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Stærkt dansk
hold til Nations Cup
Det bliver et stærkt dansk herrehold, der tager
Læs mere på side l0

til for-VM i

Sverige i pinsen.

Læs om rf Projekt Saloniki'94"
Det drejer sig om ambitioner, igangsætning og fremadrettet tænkning"

Kender du reglerne?
Danske dommere retter hård kritik mod
hjemlige spillere
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DlF-kroner til initiativer i foreningen

73. årgang

Banegolferens nye klæder.
Det grønnes og mildes, det kribler og
krabler, det trækker i 6n - man mærker
det alle steder og venter spændt og
utålmodigt på det forløsende udbrud:
Kort sagt, foråret ligger på spring i det
nærmeste banegolfhul.
Denne fornemmelse kender de fleste,
det er den samme gamle varme trang til
at komme på banen igen. Ud og møde
vennerne og konkurrenterne, ud og
møde udfordringerne på banerne som
vi kender dem fra ar til ar.

De fleste kender også "Banegolferen"
i den gamle triste og forudsigelige udgave. Nu kommer alle til at kende den i den ny udgave!
Bladet har, som læserne sikkert allerede har bemærket det, været på en
skønhedskur, faet en ansigtsløftning og
tillagt sig et nyt image: Hermed den
ydre forbedring.
Indadtil vil man forhåbentlig også
kunne bemærke en ændring. Dels i opsætningen og dels i indholdet. Bladet
vil fortælle læseren om unionens tiltag
og aktiviteter, bringe resultater og stillinger, artikler, rej sebreve, debatindlæg
fra læserne mv.
Bladet bliver alt i alt et friskt pust at ffi
ind ad døren.
Læsernes indlæg vil blive udsat for
korrektur og om nødvendigt blive forkortet - dog uden at det bliver menings
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forstyrrende. Men det skal nu ikke afholde nogen fra at indsende indlæg til
bladet ph følgende adresse:
Ole Rasmussen
Kragsbjergvej 5,
5000 Odense C

l.

Ole Rasmussen
Redaklør

Deadlines

til

"BanegofuFen??

Formanden har ordet
Jeg vil starte med at byde den nye redal<tør af "Banegolferen", Ole Rasmussen, velkofilmen.

Som det kan ses her, har bladet skiftet
udseende til det bedre, og jeg er sikker
på, at der fremover kommer mange gode indlæg i bladet, men husk - I er selv
med til atpræge dette med egne ind-

arbejde i en lokalunion kunne være
med til at få en større bredde.
Jeg håber meget, at man vil vise mere
interesse for vores arbejde. Hvis ikke
alle gør en indsats, er det ikke muligt at
nå målet - nemlig optagelse som fuldgyldigt medlem i Danmarks IdrætsForbturd, som vil komme alle inden for
banegolfsporten til gode.

læg!

Efter oplæg både ved vores seminar og
repræsentantskabsmøde i 1992 fra
klubbernes side om udvidelse af det
lokale arbejde, besluttede bestyrelsen
attage initiativ til at starte en
Jyllandsunion, og dette arbejde blev
overdraget til Michael Sølling, der tog
kontakt til DBgU's forhenværende
formand Gert Hansen, der gerne ville
være med til at starte en jysk lokalunion op.
Der blev indkaldt til stiftende generalforsanrling den 17 . ap/rl1993, men den
måtte desværre aflyses, da der ikke var
tilslutning nok fra de jyske klubber.
Dette er meget skuffende, da vi jo har
nogle måI, der meget gerne skulle op-

