
Bilne$olferen
Officielt blad under Dansk Bane$olf Union
Medlem af Danmarks ldræts-Forbund
Medlem under World Mini$olf Spoft Federation

Nr. L Februar 1997 17. hrgang

INDHOLI)

D€ng*Iedtr side2-3

Kornmrmalander{iend&
side3

Bestlrelsenfuldtailig side4-5

Hvorfor har vi O*, * **TU. 
U

Vinterstævne i Nordborg side 8

FBgUstarter side9

Oversig over A -spillere

sideg

Hvorfindernranenlands
træner? side 10-11

Iard*rdudbget sidell

Adresser side 1å13

Arrangementerl99T side14

Pmfilen side 15-16

Bestyrelsen o$ kontor i$an$

Så kom DBgU's bestyrelse endelig på plads og er allerede i
fulde gang med arbejdet. Jesper Sørensen fra Putter Team
Odense og Bjarne Hansen fra Aalborg sagde ja til de to sidste

pladser i bestyrelsen.
Samtidig er kontoret i Odense blevet indrettet og er forelpbig
besat med unionens breddekonsulent 3 timer dagligt.
Det er stadigvæk planen at få en fastansat med tilskud fra det
offentlige, men forelpbigt er den rette person ikke fundet.

lngen landstræner
Disse herrer og deres kvindelige ligemænd har ingen lands-
træner for tiden, og der er diskussion om, hvorvidt vi skal
have en udlænding, en elitespiller eller blot en organisator.
Martin Sørensen har et indlæg herom og desuden offentliggør
vi de hold, som den midlertidige træner Morten Rasmussen
har udtaget til de Nordiske Mesterskaber i Gøteborg i pinsen.
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Den $ode leder
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Sådan lidt oven på Dansk Bane-

golf Unions repræsentantskabs-

møde i november sidste år og det

nBdvendige efterfglgende ekstra-

ordinære repræ sentantskab smØde

fBrst på det nye år, kan man gå og

tænke på, om vi ikke befinder os i
en situation med ledermangel !

Tilgangen af ledere på unionsplan

har været begrænset de seneste år,

og vi måtte ud i de yderste kredse

for at finde en afløser til kasserer-

posten, og et nyt bestyrelses-

medlem var heller ikke givet på for-
hand. Og tillige står vi og mangler

en landstræner til herrer og damer -

for ikke at nævne den træner, der

harmanglet i flere århos senioreme.

Kun de forskellige udvalg kunne

besættes forholdsvis smertefrit uden

alt for megen pression - selv om det

forekommer næsten naturligt, at der

skal overtalelse til for at finde folk til
posterne.

Dem vi mangler skal jo komme

fra klubberne, men det er min op-

fattelse, at man også i klubberne har

svært ved at skaffe klubledere og

holde på dem uden at de slides for
hurtigt. Og hvorfor slides de for
hurtigt? Jo, der er ofte meget arbej-

de, og mange må tage flereudvalgs-

poster eller kombinere dem med

bestyrelsesarbej de, fordi der enten

ikke er andre medlemmermed
evneme, tiden, lysten eller engage-

mentet i foreningen. Men brokke

sig kan de altid! De glemmer sim-

pelthen, at det er deres egne kamme-

rater, de vælger på generalforsam-

lingen, til atvaretageklubbens og

sportens interesser.

Det far mig til at kigge på

fBlgende problemstillinger:

1) Hvad kræver det at være en

god leder? og
2)Hvadkræver det at være et

godtmedlem?

Medudgangspunkti en af DIF's
hæfter om ledelse "Hurra (t{ælp),
jeg erblevetleder!" viljeg se lidtpå
hvad, der kendetegner den gode

leder og de kvalifft ationer han/hun

besidder. Først er det værd at kigge
på de funktioner der skal udfyldes.

Der skal udføres arbejde og kon-

krete opgaver, og gruppen af ledere

og trænere skal hele tiden vedlige-

holdes. Det kan ske via planlægning,

handling, motivation, målsætninger,

beslutninger, fomyelse, samspil

imellem grupperog lgsning af kon-

flikter. Formanden skal helst have

det store overblik og sørge for, at

opgaverne bliver delt ud tii de rette

ledere i bestyrelsen og iorstå at

have de rigtige folk på de rigtige
pladser i bestyrelsen og i udvalgene.

Al1e disse er ledere, og hvis de vil
karakteriseres som gode ledere, er

det vigtigt, at de kender sig selv, har

f6ling med omgivelserne, haret af-

balanceret syn på sig selv, accep-

terer sig selv, kan se andres stærke

sider, kan handtere konflikter og

skabe etpositivt og konstruktivt
miljø.

Punkt 1 i ovenstående problem-

stilling har j eg her meget kortfattet

søgt atbesvare. Punkt 2 er ikke
konkreti seret i det DlF-materiale,
jeg har anvendt, og det bliver mere

ud fra egne erfaringer og betragt-

ninger, jeg sBger at besvare det.
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Hvis mankiggeri sin egenklubs
love og vedtægter, stårderiidt om,
hvad man kan og skal opfylde som
medlem i foreningen, og hvad ens

rettigheder er. Og det er i hvert fald
et godt udgangspunkt

Man må for eksempel ikke vanære

foreningen eller andre foreninger,
man skal betale sit kontingent - til
tiden, man har sin stemmeret på for-
eningens generalforsarnling, og man

kan komme med forslag og kritik
her også.

Og vælgerman ikke at være ak-
tiv leder, harman en anden mulig-
hed for at engagere sig i klubben ud
over den ene gang om åuet: Via ens

arbejdskraft.

Jeg kunne herbruge en omskriv-
ning af et meget berømt citat:

"Spørg ikke hvad din klub kan
gØrefor dig, men hvad du kan gøre
for din klub". Det betyder meget, at

lederne ikke skal gøre alt fodarbej-
det. En god lederhar også sine
"arbejdsmænd" til mange opgaver.

Så vil man være et tilfreds medlem
og et godt medlem giver man en

hånd med, men kritiserer også, når
det erberettiget og nBdvendigt og
ofte eren konstruktive kritik den

bedste og mest impdesete.
Efterlevervi nogenlunde de ind-

holdet af de ovenstående punkter,
bevarer medlemmerne deres ledere
bedst, de bevarer deres medlem-
mer og dermed bevarer begge
grupperto vigtige hjØrnested i vores
sportsgren og vores samfund.

Kilde: "Hurra (hjælp| jeg er
blevet leder! "

Dennis som den unge og underægnede

tilsyneladende været god, for vi kan
bryste os af at have haft en lang
række glade og tilfredse skolebørn,
hvoraf mange trofast er m@dt op år
efter år for at spille banegolf.

