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Putter Team dansk holdmester
For fjerde år i træk lykkedes det for Putter Team
Odense at vinde det danske holdmesterskab.
Spændingen var ligesom sidste år intakt, da man
nåede slutspillet, men modsat sidste år, var det
klubbens eget andethold, som var den største
trussel. Bronze tog Aalborg i sidste runde lige for
næsen af Odense.

Sportsminigoffiubben Putter Team Odens es førstehold.
Fra venstre John Hansen, Jan Lyø, Lars Rosenquist og Leif Meitilberg

Halvårsregnskab klar
Dansk Minigolf Union har fremlagt et halvårsregnskab,
som kan ses i bladet på side 18.

Og det ser ganske fornuftigt ud. En væsentlig faktor er, at
lønudgiften til breddekonsulenten ikke længere eksisterer,
og der er ikke flere gamle udgifter fra året i forvejen. De
to ting var temmelig tungtvejende på regnskabet sidste år.
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Minigolferen til gennemgang
Af Ole Rasmussen, redahør af Minigolferen

Også Minigolferen er for tiden
igennem Posttilsynets mølle for at

blive vurderet som blad, der befor-
dres til særligt lav takst. Når Post-

tilsynet er færdigt til december vil
der også foreligge en ny vejledning,
som forhåbentligt gør det nemmere
for alle udgivere at finde ud af,

hvilken type blad man er.

Det er også disse ting, som er
omtalt i Idrætslivs artikel "Portosag
trækker ud" af Hanna Britt Milline.
på næste side.

Hvad går det ud på?
Jo, som blad under Post Dan-

marks særlige ordning "Befordring
af blade til særlig lav takst" koster
det os knap 2 kr. pr. blad i porto. Det
er ikke svært at regne ud, at der er
mange penge at spare i porto i for-
hold til normal takst for et blad, som
vejer mere end 50 gram. Den takst
ligger på 5,50 kr.

Hvorfor denne leder?
Hvorfor nu sådan en sag som

leder her i bladet? Jo, det er afret
stor betydning for bladet, hvordan
udfaldet bliver, når Posttilsynet er
færdigt med gennemgangen af blad-
et, og så er det jo den mest direkte
måde at informere bladets mod-
tagere om, hvad det også betyder at

skrive og udsende Minigolferen.
Netop det som bliver skrevet i

bladet er ret afgørende for om Post-
tilsynet kan godkende bladet.

Hvis der for eksempel er for
mange lister i bladet, eksempelvis
medlemsli ster, prislister,
resultatlister eller hvad man nu
kunne tænke sig, så vil Posttilsynet
se negativt på det. Det samme

gælder hvis man har kataloger eller
fortegnelser med i bladet. Det bliver
mere præciseret i den nye
vejledning.

Men hvor står Minigolferen i for-
hold til dette? I forhold til lister, så

har vi kun resultatlister med hver
gang, og det er vel meget rimeligt,
da Minigolferen nu engang er et

medie for et sportsforbund med
konkur-rencesport. Hvor mange af
læserne kunne tænke sig at undvære
resulta-terne i bladet?

Derudover har vi haft en dommer-
liste, en aktivitetskalender hver
gang, men det er næppe sådanne

over-sigter, at Posttilsynet vil slå

ned på.

Et andet krav er også at der skal
være en vis form for betaling. Det
må ikke være en gratisydelse til
modtagerne. Det har vi nu også styr
på. Modtagerne er kiubberne og

licensspillere, og begge parter be-
taler for deres status, og der går
penge herfra til bladets drift, tryk og

forsendelse. Klubberne betaler deres

kontingent og licensspillerne, ja de

betalerjo licens"

Men hvad nu hvis?
Ja, hvis vi ikke opfflder krite-

rierne, så får vi en advarsel i første

omgang, og så skal vi forbedre os,

ellers ender det med, at vi skal be-

tale fuld porto for forsendelserne.
M får se til december, når der

kommer en afgørelse. Jeg krydser
fingre og håber på et positivt udfald"
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Flot DM i Gladsaxe
Af Karsten Jørgensen, formand Dansk Minigolf Union

