted

02 -03
09 -10
29 -31
August:

27 -28
September:

03 -04
08 -09

- ll
-18
17

29

- 0l/10

Minigolf Club Gelsted

Banegolf Klubben Odense
Thessaloniki" Grækenland