Selve arrangementet på rådhuset
varede etpartimer, og blev indledt
af formanden for Folkeoplysnings-
udvalget, Frede Helbo, som bød de

mange fremm@dte velkommen, in-
den Nordborgs borgmester fik or-
det og takkede de udvalgte ledere
for vel udført arbejde.

Dereft er overrakte borgmesteren
bestået af Frede Helbo hver enkelt
deltager et smukt glas samt en

meget smuk blomsterbuket, hvor-
efter der blev budt på et lettere
traktementog plads til hyggesnak.

Kommunal anerkendelse
Af Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf Club

LBrdag den 9. novembervarvores
junioriandsholdsspiller, Dennis Prip
Hansen, sarnmen med undertegne-
de inviteret til formiddagsaffange-
ment på Nordborg Rådhus, hvor
Folkeoplysningsudvalget i Nord-
borg Kommune stod somvært.

En lang række idrætsfolk og an-
dre aktive inden for kulturlivet i kom-
munen varmødtop for atmodtage
kommunens anerkendelse for godt

udført frivilligt lederarbejde i det
forløbne år - og således var også
Dennisindbudt.

Dennis har sammen med mig igen-

nem nogle år stået for aftroldelsen af
AKTIV SOMMERFERIE for en

række skolebørn, og aktiviteten har
år for artiltrukket stedse flere bøm
til vores anlæg i påMosevang i
Nordborg.

Det er vigtigt at tale bprnenes
sprog, og her har kombinationen af

DM-holdturnerin gen 1997

Turneringsudvalget indbyder til DBgU's hold-
turnering 1997. Spifletidspunkt og spillesteder
fremgår af terminskalenderen.
Gebyrer: Elitedivision 600 kr. pr: hold

Øvrtge divisioner 400 kr. pr. hold
f ndbetaf ing skal ske på DBgU's girokonto 2 32 25 60.
Tilmeldingsfrist er 1. april til Turneringsudvalget ved

Glaus Foxholm
Jens Benzonsgade 54 A, st.
5000 Odense C

Tilmelding anses som rettidig, når den skriftlige
tilmelding er fremsendt og startpengene er indbetalt.
For sen indbetaling og/eller eftertilmelding udløser
en bøde på kr. 100 pr. hold.
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Bes$relsen fuldtalli$
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Så blev Dansk Banegolf Unions

bestyrelse besat på alle poster. På

det eksffaordinære rePræsentant-

skabsmøde i Nyborg den 11. janu-

arlykkedes detviaihærdigtforartejde

at finde kandidater til både kasse-

rerposten og pladsen sombestyrel-

sesmedlem. Men der skulle ledes

lidt utraditionelt for at finde kasserer-

kandidaten. Det blev det tidligere

medlemhos BgK Odense (nu med-

lem af PutterTeam Odense), JesPer

Sørensen, der med udgangsPunkt i
sin HD-aftenuddannelse, sine ansæt-

telserhos tPjkæden Cocktail og

dagligvarekæden Kvickly i boghol-

deriafdelingen, blev forespurgt, og

han indvilligede i at stille op til posten.

Til den sidste bestYrelsesPost

stillede Bjame Hansen oP. Bjarne

Hansen spiller til daglig for Aalborg

Banegolf Klub. Determeningen, at

han skal oplæres i bogf6ring og i
kassererarbejdet, sådan at han næs-

te årkan stille op til kassererjobbet.

Derblev forespurgten del til
indholdet af kassererens arbej de og

samarbej det med det kommende

kontor i Odense, men det måtte

samtidig konkluderes, at der ingen

anden kandidat var o g valgmulig-

heden derfor var entydig. Det blev

også pointeret, at det var væsentligt

med en person, der havde tiden og

lysten. Jesper Sørensen blev med

forsarnlingens dispensation for ikke

at have været medlem af bestyrelsen i
2 år valgt med 24 stemmer for og 5

undladte stemmer. Valget gælder for
1 år. Samtidig medkassererposten i
DBgU har Jesper SBrensen også

sagt ja til kassererposten i Putter

Team Odense og får herved rig
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mulighed for atlære faget som

foreningskasserer.

Mindre diskussion var der omkring

valget af Bjarne Hansen til bestyrel-

sesposten. Han biev således enstem-

migt af forsarnlingen valgtfor en to-

årig periode.

Som første- og andensuPPleanter

blev valgt henholdsvis Ole Rasmus-

sen, PutterTeam Odense og Claus

B pgeiund, B anegolf Klubben

Randers.

Licenskort
Under punktet "Eventuelt" var

det især indførelsen af et licenskort

til registrering af ipste licenser. Der

viste sig dog at være flere probiemer,

der skulle løses. blandt andetmed

betalingen, udlan af spillere, kortets

varighed og hvilke informationer, der

skulle påfpres og hertil kom debat-

ten også ind på indfprelsen nyt num-

mersystem til registrering af både

klubber og spillere. Vigtigt er det at

derfindes en lPsning inden sæson-

start, da de mange baneejere På

landets ca. 250 anlæg nok gerne vil
se et bevis på, hvem der benYtter

deres baner. Dette isærnar disse

ærlæg nu kommer ind under DBgU's
vinger som stævneanlæ g.

Bestyrelsens forslag til licenskort

var et oplæg og turneringsudvalget

og dommer- og teknisk udvalg vil
nu blive taget med på råd inden det

endelige kort udfærdiges.

Kontori Odense
Det liggernu fast, atDansk

BanegoHUnion får kontorlokaler i
Odense i Tigergården i Ngrregade

og adressen i Idrættens Hus i

Brøndby bliver således kun Pro
forma At man har valgt lokaliteter-

ne påFyn skyides de mange

bestyrelses- og udvalgsmedlemmer,

som på nær 6n befinder sig vest for
Storebælt. Påkontoret skal der

ansættes en person til at varetage

den daglige forrenringsgang og den

foretrukne iøsning bliver formenfligt

et skanejob på fuld tid, hvor unionen

skal betalehalvdelen af lgnnen og

det offentlige den andenhalvdel.
For at få fuld udnyttelse af kon-

toret skal arbejdsopgaverne kon-

kretiseres. Æt administrativt arbej -

de og resultatformidling skal vare-

tages på af den ansatte, og samtlige

udvalg skal stillekrav til, hvilke af

deres opgaver, de Ønsker lagt i
kontorets regi.

Landsholdudentræner
I sidstenummer af Banegolferen

indrykkede unionens bestYrelse en

annonce, hvor der blev efterlYst en

landstræner til herrer og damer.

Ingen har endnu reflekteret På

denne annonce og derforblev em-

net også sat til debat i forsamlingen.
Ikkeblot mangiervi en ffænertil
herrer og damer, men også senior-

eme leder efter en og har gjort det

gennem flere år - her har de blot
været under administration af herre-

og dametræneren.
Der kom flere meninger frem.