Et spørgsmål, der er meget oppe i tiden
er forholdet til de baltiske lande. Ved
de sidste møder med de øvnge nordiske lande har der været diskuteret meget, hvorvidt disse hører med i det
nordiske samarbejde.
Det er der forskellig opfattelse af, og
det kunne være interessant athøre,
hvad vores medlemmer mener om emnet inden det næste møde holdes.
Så derfor - giv jeres mening til kende,
meget gerne via indlæg her i bladet!
Da sæsonnen gar i gang nu, vil jeg
gerne ønske jer alle et rigtigt godt spil i
åt.
Inger Walther
Formand for DBgU

ffldes i 1993!
Som alle sikkert er klar over, er vi jo i
øjeblikket associeret medlem af
Darmarks Idræts-Forbund. DBgU's
endelige optagelse skal til endelig
behandling i november '93 og netop et
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Frem eller tilbage?
At slå til kuglen er ikke noget problem, men når det gælder regler
har mange danske banegolfspillere deres kvaler. "Banegolferen"
prØYer at hjælpe på vej.
Det skulle være så nemt, men så er det
faktisk svært - sværere end man tror.
hvis man ikke kender reglerne. Og
kender man ikke reglerne ordner
mange spillere situationen på egen
hånd - og til egen fordel. Indrøm det
bare!

rrSortrr eller ej

Det drejer sig om udlægsregler. På
mange baner er udlægningen af bolden
fra banden entydig og volder derfor ingen problemer for spilleren - hverken
praktiske eller moralske, men visse baner kræver deres opbygning mere udførlige udlægsregler. Regler der kan
afgøre om bolden kommer til at ligge til
direkte pot på hullet eller om den
kommer til at ligge "sort", dvs bag en
forhindring.
I den sidste situation det kan hurtigt betyde et slag ekstra og i grænsetilfælde
fristes man nemt til at ordne situationen, så udlægget bliver til ens egen fordel. Og selv kendere af reglerne kan

i
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ftistes til at "fejlfortolke" for at spare
slag.

Parallelt med banden
Flere baner har disse specielle udlægsregler, som ofte giver anledning til diskussioner, alene fordi
nogle klubber ikke har den foreskrevne
opstregning på banen, men især en bane virker for mange kompliceret og det
er lige-ud-banen med forskudte pinde.

Nedenfor er banen afbilledet, og for at
lette forståelsen er den opdelt i områderne B og C og linien A. Reglerne er
følgende:

1) Falder bolden til ro i området B

2)

eller på linien A rykkes bolden
FREM i retning mod hullet
parallelt med banden.
Falder bolden til ro i området C
rykkes denne tilbage i retning
væk fra hullet parallelt med banden.

3)

Løber bolden tilbage over grænselinien rykkes denne parallelt
med banden frem til udlægslinien med udgangspunkt på det
sted, hvor bolden løb tilbage
over grænselinien.

Banedommere
Hermed skulle de praktiske problemer
ved udlæg være løst, ihvertfald kan urgen undskylde sig med ikke at kende
reglerne. Tilbage er så den moralske
side af sagen - kan man nu også
"huske" udlægsreglerne. Problemet
kunne løses med en banedommer, der
ved særlig problematiske baner, hvor
kuglen ofte tangerer de følsomme omrhder, skulle sidde ved banen og kontrollere udlæggene. Det er naturligvis
en krævende og ikke særlig spændende
opgave at skulle sidde flere timer og
overvåge spillets gang på en enkelt bane, og der eksisterer heller ingen para

graffer i DBgU's turneringsbestemmelser eller i dommerordningen idag, der
kræver en sådan banedommer.

Alle skal kende reglerne
Nu er der givetvis mange spillere, der
harmes over den hårde kritik, men
overdommer ved Danish Open 1993
Michael Sølling kan sammen med de
Øvrrge overdommere ved stær,net bekræfte, at ikke alle danske banegolfspillere, nye som rutinerede, har slidt
lige meget regelsættene. Hermed er
klubberne givet en påmindelse om, at
følge op på deres oplysningspligt over
for deres medlemmer: "Det er foreningens ansvar, at ethvert medlem kender
DBgU's reglementer" lyder det i
Turneringsbestemmelsernes $ L
Skynder man sig, kan man nå det inden
turneringsstart d. 1 maj.