DM blev afviklet i weekenden 23. en bane, hvor spillerne belønnes Desværre blev stævnet ramt af et
24. juni på Gladsaxes smukt be- efter fortjeneste. kedeligt afbud, da en af favoritterne

liggende anlæ5. Spillet foregik i Ved dette års DM kunne vi byde i Herresenior blev kaldt hjem på
smuk solskinsvejr dog lørdag velkommen til en ny klub i mester- grund af moderens alvorlige
kraftigt generet af stærk blæst på skabssammenhæng, idet DIC var sygdom. DMU sender de bedste
langs ad anlægget. Resultaterne vil repræsenteret med et hold spillere ønsker om god bedring.
jeg ikke komme ind på her. De fuld af gå-på-mod og energi - Fra DMU's side skal lyde en stor
f,rndes andet steds i bladet. velkommen. tak til Turneringsudvalget og til

De deltagende spillere blev mødt Der blev vist minigolf af fornem Gladsaxe Minigolf Klub for
af en helt ny forhindring - Plateauet, karat. Spændingen blev i flere af tilrettelæggelse og problemløs
der havde erstattet Vulkanen. Denne rækkerne bevaret helt til sidste afvikling af DM åtr 2001. Også tak
bane og den efterfølgende Sand- kugle. Juniorer og minijuniorer til dommere, officials og hjælpere.
kasse voldte en hel del spillere stort viste, at der er mange talenter på vej.
besvær selv blandt eliten. Udover Trods det høje spændingsniveau
disse to baner voldte Sløjfen udviste alle spillere stor disciplin.
problemer og fremkaldte mange Dommerpanelet var stort set

eder. Jeg må medgive, at det er ikke arbejdsløse.

Portosag trækker ud

Føist eftåi sommerferieti:fåi lclubblådene svar på, om de skal betale atmindelig brevporto. ',

Posttilsylret,arbejder nådig stadig på vejledningen tit UelierAigøietsen oon U"fordring,af blåde til 
I

iærli! lav iakst. VejleOnineen tråi - e.ner at ldrætsliv flere,,gange har,omtalt klubbladenii probternei
med den - været under,,revision i godl,et halvt åt . .: ,,: , ', i i" ' 

,

.l*e*s.i$t#..#$dt$vi**mew.4{*t1aef..im'9'!ængeiest<al.

P3lote'r meA 
{Aere, ryt1sir 

CerA.1{e.ns:1,*r er inspektør:i;,:Posttilsy,net.,i ,: ' . i,:;;Vi tægger op.iii, at vejledningen skal,indeholde en klarere definition,af, h*ad der forstås:veA 
..

katalogør og forægnelsbt mbn hvad ændringemc præcist kommer til at,befyde for klubb,ladene, ffir,

::T:l:æ;rør 
"*ledningen 

ei godkendt af rrankmimsænet,?l,siger Geffi tni*"n :. ,

Affideqmen,,+ej.lffi*g$fi..#æffi rud;i:ifoidi Fosuil*ynei,,s@aigtei sået i åån$ ed.$gemuffi11
samtlige 5 000 blade, som efur den gamle vejledning Mrer ind,unær orAoingin" ' , :.

"Det kommer selvfulgelig:udgiterne til gode; at den nye vejledning ikke er færdig. Hvii vi er i tvivl
om ea 6tau, tbggei ti d;i iit iiOe, inatil den nye vejledning er klar. ,skulld det så vise slg; at Utaa*t ,.

ffi1f*AO,,f#E Eit#ii.,#lii $E...f **+å*eU1aabrx't#,1:,:*øribr,norloen o! ril,brefat*t;'t f4ur*r 
,

Posttiiiynet::vil *og staaig p1a5,$ve blade. der helt klarr indeholder foi,mange lister; kttaiogeibg

Gennerngåhgen af bladene forventes åt vare resten:af råret; og Posttilsynet 
"il $Ve samttige blade
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DM med dobbelte vindere
Af Ole Rasmussen, Minigolferen

Året danske mesterskaber i Glad-
saxe slog sig fast i manges hukom-
melse, som et udmærket og positivt
mesterskab, hvor hele 4 DM-titler
blev forsvaret. Det er ret flot.