Blandt andet at det skulle være en

topspiller eller en udlænding, men

fra de nuværende landsholdsspillere

var holdningen, at det også kunne

være en person med organisatorisk

talent og med sans for det sociale

samvær. Spillerne skal træne selv
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Tilfredshed i betyrelsen med de to nyeste medlemmet
som ikke er med på billedet her

ellersammen og gøre

det struktureret, men

træneren kan ikke gØre

dembedre.
Detersimpelthen

deres egen disciplin, der
er afgørende, og det er
måske påtide atfåde
garnle cirkusheste ud og

unge arnbitipse spiilere
ind.

Til og med de Nordis-
ke Mesterskaberi Gøte-

borg i pinsen harjunioftræner Mor-
ten Rasmussen ansvaret for alle
hoidene. Herefter skal en lgsning
ligge påbordet.

Spørgeskema om DM-hold
M@det i Nyborg blev afsluttet med

gruppearbejde for at finde temaertil
et sp@rgeskema omhandlende DM-
holdtumeringen. Mange spændende

tankerkom frem og bestyrelse arbej-

der videre dem og vil senere præsen-

tere klubberne for spørgeskemaet.

JBgU med nye
planer

Jysk BanegoHUnion aftroldt sin

ordinære generalforsaml nglgrdag
den 8. februar, og ifglge formand
Gert Hansen blev det et godt og
konstruktivt mØde, hvor 8 repræ-

sentanter var fremmødt fra Aalborg,
Karup, Randers og Nord-Als.

Blandt andetblev det drøftet at
få et trekantspil op at stå imellem
klubberinden foret lokalområde i
fPrste omgang i syd og i nord, hvor
man i sidstnævnte skulle spge ud til
Frederikshavn også.

Også et familiestævne, som for 2
år siden gik i vasken, vil man
forsPge gentaget i august og denne

gang i forbindelse med aftroldelse af
de individuelle mesterskaber.

Så på trods af et meget stille år i
1996 fortsætter arbejdet i unionen
og de fire, der nu besætter posterne

er: Formand Gert Hansen. kasserer
Henrik Knudsen, sekretær Carsten
Nielsen os medlem Werner Holdt.

Der mangler et femte medlem, og
hvis der skulle være interesserede

ude i klubberne er de velkommen til
at henvende sig til formanden.

Adresse og telefonnumer fi ndes

andetsteds i bladet.

or

Licenskort

Der kommer licenskort allerede
til sæsonstart i år.

Kortetudstedes til alle spillere
med løst licens, og kommer foruden
spillerens navn og den klub, han re-
præsenterer, til at indeholde et
klubnummer, licensnummer og op-
lysning omkategori.

Kortet gælder for et år ad gan-
gen, og kan det ikke fremvises ved
tumeringsstart, skal man udfylde en

formular, og man indkassererderpå

en bøde.

Oplysning om
stævner

Landets klubber skal snarestind-
sende oplysninger om deres stæv-

ner til tumeringsudvalget af hensyn
tiJ udvalges planJægnrng.

Tumeringsudvalget pnsker oplys-
ningeromdato og stævneform, det
vil sige almindeligt slagspil eller cup-

tumering. Herefter vil stormester-

turneringen 1 997 blive planlagt.
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Hvofior har vi det så svæfiP
Af Martin S\rensen, juniortræner i Putter Team Odense

Kommentar til Carl E. Rasmus-

sens indlæg: Hvad gQr manfor at
tiltrække ungdommen" i Banegolf-
erennr.4 1996.

Carl ErikRasmussen efterlyste i
sit indlæg i Banego1ferenff.4,
1 996 kommentarer til de proble-
mer Nord-Als BC står med i for-
bindelse medrekruttering og fast-

holdelse afungdommen. Jeg vil geme

bringe kommentarer til spprgsmålet

og komme med min personlige

holdning til problemet.

Lad mig allerførst slå fast: At til-
trække ungdommen er vel nok den

største udfordring i en banegolfklub.

Det er der selvfplgelig flere grunde

til, og CarlE. Rasmussen (CER)

nævnerdaogsånogle af demi sit

indlæg. Men jeg tror at CER over-

ser en meget vigtig grund til, at det

er svært. Vi har ganske enkelt for få
juniorer i forvejen. Det er meget van-

skeligt at tiltrække juniorerne,når vi
ikke har ret mange j ævnaldrende
juniorer i klubberne. Som ung og ny

i minigolfsporten er detikke spilleti
sig selv, der trækker - det er mi1-
jøet, det sociale samvær og spæn-

dingeni turneringeme. Den daglige

træning skal altså indeholde disse

elementer for at kunne fange de

unges interesse. Det erjo også disse

elementer NAB C's skoleturnering

indeholder, og som Eør densåpo-
pulær. Det er altså den vej, man bPr

gå. Men det er klart, at man ikke
får alle de unge fra skoletumeringeme

til at melde sig ind på en gang, og

hvordan skal man såholdefastpå
dem, manhar?

6
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Ttænfokuseret.
FPrst og fremmest skal man have

en fast træningsdag, hvor klubbens
juniorer samles. Det må gerne være

samtidig med entræningsdag for
voksne for at skabe lidt mere liv på

banerne. Det kræver selvf6lgelig, at

man har en træner, som ikke deltager

i voksentræningen. Det er vigtigt, at

man på disse træningsaftenerfoku-
serer på det, som børnene synes

om ved sporten: Socialt samvær og

konkurrence. Glem i fBrste omgang

at lære dem at spille minigoH. Det

kan selvfBlgelig godt indgå i trænin-

gen, at de skal blive bedre til spillet,

men måiet er et andet: Socialt sam-

vær og konkurrence. Lysten til at

blive bedre skai komme fra børnene

selv.

Børn har let ved at tale sarrunen,

men så snart de bliverteenagere er

de ikke så åbne længere, og så er

det trænerens opgave at få integreret

nye ungdomsspillere i gruppen. Jeg

plejer at sætte de pvede juniorer til
at træne de uØvede, så de er nødt

tii at tale sarnmen fra starten. Som

regel er det også vældigt populært,

nårjuniorerne kæmper mod træne-

ren. Af en eller anden grund synes

de, det er vældig skægt at slå mig
på minigolfbanen, og det giver et

godt sammenhold junioreme imel-
lem. For mig er det vigtigt, at den

konkurrence, som uanset hvad er en

vigtig del af ungemes fascinationfor

sporten, ikke giver dem personlige

nederlag. Alle konkurrencer er så-

ledes holdkonkurrencer, og gerne

med en trænerpåholdet eller som

modstander, som kan s@rge for at

ungerne arbejder sammen. Der

findes i pvrigt andre spil end mini-
golf, som man kan bruge i tæningen.