DM-holdturneringen 1993

division

Elitedivision

1.

BgK Odense I
BgK Odense 2
MC Gelsted 1

1

Gladsaxe MK 2
Karup BgK 1
BgK Odense 3
Nyborg BC 2
BgK Odense 4
Odense MC 2
Dronningborg BK 2

1

Nord-Æs BC

Dronningborg BK I
Nyborg BC I
Gladsaxe MK 1
Odense MC
Broager BK

2. division
Gladsaxe MK 3
BeK Odense 5
Odense MC 3
Odense MC 4
BeK Odense 6

Nord-Æs BC 2
Nord-Æs BC 3

1
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Projekt "Saloniki '94"
Bortset fra NM i 1989 har Danmark ikke været repræsenteret med et damehold ved et internationalt mesterskab i
nyere tid. Denne negative statistik syntes Lone Hansen,
BgK Odense, burde rettes op og udsendte i april følgende
brev:
Til alle danske
damespillere, DBgU
og landstræner JanLyø

Hvem: Målgruppen er samtlige danske damespillere, og ud af disse skal
findes en trup på 4 spillere.

Følgende er startskuddet til en handlingsplan, der har som mål at stille et
dansk damelandshold ved Europamesterskaberne i Saloniki i Grækenland i

Hvordan: Holdet skal naturligvis udtages udfra en kvalifftation, som godt
kunne være dette å,rs resultater. Derfor
kræver det. at vi markerer os, gØt en

1994.

træningsindsats, viser resultater allerede fra i år. Vi må ud af busken og vise
at vi også er berettiget til at spille på
landshold. Idag firngerer herrernes
landstræner også som damernes, men
jeg mener, at en separat landstræner til
hvert hold vil være mest optimalt - og
hun kunne godt være en kvinde.

Jeg har taget initiativet pga. de sidste
års passivitet fra spillernes side og den
manglende kommunikation mellem
landstræneren og damespillerne i år.
Derfor skal dette brev tages som en

kraftig opfordring til

de implicerede
om at tænke fremad. Slut med at sidde
passivt og vente på, at andre gør noget.
For de andre er også dig.

Startskuddet hedder derfor
"Projekt Saloniki '94"
Brevet har jeg sendt til samtlige danske
damespillere, DBgU's formand Inger
Walther og nuværende landstræner Jan
Lyø. Meningen er atfå gang i en kommunikation og skabt et grundlag for at
få sendt et hold afsted til EM næste år.
Dette kan kun ske ved at der gøres en
indsats både fra spillernes, DBgU's og
landstrænerens side.
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Økonomi: Afhænger naturligvis meget
af, om DBgU også i 1994 er oPtaget i
DIF. Derudover skal vi være forberedte
på selv at måtte betale et beløb. Desuden er det vigtigt at vi viser vores interesse i et landshold, således at vi
kommer med i DBgU's budgetlæ$rng.
Er vi for sent ude, forringer vi hurtigt
vores chancer.
Respons: For at deffe projekt ikke skal
ryge ivasken før det overhovedet er
kommet i gang, kræver det en resPons
fra alle danske damespillere og gerne
også fra DBgU og landstræner Jan
Lyø. Jeg forventer derfor et svar fra

alle, så vi sammen får et grundlag at
arbejde ud fra, og så vi damer viser, at
VI KAN - VI VL - VI TØR. Skulle
det mod forventning ikke lykkes i 1994
star vi eodt rustet til 1995
Lone Hansen
På baggrund afbrevet har
Banegolferen interviewet
landstræner Jan Lyø for hans
kommentarer til "Projekt Saloniki

'94".