Denne form forffæning er selv-
fPlgelig meget lettere, hvis der er

mere end to juniorer i klubben, men

har man bare to, er det vigtigt, at

man gør noget tilsvarende, så man

kan,,lokke" nogle flere til. Men
sPrg for attræne sarnmen med de

voksne, forderbliverhurtigt ensomt

pået anlæg med kun 3 personer.

Arbejd målrettet.
Dette er min personlige holdning

til juniortræning og ungdomsalbejde,

og det er givetvis ikke de vise sten,

men det er mit udgangspunkt for
juniorarbejdet. Uanset hvilket mål,
man har for sin træning, trorjeg, at

det er vigtigt, at man fokuserer på

sitmål. Findermanud af, atmålet
er forkert, må man ændre det, og
fokusere på et nyt. Men blander
man sine mål for meget ellerhar man

ingen måI, finder man aldrig ud af,

hvad der fungerer over forjunioreme,
før de er væk, og vi erjo interes-
serede i tilgang og aftagere, hvilket
jeg ikke kun vil formode men sim-
pelthen konstatere.
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Hvad sker der i Gladsaxe Minigolf
Klub i 1997
Af Robert BaHort Ghdsaxe Minigolf Klub

Ja, bestyrelsen ernu fuldtallig og

de fleste udvalg er på plads og efter
det kommende medlemsmøde i
mars skulle vi være klar til sæsonen.

Gladsaxe stiller efter min vurde-
ring formentligtkun 2holdi hold-
tumeringen i ar, da et par spillere
har givetudtryk for at ville holde en

pause i med holdspil i år. Det giver
så muligheder for at indspille nogle
af juniorerne på holdene.

For at få gjort voresjuniorer
endnu bedre end de er nu. må der
arbejdes målreffet fra flere sider i
kiubben. Nogle af mulighedeme
kunne være at gØrebrugaf bredde-
konsulenten og deltage i så mange
juniortræf sommuligt.

Derharnogle dage i sidste sæson

været et meget lille fremmgde i
klubben, og vi vil derfornokind-
skrænke de officielle åbningsdage i
7997 tll de mest bes@gte dage.

Dommerkursus i Vejle
aflyst

Dommer- og teknisk udvalg har
måuet aflyse sit dommerkursus den
16. februar på grund af for få til-
meldinger. Kun 4 personer havde
vist interesse forkurset - heraf3
uden dommercertifikat og gammel
dommer. De gamle dommere vil nu
få tilsendt en dommerprøve, som
skal besvares og indsendes for at
oprethoide deres licens.

Resultater siden sidst

Vinterstævne Nord-Als Banegolf Club
den25.januar

Seniorrække (5 runder)
l. Rudolf Matthies, Broager
2. Preben Madsen, Nord-Als
3. BgrgeLgk'ke,Nord-Als

Øvnge (5 runder)
1. Leif Olsen, PutterTeam
2. Harry Lorenzen, Nord-Als
3. Leif Marhnann. Harrislee

Nordjyllands Open 1997
Aalborg den 1. - 2. februar

Super Cup
1. Johnny Andersen, Aalborg
2. John Hansen, Putter Team
3. Bjarne Hansen, Aalborg

Hold
1. Aalborg II 444
2. Aalborg trI 416
3. PutterTeaml 5M

136

138

l4

116

tD.
t22

{:il} {il}
iiiil;r;lii;ii;..i;;.i1, , . ,

Kontakt KJELD TØNNESEN
Hjortevænget22
2880 Bagsværd
844446tt4

Hvis I mangler noget. Næsten alt kan skaffis.....

7
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Vinterstævne i Nordborg
Af Arne Prip, Nord-Als Banegolf Club

Sgndag den 25.jantar I99l
havde 33 friske banegolfentusiaster

fra Broager, Harrislee, Putter Team

og Odense samt Nord-Als sat hin-
anden stævne for at deltage i Nord-
Als Banegolf Clubs vinl.erstævne.

Det er andet år. at klubben for-
søger sig med et stævne på denne

tid af aret, og efter deltagerantallet

at dømme ser det ud til at være et

populært tidspunkt at aftroide

stævne på.

Det var så som så med vinteren.

Vejret stanede med finregn og en

temperaturpå,+20 . Omkring kl. 11,

hvor starten skulle gåt,hgrte regnen

op, og det blev et ganske udmærket

vejrtil banegolf.

Der blev spillet i 2 rækker - en

seniorrække med 16 deltagere og

en række for spillere under 45 årr,

hvor der var 17 spillere. Alle skulle
gåbanerne igennem 5 gange.

Det blev trods det tidlige tidspunkt

på sæsonen vist megen god bane-

golf.

Leif Olsen fra Putter Team

Odense, som havde vundet stævnet i
1996, forsvarede sin titel suverænt.

Han kom ind på en flot fprsteplads

Verjret var en væsentlig faktorfor de gode

med 116 slag. Harry Lonrenzen fra
Harrislee kom efter omspil ind på

andenpladsen med 122 slag. Han
slog i omspillet sinklubkammerat
l,eifMarkmann.

Hos seniorerne blev det Rudolf
Matthies fa Broager, som trak det

længste strå og kom ind på en for-
nem fgrsteplads med 1 36 slag foran

Preben Madsen fra den arrangerende

klub med 138 slag som treerkom
endnu en nordalsing, BBrge Lykke,

med 140 slag.

rcsultater i år på Nord-Als.

Efter stævnet blev der serveret

Gule Ærtermedflæsk og kålpølser

til samtlige deltagere, som i hygge-

ligt samværkunne diskutere dagens

runder samt få talt lidt om. hvad

man forventer sig af den kommende

SæSON.

Formanden for klubben, Preben

Nørskov, takkede for det impone-
rende fremm@de, og han mente helt

sikkert, at dette vinterstævne bliver
til en årligt tilbagevendende

begivenhed.

Banegolferen i 1997

Nr: *i*
1. maj
1. august
1. oktober
1. december

UdkomstlidspuRkt

Ultimo maj
Ultimo august
Ultimo oktober
Medio december

2
3
4
5

B
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fBgu-spil stafter

Allerede den 25 . februar starter
Fyns Banegolf Unions aftentume-
ring for sæsonen 1997 .PåLdet tid-
lige tidspunkt på sæsonen sker det
næsten selvfølgeligt hos Putter Team

Odense. Der spilles som sædvanligt
3 omgangemedinddelingi 3 ræk-
ker. Der startes kl. 18.30 og man
skal værefremme og tilmeldt senest

etkvarterfpr, hvis man vil være

med.

Til forskel fra sidste årrer start-
gebyret for voksne steget til 40 kr.

mens ungdommen stadig kan ngjes
medenfladtyver.

I år er der fastiagt 5 spillesteder.
Dette som fplge af den nye kiub på
F1m, Ringe Kost- og Realskole Mini-
golf Team, men datoen for aftentur-
neringen her er tillige med datoen
for afviklingen hos Nyborg BC ikke
fastlagt. Hos OdenseMinigolf Club
sker det den 15. juli, mens Minigolf
Clubben Gelsted lukker leddet på
den ffnske sæson den 18. september.

En finesse, der har fuigt turnerin-
gen er 1000-point spillet, hvor der i
hver række er 1000 point til den
bedste og de @vrige fårtildelt deres
points ud fra dennes og deres eget
resultat. Slutteligt findes en samlet
vinder, men man skal minimum have
deltaget 3 gange.

Også datoen for de Abne Fyns-
mesterskaber er fastlagt. Det bliver
den 30. og 31 august, men hvor er
endnu ikkebestemt.

Oversigt over A-spillere lgg7
Hermed følger den officielle liste fra Tumeringsudvalget over A-spillere i 7997 .Førster opstillet de herrespil-

lere, som er kvalificeret via deres placering blandt de 20 bedste herrer i 7996, ogderefter fglger de herrespillere,
som via deres placering på ranglisterne tilbage ttI 1993 også er kvalificeret som A-spiliere. Endelig fglger de
spillere fra andre kategorier, som i tilfælde af, at de skal stille op i herrerækken, også skal spille som A-spillere.
Det er beregnet udfra deres årssnit og dermed teoretiske placering på herrernes Top 20.

Licens Navn Klub
905 Martin Sgrensen Putter Team
977 John Hansen Putter Team
901 JanLyf, Putter Team
243 Peter Jensen Nyborg
609 Jacob Petersen Gelsted
1000 Inge Sand Putter Team
105 Jens Jgrgensen Odense
325 Brian Hansen Gladsaxe
948 Ole Rasmussen Putter Team
94O Heino Nielsen Putter Team
937 Leif Olsen Putter Team
907 TimChristiansen Putter Team
615 Carsten Eriksen Gelsted
902 Peter S/rensen Putter Team
612 Claus Foxholm Gelsted
310 Preben Skov Gladsaxe
I47 Morten Rasmussen Odense
991 Vincent Huus Putter Team
225 Michael Andersen Nyborg

Licens Navn
143 ErlingJensen

Klub
Odense

Kvalifikation fra tidligere år
118 Mogens Nielsen Odense (nr. 10, 1995)
803 Harry Lorenzen Nord-Als (nr. 15, 1995)
3I9 Per Andreasen Gladsaxe (nr.5, 1994)
825 Bjarne Østergaard Nord-Als (nr.8, 1994)

Kvalifikation via årssnit ( andre kate gorier.l
172 Kaj Christiansen Odense (24,8611996)

Rikke Sprensen BgKOdense(24,0}r'95)
333 Kitta Clausen Gladsaxe (24,60 i 1995)

Lidt om A-spiller systemet

Systemet blev indført i 1989 i stedet for en almindelig snit-
opdeling. Man har siden diskuteret ulemperne ved systemet,
som rammer "sagesl6se". Mange har arbejdet på alternativeq
og det er sandsynligt at se dem på bordet i år.

I
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Hvor finder man en landstrænerp
Af Martin Sqrensen, næsformand

Dmsk B anegolf Union har et pro-
blem: Vi mangleren landstrænerfor
både herrer, damer og seniorer.

På det ekstraordinære repræsen-
tantskabsmBde i Nyborg varhold-
ningen, at vi skulle have et landshold
(samalen gik især på herrelandshol-

det). Vi har bare ingen trænere til
holdene, og annoncen i sidsæ nummer
af Banegolferen resulterede heller
ikke i nogen ansøgere. Hvad gpr vi
så? Detblev foreslået at søge uden-
lands. Der er flere grunde til, at jeg
tror. at dette erurealistisk.

For det første vil det hurtigt give
nogle sprogmæssige problemer mel-
lem spillere og ffæner. Disse proble-
mer kunne måske overvindes.

For det andet er det danske lands-
hold som det ser ud nu vanskeligt at
kontrollere fra et andet land: Vores
træning erforusfruktureret til at kun-
ne overskues fra afstand (tidligere
fors@g på at ændre vores trænings-
form har været mislykket). Denne
ustruk[urerede fræningsform gæider
i pvrigt ikke kun landsholdsspillere.

For det tredje har DBgU ikke de
midler, det ville kræve, for at vi kunne
få glæde af en udenlandsk ffæner.

Ætså skal vi spge i hjemlige far-
vande. Alle vil straks mene, at det
ville være @nskværdigt med en tid-
ligere landsholdsspiller som træner,

men er det nu også ngdvendigt? En
kommende landstræner vil jo have
indtil augusttil atforberede sig og
holdet til VM i Schweiz. I den mel-
lemliggende tid skulle dervære tid
nok til at konsultere garnle landsho-
ldsspillere for her at få informationer
og råd. Mange landsholdsspillere
har været med før, så de ved også

10

Dansk Banegolf Union

godthvordan sådan et arrangement
hænger sammen. Selv harjeg de

sidste 10 år deltaget på landshold
både som j unionpiller og som herre-

spiler, ogjeg har herved fået et stort
indblik i rammerne om et landshold.

Hvad er egentlig
landstrænerens opgave?

Det er selvfglgelig landsff ænerens

opgave at administrere landsholdet.
Det vil sige reservere hoteller, s@rge

for tilmeldinger, transport, mad m.v.
Æt hvad der er af praktiske opgaver
er altså landstrænerens ansvar. Der-
med ikke være sagt, at det også er
træneren, der skal udføre alle opga-
verne. Nu får vi jo et kontor hvor
hotelreservation, tilmelding og tanm-

portkan organiseres fra, og spilleme,
som traditionelt har været ansvars-
fri, kan jo ogsåpålægges opgaver,
såsom organisering af mad/drikke
under træningen. Æt det ,"kedelige"
arbejde med holdet kan altså godt
lægges ud på andre hænder.

Landstræneren skal så udtage
holdene. En spændende opgave, som
kræver, atman sætter sig indihver
enkelt spillers resultater og kender
spillemes personligheder. Træneren

skal så holde kontakten til spillerne,
såhankanfølge deres udvikling i
løbet af sæsonen. Spillerne sætteri
Bvrigt også pris på at vide lidt om,
hvad landstræneren ,,9år og pønser
pe".

Endelig har landstræneren ledelsen

under EM/VM, hvilket indebærer
at skulle strukturere træningen på

tumeringsanlæggene, lave holdopstil-
ling og koordinere med holdledeme,

så boidbytning m.v. kan foregå
gnidningsfrit.