B: I brevet står, at der i år har mqnglet kommunikation mellem dig og damespillerne. Hvad slqtldes det?
JL. Der har også i år været den kommturikation, som jeg har følt nødvendig. Jeg kontakter altid kun de potentielle landsholdsspillere og i ar har det
begrænset sig til en spiller, som efter
min mening har været kvalificeret til
deltage i et EM eller VM. Derfor har
kommunikationen til de øwige damer
måske kunnet virke mangelfuld.
B. Hvilke krav stiller du til damelandsholdsspillere?
JL: Ælerførst vil jeg sige, at jeg ikke
anser det for rimeligt at stille hold bare
for at deltage med et hold.
Jeg har stillet et krav på at damerne
skal spille under snit 27,00 for at
komme i betragtning. For at klare det
krav kræver det en indsats i form af
flere trænings- og turneringsrunder. Til
sammenligring kan jeg sige at de potentielle herrelandsholdsspillere i gennemsnit spiller 80 turneringsrunder arligt mens de på spindesiden kun spiller
25 turneringsrunder i snit om året, og i
de sidste par år har tallet for damerne
været faldende.

B: Hvad mener du om ideen om en separot landstrænerfor damer og herrer?
JL: Idag er der ikke behov for en separat træner, da den eneste opgave er at
udtage hold eller spillere, hvilket er rimeligt overskueligt, da antallet af kvindelige spilleremner er meget
begrænset. Men skulle der ske en
udvikling til måske 80-100
damespillere vil det være mere relevant
med en separat træner. Idag kunne vi
nøjes med en separat holdleder under
selve furneringen.
B. Er damerne med i DBgU's budgetlægning?
JL: Ja. Budgettet omfatter både dameog herrelandshold, men da det er et
snævert budget, skal det nahrligvis udnyttes optimalt og jeg har derfor valgt
at bruge pengene på at sende herrene til
Nations Cup og VM. Vi har ingen damer, der er kvalificeret til at deltage
ved disse turneringer. Men jeg håber
naturligvis på en ændring i de kommende år, så det er sportsligt
forsvarligt at sende et damehold afsted.
B. Er der grundlagfor at sende et hold
afsted?
JL: I dag spiller og træner damer og
herrer under lige forhold og det er derfor forbavsende at se så darlige præstationer fra damerne. Ved VM eller
EM spiller de bedste damer næsten lige
op med de bedste herrer. Derfor er mit
krav om at spille under snit 27,00 meget moderat. Men jeg tror på, at med
mere træning og flere runder vil damerne også opnå mere rutine og bedre
snit, og så vil det være realistisk at udtage enkeltspillere eller et helt hold.
B. Er det realistisk at se et dansk damehold ved EM i 1994?
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JL. Nej, hvis det skal være på baggrund af 1992-snit vil det ikke være
realistisk. Det mest realistiske vil i
1994-1995 være at se enkelte danske
damespillere ved EM og VM. Man bør
nok først vente til 1996 med at stille et
fuldt hold, hvis man til det tidspunkt
har 8-10 damespillere under snitkravet.
Men jeg håber meget, at Lone Hansens
initiativ vil kunne hjælpe i den retning.
Jeg tror på,, at damerne KAN - VIL og TØR, og hvis de selv også tror På
det og hvis de kommer i gang med at
træne og spille flere turneringer kan vi
stille et hold til EM i 1996.

Næst en intakt

landshold
Når det danske herrelandshold tager til
Nations Cup er det med et næsten intakt landshold. Kun to spillere har
måttet melde afbud til Cup'en, der
spilles i Askim ved Goteborg 29. -30.
maj. Nations Cup'en er en forløber for
EM eller som i år VM, der spilles i
august på samme anlæg.
Afbuddene kommer fra de to stærke
Odense-spillere Carsten Eriksen, der
har måttet sige fra pga. arbejde, og
John Hansen, der har sagt fra af andre
årsager. De to har dog meldt sig klar til
VM i august og vil efter al sandsynlighed være at finde på holdet til den tid.

trumfkort

Holdet til Nations Cup domineres i for

I

des ud:

Æf Jakobsen, Peter Sørensen, Martin
Sørensen, Morten Rasmussen, J an Ly ø
og Heino Nielsen alle BgK Odense,
Morten Knudsen, Dronningborg, Bjar-

n

Svensk

vejen af 5 spillere fra BgK Odense,
hvoraf de fem var at finde på klubbens
sølvhold fra Europa Cup sidste år. Derudover bestar holdet af Morten Knudsen, Dronningborg, Bjarne Hansen,
Broager og holdets vel nok stærkeste
kort, Inge Sand, som spiller for Askims
BGK. Inge Sand har dansk statsborgerskab men bor i Sverige, og med hans
hjemmebanekendskab star det danske
hold godt rustet i forhold til konkurrenterne allerede inden start. Den fuldstændige trup til Nations Cup ser såle-

ne Hansen, Broager og Inge Sand,

Askim.
Ingen topplacering

I første omgang forventer landstræner
IanLyø ingen topplacering, da holdet
først ankommer til anlægget fredag
morgen og derfor far begrænset tid til
at lære banerne i. For nogle af spillerne
er banerne nu heller ikke helt ukendte.
For to år siden vandt et hold fra BgK
Odense "Eternit Cup", som Askims
BGK var alrangør af.
Turneringen her skal mere betragtes
som en træningsturnering, der samtidig
skal ryste spillerne sarnmen og lade
dem snuse til den internationale atmosfære.
ohr

DIF's UFO er hverken flvvsk eller urealistisk.
Den mere jordnære pendant til science-fiction romanernes flyvende tallerkener er hverken flyvsk, uidentificerbar eller urealistisk. Istedet danner den drivkraft for initiativer i klubber og
sportsm iIj øer landet over.
Idræt på tværs, nye aktiviteter og stævneformer, idræt i nærmiljøet, idræt og
demokrati samt idrætten og andre kulturelle tiltag er de fem satsningsfelter,
som UFO-udvalget under Danmarks
Idræts-Forbund har udpeget som støttebegunstigede områder i deres projekt
omkring udvikling, forsøg og omstilling
i de danske idrætsforeninger.
Det sker i et forsøg på at gennemføre
en strukturændring i forbundet, der bl.
a. stiler mod en nærere kontakt mellem
specialforbundene, hvilket igen skulle
udmønte sig i en større grad af sport på
tværs og mere demokrati i sporten.

DIF's økonomiske indsprøjtning.
Således har ungdommen i Nyborg
Gynnastik & Idræts Forening fået
10.000 kr. til en række ideer, der skal
gøre den engageret og aktiv i klubben
bl. a. i form af et ungdomsråd. I
Hjøning er der startet et projekt for
børn og ulge, der kombinerer leg og
idrætslig udfoldelse, og kommunen har
godkendt projektet som et beskæftigelsesproj ekt. Proj ektet har
udløst 50.000 UFO-kroner.
Også andre steder i landet har børneidrætten været i fokus og er blevet
begunstiget med midler fra udvalgets
pulje.

Grobund for initiativer
Støtte
Fire gange om aret deler UFO-udvalget
ud af sine midler (foreløbig 1 million
kr. om aret) ud fra foreningernes ansøgninger og i udvalget kan man konstatere stadig flere ansøgninger.
At se et projekt blive stablet på benene
og være i stand til at fortsætte på egne
ben giver andre foreninger mod på livet
til selv at søsætte ideer, der er garanteret en livline i starten. Midlerne giver
grobund for tanker, ideer og eksperimenter, der ellers ikke vill have set
dagens lys havde det ikke været for

til betonbaner

Men det er ikke kun børneidrætten. der
far glæde af DlF-kronerne.
Odense Minigolf Club har i forbindelse
med sit betonbaneprojekt rekvireret
materiale hos DIF for at ansØge UFOudvalget om støtte. Klubben mener, at
der er gode chancer for støtte, da den
udfulder alle punkter i udvalgets kriterieliste.
Bl. a. området, hvor klubben i første
omgang er blevet lovet en grund, er i
forvejen fattigt på sportstilbud, og pro-