Nu harjeg skrevet lidt om lands-
trænerens ansvarsonfåde. Måske
det er på sin plads også at skrive
lidt om det, landstræneren ikke har
ansvaretfor:

Landsholdsspillernes ansvar.
Landstræneren skal ikke træne

landshoidsspilleme og landstræneren

er heller ikke ansvarlig for at spilleme
holder sig i form. Dette er spillernes
ansvar. Træneren skai blot udtage
holdet udfra, hvor godt de enkelte
spillere forvalter dette ansvar. Her
er det nok ngdvendigt at kommentere
spillernes indsats hidtil. Jeg har selv
væreten af dem. somharkritiseret
spilleme for ikke at træne nok (eg
var seiv en af dem somffænede
mindst). Men vednærmere eftertanke
er denne kritik nok ikke helt retfær-
dig. Ser man på årssnitlister, lands-
holdssarnlinger m.v. viser det sig
nemlig, at iandsholdsspilleme nok er

dem som træner mest, kun overgået
af ret få. Deres træning ligger bare
anderledes end breddespillernes.
Sålænge de træner timemæssigt
ligeså meget som andre spillere, kan
manjo ikke sige, at de ikke spiller
nok til at spille på landsholdet.
Repræsentantskabet har j o besluttet,

at vi skal have et landshold. Så
måske hvis alle elitespillere begyndte

at spille flere tumeringer, kunne man
også stille stØrre krav til landsholds-
spilleme.

En god bred elite kunne nok tå de

bedste til at træne noget mere for at

sikre dempladsen påholdet. En
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bredere landsholdstrup kunne måske
være en af lpsningerne.

Kan spillernes indsats måles
retfærdigt?

Dettekunne væreen del af etlang-
sigtet landstrænerjob, men er ikke i
første omgang det, vi har brug for.
Sålænge vi har besluttet, at vi skal
have et landshold, er det eliten selv,

der bestemmer, hvor meget ffæning,
de vil lægge i sporten for at komme
på landsholdet. Det erhelt og aldeles

spillernes eget ansvar. Som sagt er
det landstrænerens ansvar at udtage
de spillere, som forvalter ansvaret
bedst. Det er således trænerens op-
gave at fastsætte kriterierne for at
måle spillemes spillemæssige ansvars-

bevidsthed. Et kig på snitlisten er
bare en måde at måle spillemes ind-
sats på - og der findes mange flere.
Det kunne være interessant at h@re,

hvad landsholdsspillemes holdning
er?

Midlertidigtræner
Til slut skulle detmåske lige

bemærkes at Morten Rasmussen,
juniorlandstræner, har accepteret at
varetage landstrænerfunktionen for
alle hold ved de Nordiske Mester-
skaber i Gpteborg i maj. Dette er
unionens bestyrelse selvfplgelig
Morten taknemmeli g for.

Jeg håber, denne artikel har givet
stof til eftertanke, og som allerede
nævnt mangler vi stadig en lands-
træner. Interesserede kan stadig
henvende sig til DBgU's bestyrelse.

Konkurrencen L996

Sidste års konkurrence her i bla-
det var ikke ligefrem nogen læsersuc-

ces. Kun to læsere indsendte deres

spådomme om placeringer og resul-
tater, og derfor har vi måttet erkende

en manglende interesse for den

slags indsiag i bladet - vi overlader
for eftertiden quiz'er og konkurren-
certil andremedier

Men ingen skal snydes, forvi
udloddedenu engang 3 præmier.

Fgrstepræmien går til Robert Bal-
dorf, der ramte plet på 5 af de 7 op-
gaven Vi forærer FIr. Baldod Glad-
saxe 3 flaskervinforhans indsigt.

Andenpræmien går til Arvid B ruhn,
PutterTeam, somfik sig skudtind
pilZ ngtige. Hr. Bruhn får en fl aske

vin for sine besvarelser.

11

landshold udtaget

Juniorlandstræner og midlertidig træner for de Bvrige hold,
Morten Rasmussen har udtaget landsholdene til de Nordiske
Mesterskaber l99l i Ggteborg i pinsen.

FBlgende spillere skal repræsentere Danmark:

Damer:

Herrer:

Damesenior

Herresenior

Juniorer

Landstræner

Holdleder

KittaClausen

Inge Sand

Jacob Petersen

BrianHansen
HeinoNielsen
OleRasmussen
PeterJensen

JanLyØ

Grethe Knop

ChristianRasmussen

TorbenBaldorf
KnudWalther

Steen Larsen
DennisPrip
UffeGangelhof
JohnnyAndersen

MortenRasmussen,
Ren6Thomsen

Gladsaxe

Gelsted

Gladsaxe

PutterTeam

PutterTeam

Nyborg
PutterTeam

PutterTeam

Nyborg
Gladsaxe

Giadsaxe

PutterTeam

Nord-Als
Nyborg
Aaiborg

Odense
PutterTeam
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Klubben
Gl. Viborgvej 50

8900 Randers
86 43 96 55

Klubben
Ringridervej 7

63 10 Broager

Klubben
15 32 r7 51

Klubben

Formanden
Carsten Nielsen
Langgade 40
8900 Randers
86 40 20 83

7200 Grindsted
75 31 05 24

Inger Knudsen
Hjarupgårdsvej 11

6580 Vamdrup
75 59 40 12

Posten
Carsten Nielsen
Langgade 40
8900 Randers
86 40 20 83

7200 Grindsted
75 31 05 24

Inger Knudsen
Hjarupgårdsvej 11

6580 Vamdrup
75 59 40 12

Klubtren
Østerlade 22
5591 Gelsted
64 49 28 28

Klubben
Mosevang 5

6430 Nordborg
74 45 22 82

5000 Odense C

20 62 57 '78

Formanden
Christian Rasmussen

Egevej 12

5800 Nyborg
65 31 69 66

Posten
Leif Bæk
Bregnevej 14

7470 Karup
97 10 22 35

Posten
Claus Foxholm

5000 Odense C

20 62 51 78

Posten
Preben Nørskov
Rypevej 8, 1 th
6430 Nordborg
14 49 06'76

Posten
Postboks 171

5800 Nyborg

Posten
Erling Jensen

Søhusvej 75
5270 Odense N
66 18 64 53

Posten
Ian LyØ
Vesterbro 59
5000 Odense C
66 tl 93 62

Posten
Djohn Sgrensen
Sgtoftevej 8

5750 Ringe

Broager Banegolf Klub
Formanden Posten

Mie Matthies
Tværvej i4
63 1 0 Broager
74 44 24 87

Erik Lauersen Erik Lauersen
Grgnningen 13 st th Grpnningen 13 st th

Nord-AlsBanegolf Klub
Formanden
Preben Nørskov
Rypevej 8, 1 th
6430 Nordborg
74 49 06 76

NyborgBanegolf Club
Klubben
Wilsonsgade 17

5800 Nyborg
65 30 19 91

Grindsted KFUM Idrætsminigolf Klub
Formanden Posten

Grønløkkevej 16 Jan LyØ

5000 Odense C Vesterbro 59

66 12 60 80 5000 Odense C
Fax: 63 16 00 16 66 11 93 62

Klubben Formanden
Djohn Sgrensen
Sgtoftevej 8

5750 Ringe

Iljarup Sogn Landsbyforening
Formanden Posten

Klubbernes adresser
AalborgBanegolf Klub

Klubben Formanden Posten
(UdendØrs) Klaus Henriksen Klaus Henriksen
Lerumbakken 11 Uldalsvej i4 E Uldalsvej 14 E
9400 Ngrresundby 9400 Nørresundby 9400 Nørresundby
(Indendørs) 98 19 46 84 98 19 46 84
Hobrovej 392
9200 Aalborg SV
98 18 46 00

Banegolf Klubben Randers

FynshavBanegolf Klub
Klubben Formanden Posten
Naldmose 12 Erling Hildebrandt Erling Hildebrandt
6440 Augustenborg Naldmose 3 Naldmose 3

14 41 42 49 6440 Augustenborg 6440 Augustenborg
74 41 41 49 74 41 47 49

GladsaxeMinigolf Klub
Klubben Formanden Posten
Til Jernbanen 20 B Torben Baldorf Torben Baldorf
2880 Bagsværd Engelholmvej 33, st. tv. Engelholmvej 33, st

44 44 24 86 2700 Brønshøj 2700 Brønshøj
38 60 90 08 38 60 90 08 Klubben

KarupBanegolf Klub
Klubben Formanden
Ringvej 98A, K@lvrå Leif Bæk

7470 Karup Bregnevej 14

7470 Karup
91 l0 22 35

OdenseMinigolf Club
Klubben Formanden
Mgllemarksvej 84 Henrik Ottosen
5200 Odense V Rosenørnsvej 49
66 16 69 94 5230 Odense M

65 91 09 44

Putter Team Odense
Formanden

Minigolf Clubben Gelsted
Formanden
Claus Foxholm

Ringe K&R Minigolf Team

Jens Benzonsgade 54 A Jens Benzonsgade 54 A

12



BrruEcolrrRpru 5/1996

Dansk Banegolf Unions adresser
Dansk Banegolf Unions bestyrelse

Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medlem Kontor
Preben Nørskov Martin Sørensen Jesper S6rensen Klaus Henriksen Bjarne Hansen Tigergaarden, opg. C
Rypevej 8, 1 Ny Vestergade 13,3 Jeppe Aakærs A116 8 Uldalsvej 14 E Juelsparken 14 NgnegadeTl-79
6430 Nordborg 5000 Odense C 52lO Odense NV 9400 Nprresundby 9210 Aalborg SØ 5000 Odense C

74 49 06 16 66 11 08 43 65 91 30 12 98 19 46 84 98 14 70 27 66 72 79 34

Pressesekretær
Claus Andersen

Ggrtlervej 67

8900 Randers

86 43 79 94

Fyns Banegolf Union Jysk Banegolf Union
Formand Kasserer Sekretær Formand Kasserer Sekretær
Erling Jensen Henrik Ottosen Teddy Nielsen Gert Hansen Henrik Knudsen Carsten Nielsen
S6husvej 75 RosenØrnsvej 49 Østergade 22 Plougslundvej 151 Barthsgade 12 A Langgade 40

5270 Odense N 5230 Odense M 5591 Gelsted 7190 Billund 8200 Aarhus N 8900 Randers

66 18 64 53 65 91 09 44 64 49 18 79 75 33 89 89 86 40 20 83

Banegolferen
Redaktør Lay-out og Internet Lokalskribent Lokalskribent Lokalskritrent
Ole Rasmussen Leif Olsen Robert Baldorf Arne Prip Hansen Carl E. Rasmussen

Kragsbjergvej 5, 1. Hgjstrupvej 68 Spborg Torv 6, 2. Mads Clausens Vej 5 Nøddevej 2
5000 Odense C 5200 Odense V 2860 Søborg 6430 Nordborg 6430 Nordborg

66 t4 70 74 66 16 90 16 39 69 7t 65 74 49 05 40 14 45 40 09

Fax: 63 16 00 16

Ordens- og amatørudvalg Breddeudvalg
Knud Walther Teddy Nielsen Harry Lorenzen Peter Sørensen Stig Rasmussen Morten Rasmussen

Elmevej 20 Øsrergade 22 Tjørnevænget 10 Bgllemosegyden 9 Stenhøjparken 51 Vestre Stationsvej 88

3500 Værløse 5591 Gelsted 6430 Nordborg 5491 Biommenslyst 4140 Borup 5000 Odense C

42 48 Zr 88 64 49 18 19 74 45 49 r0 65 96 19 34 51 52 14 27 65 91 t3 40

Tlrrneringsudvalg Dommer- og teknisk udvalg
Claus Foxhoim Erling Jensen

Jens Benzonsgade 54 A Søhusvej 75

Ole Rasmussen

Kragsbjergvej 5, 1

5000 Odense C

66 14 70 14

Leif Bæk

Bregnevej 14

747O Karlup

91 70 22 35

5000 Odense C

65 91 60 80

5270 Odense N

66 18 64 53

13
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Arrangementer 1997
Aktivitet

Juniorhæf

Instruktørkursus 2
ForeninesØkonomi
Banekuisus
Makkerstævne
Banekursus
Banekursus
ForeningsPkonomi

Beton Cup
I . afdeling DM-hold, Eiiædivision

Intemationalt stævne
4. afdelin s DM-hold. Elitedivision
DM foreikeltspilleie og mixpar (Storm.)

Inæmationalt stævne

Intemationalt stævne
EMforiuniorer
Nationdltstævne
VM forherrer og damer
FBgU-Open

EM for seniorer
5. afdelins DM-hold. Elitedi vi sion
3. afdelinE DM-hold. 1. division
3. afdelinE DM-hold. øvriee divisioner
6. afdelinE' DM-hol d. Eliteåivision
4. afdelinE DM-hold. 1. division
4. afdelin! DM-hol d, øvnge di vi sioner

EuropaCup

Soillestederne fior holdtumeringen er betineet af. at den arrangerende klub deltager med hold i divisionen.
B'emærk at soilletidsounkter oE steder er åndret i lorhold til-irdsendt kalenderdateret den 2Ill1 1996.
Tumeringsuåvalget, åen 24. jai'uar 1991

14

Dato

Februar
22. - 23.

Marts
1 -'.)
8.
8.
8.-9.
15.
16.
22.

Maj
10. - 11.
10. - 11.
10. - 11.
31. - 1.
31. - 1.
31. - 1.

Juni
14. - 15.
21. - 22.
28. - 29.

Juli
25. - 27.

August
2.-3.
7.-9.
9. - 10.
20. - 23
30. - 31.