jektet bidrager derfor til "at skabe liv i
livløse nærmiljøer".
Da banegolf ikke er baseret på ffsisk
styrke eller hurtighed, kan projektet
betragtes som et "initiativ for inaktive
forældre og inaktive børn, overvægtige
børn m.m".
Desuden er banegolf som bekendt en
sport, der gar på tværs af alder ogkøn,
hvilket kun er med til at bekræfte muligheden for støtte til projektet ifølge
udvalgets formulerede krav.
Ud over den forventede UFO-støtte
regner Odense Minigolf Club med
kommunal støtte i form af 1:2 tilskud,
hvor kommunen yder safilme beløb i
støtte som klubben har stablet på benene ved egen hjælp.
Gar alt vel forventer klubben anlægget
færdigt i 1995.

t
Ingen jysk lokalunion
i denne omgang
Det blev desværre den triste kendsgerning, da der var indkaldt til stiftende
generalforsamling i Jysk Banegolf
Union d. 17 . april i ar.
De negative eller helt manglende tilbagemeldinger fra de 8 indbudte jyske
klubber betyder at, den ellers længe
ventede søsterunion til Fyns Banegolf
Union må udskydes et stykke tid
endnu. Hvorlænge er ikke til at afgøre,
men udfaldet var helt klart imod Dansk
Banegolf Unions forventninger. Ideen
var netop lanceret af DBgU og tanken
var, at JBgU skulle støtte DBgU og
"være udfarende/behjælpelig ved arrangementer, der henvender sig til "den
brede del" af banegolfsporten i lokalområdet" samt "være DBgU behjælpelig i forbindelse med optagelse af nye
foreninger fra det jyske område i

DBgU."
Skuffende var det også for DBgU i og
med, at et sådant udfald far tiden til at
virke ekstra kort inden DIF's klokker
slar hel i november. Lykkes det ikke at
opfulde DIF's krav om større udbredelse og dermed i værste fald risikerer at
blive lukket ud i kulden, kan det vare
mange ir før dansk banegolf far chancen for at bevise sit værd i DIF. Derfor
kræver det et fælles løftfra alle landets
foreninger og medlemmer, hvis vi vil
videre med vores sport og arbejdet inden for den.
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Fotos

til bladet

"Banegolferens " billedearkiv er med
årene blevet noget slidt og forældet, og
nu da bladet har fået sin renæssance vil
et fornyet billedearkiv kunne sætte den
i sidste prik over i'et.

Opfordringen lyder derfor til alle fotografer ude i klubberne, NnatØrer som
professionelle:

Der er giveMs mange, der også i årets
løb vil lade deres linser glide over landets anlæg og indramme danske banegolfspillere - eller måske fange
udenlandske spillere ved de internationale mesterskaber til evig opbevaring
på celluiden. Sker det, må man også
godt tænke på "Banegolferen".

Indsend j eres billedemateriaale inklusive negativer til
bladet. I vil naturligr.rs få det
retur igen, nar vi har faet det
kikket igennem.

Medarbej der på Banegolferen
Er du fuld af initiativ, er du kreativ, har du eurer som skribent og kunne du tænke dig at
hjælpe til med at skrive "Banegolferen", så er du måske lige den rette til et job som
skriverkarl på bladet.
Da jeg selv dækker Fynsområdet, har jeg brug 1 medarbejder på Sjælland
således, at Jylland er delt op i en Nord- og Sydregion.

Er du interesseret i at være med til at profilere banegolfsporten ud ad
og levere sundt stof til et stærkt blad så henvend dig til

og2 i Jylland

til

Ole Rasmussen
Kragsbjergvej 5, 1. th.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 70 74
Ole Rasmussen
Redaktør
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Alt i minigolf, qnl*g, bqner og udslyr
DANOMAT & ID-FOTO ÆS ' Sydvestuej 425 ' DK-2600 Glostrup
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