September
4.-6.
73. - 14.
t3. - t4.
13. - 14.
27. - 28.
21. - 28.
21. - 28.

Oktober
9. - 11.

Sted

Odense

Odense
BrØnderslev
Aalbore
Odenså
Odense
Brøndby
Brgndby

Odense
Broager

Randers
Randers
PutterTeam
Gladsaxe
Gladsaxe
Gelsted

Nord-Als
Odense
Nord-Als

Odense

Gladsaxe
Pappendal (NL)
Aal6ore
StudenlCH)
(ikkefastlagt)

Giinsemdorf (A)
Aalbore
AalborE
Gladsaie
Gelsted
Gelsted
Broager

Gciteborg (S)

Arrangør

PutterTeam Odense

DBeU
DIF*
DBeU
PutterTeam Odense
DBeU
DBEU
DIF*

OdenseMinieolf Club
DBgU

DBeU
DBEU
DBEU
DBEU
DBEU
DBEU

Nord-AlsBanesolf Club
DBeU
DBEU

OdenseMinigolf Club

GladsaxeMinieolf Klub
WMF
Aalbore BaneeoHKlub
WMF
Fyns BanegolfUnion

WMF
DBeU
DBEU
DBEU
DBEU
DBEU
DBEU

WMF

April
19. - 20.
26. - 21.
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Profilen: Peter Jensen - Arets Spiller 1996
Han er så vidt vides den yngste spiller der har tilspillet sig titlen ,,Arets Spiller". Ikke desto
mindre gjorde Peter Jensen fra Nyborg Banegolf Club det med bravour og maksimumpoint
6000 og satte dermed en tyk streg under sit talent og evner som banegolfspiller.

Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Til daglig er Peter Jensen i iære

som murer, og han har her halv-
andet år tilbage. Derefterharhan
foreløbigt tænkt at arbejde som

svend for en mester.

Trods sinekun 19 årerdetal-
iigevel blevet til hele 9 år med

banegolf - alle 9 årharhan tilbragt i
Nyborg. I den samme tid har dog
også prPvet kræfter med andre
sportsgrene som tennis, fodbold,
badminton og bordtennis, men køl-
len og de mange smårundekugler
har nu altid trukket mest. Selv for-
klarerhan det med detkammerat-
lige samvær i klubben og specielt
holdspiliet, som han værdsætter

meget, og som for ham er det bed-

ste ved sporten. Derudoverharhan
ogsåen almindelig lysttil at spille og
konkurrere. Det har efter hans

mening været medvirkende til, at

han erblevet en så god spiller - plus

det at han har spillet i så mange ar.

Ved siden af spilletbliverderogså
plads tilklubarbejde. Han sidderi
klubbens bestyrelse og spilleudvalg,
som jo de fleste steder udgØr en del
klubarbejde og det er også tilfældet
i Nyborg, hvor den aktive medlems-
skare er til at overskue.

Derfor er det vigtigt atfånye
medlemmer, og da vi kommer ind
på det emne nævner han, at særligt

de unge har behov for kontakt og
megen hjælp, når de m@der op.

,,Og mindst lige så vigtigt er det at

Fra de glade minijuniordage i Nyborg.

de hurtigt integreres i klubben,"
sigerhan med overbevisning for det
er kun få år siden. at han selv var i
den alder og var nær på den slags
problemer.

Vi vender lidt tilbage ti1 det
sportsiige igen og kommer ind på,

hvad der egentligt gav ham en så

god sæson i hele 1996. ,,Nations
Cup og EM i Odense, som jeg var
udtaget tii, gjorde selvfplgelig, at jeg
forstærkede min træningsindsats.

En gang om ugen tog jeg til Odense,

og derudover trænede jeg hj emme
og spiilede turneringer og stævner

igennem sæsonen."

"Hjalp den ekstra træning i
Odense så på dit eget EM-
resultat? "

"Kun på betonen - på eternitten
spillede jeg ikke op til min standard.

En finaleplads på hj emmebane

burde have været realistisk".

,Men dine gvrigere-
sultater på eternitanlæ g

igennem sæsonen igennem
varjo ganske gode".

,,Ja, detmåman sige.
Men det var især i hold-
[urneringen, at det gik for-

rygende, hvor jeg scorede

5000 afde 6000 points,
men det er nok også fordi,

atjeg ikke koncentrerer mig om mit
eget resultat men i stedet fokuserer
påholdets."

,,Kritiske tunger vil sige, at du
komfor nemt til disse points, for-
di der ingen spillere var fra
Putter Tbam Odense."

,,Det er rigtigt, at deres gode

spillere ikke var der, men man skal

Italien i "94 var med en 9. plads et høj-
depunkt for Peter som juniorspillen
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....fortsatfra side l5

stadig væk spille lave og stabile

runder for at klare sig, for i Eliten er
dernu stadigvæk mange gode

spillere.

Igennem sineni år som spillerhar
Peter Jensen dog haft en oplevelse,

der overgår titlen som Arets spiller.

I1994 deltog han vedjunior-EM i
Italien og blev her megetflotpla-
ceret som nr. 9 kun få slag fra en

medaijeplads. Og med lidt mere er-

faring i den slags situationer og et

mere afdæmpet gemyt havde det

nok været muligt at nå. Selv indrøm-

merhan da også, at en af hans sva-

ge sider erhans temperament, der

kommer til udbrud, når det ikke

,$grer" for ham. Men han synes nu

samtidig, at det har hjulpet på det,

fordi han har arbejdet med at foku-
sere på andre ting.

En anden oplevelse han husker

med glæde var, dahans hold erob-

rede sølv i Elitedivisionen i 1993

dengang foran BgK Odenses

andethold.
Hans forventringer til sæsonen

1997 koncentrerer sig da også om
holdtumeringen, hvor han håber på

at få minimum en sØlvmedalje hængt

om halsen, og dajeg spØrgertil
hans ambitioner som individuel
spiller svarerhan: "En bedre

placering til DM end i 1996."

BETON CUP 19^9^7

Odense Minigolf Club indbyder til 1. Beton Cup på banerne på
Møllemarksvej 84 i Odense.

19. r 2o.. april
Der spilles ifølgende rækker udfra DBgU's snitliste:

A-rækken: Til og med snit 25,00
B-rækken: Til og med snit 27,50
G-rækken: Over snit 30,00.

Der startes og spilles som følgende:
Lørdag kl. 12.00 3 indledende runder.
Søndag k|.9.00 2 indledende runder.
Søndag kl. ca. 12.30 De 8 bedste i hver række spiller cupturnering.

(En cup pr. række).

Startpenge: Kr. 100,- for alle
Præmier: Pengepræmier til de 3 bedste i hver cup.

Tilmeldingsfrist: 12. april 1997 i klubberne.
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