Jeg vil godt have lov at starte med

dem, som ikke blev fremhævet så

meget ved præmieoverrækkelsen.
For tredje åtr itræk blev Inge-Lise

Hansen fra Nord-Als Minisolf Klub
dansk damemester.

Hendes første titel fik hun 1991, i
1998 løb dog Majbrit Henriksen
med sejren på sin hjemmebane i
Aalborg, men siden har Inge-Lise
været urørlig. Man kan hermed sige,

at hun har overtaget tronen efter
Kitta Klausen fra Gladsaxe. som fra
199l-1996 sad sikkert på den.

Inge-Lise skal også nævnes i en

anden dobbeltsammenhæng.
Sammen med sønnen Dennis P.

Hansen vandt de nemlig igen i år
mix-mesterskabet, igen foran Kåre
Thomsen og Maibrit Henriksen fra
Aalborg. Nr. 3 blev Inger Neye og

Lars Nørregaardfra Putter Team
Odense.

Kåre Thomsen er den tredje, som
forsvarede sin titel som dansk mes-

ter, det er (naturligvis) i herre A. Det
at forvare sin titel i herrerækken er i

Flot præstation øf Kåre Thomsen. Titlen bringer ham

nærmere en VM-udtagelse.

sig selv en kæmpepræstation, da

konkurrencen altid er stor her.

Under præmieoverrækkelsen var
landstræneren også over i det
historiske hjøme, og han kunne
fortælle at det er 24 år siden, at man
sidst havde en dobbeltmester her. Det
var Bendt Bøje fra Gladsaxe, som i
1976 og 1977 vandt DM. Her skal
desuden nævnes Robert Baldorf,
som de to foregående år havde
vundet DM. De alle er dog overgået
af Karsten Bruun fra Dronningborg,
som i perioden1966-1969 vandt
DM i herrerækken.

Men tilbage til nutiden.
Her lykkedes det faktisk Putter

Team Odense for fierde år itræk at

vinde det danske holdmesterskab.
En meget flot serie, som vist ikke er
set siden Bgk Odense sad på den

titel6åritræk.
På det vindende hold spillede

Lars Rosenquist, John Hansen, Leif
Mei-tilberg og Jan Lyø. Også

Vincent Huus har spillet på holdet i
sæsonens løb.

Men den titel kom de ikke sovende

til, for hele turneringen igennem har
de sejrsvante PTO'ere været alvor-
ligt truet af deres eget andethold med
Lars Nørregaard, Heino Nielsen,

Ole Rasmussen

samt 1 af de 5

ovennævnte, som
ikke var på første-
holdet. Det blev der
kæmpet om hver
gang. Det har givet
nogle stærke hold i
hver afdeling, og

resultatet var da

også tydeligt. Hver-
ken Odense eller
Aalborg kunne i
slutspillet kile sig
ind foran dem. De to
hold havde deres

egen kamp om bronzen, og Odense

måtte med hele 2 afbud bide kraftigt
i det sure æble og se sig overhalet i
DM-turneringens sidste runde. Godt
kæmpet af Aalborg og synd for
Odense.

Putter Team tog sig også af en

helt ny titel. Lars Nørregaard og
Kim Nørregaard vandt nemlig det
første junior-DM, der blevet spillet i
nyere tid. Det bliver naturligvis
spændende især at følge udviklingen
i denne division. Det er håbet, at den

kan fungere som en selvstændig
division ligesom i firserne i den
forstand, at juniorspillerne ikke
spiller med på de voksnes hold.

De nye
Og så fik de nye baner i Glad-

saxe. Sandkassen med det smalle
opløb oplevede mange i forbindelse
med holdturneringen. Den var svær.

Siden har klubben også lavet et

plateau, anderledes ja, men ikke just
svær. Men fornyelse kan man godt
bruge en gang imellem.

For nogle var banerne dog svære

nok, og selv i Herre A blev der brugt
flere slag end der sædvanligvis gør
på Sandkassen og Vulkanen.

Man kan godt sige at der kom en

automatisk udskilning af nogle spil-
lere i alle rækkerne, og så kommer
spillerens sikkerhed og trænings-
tilstand ofte til udtryk, når der skal
spilles præcist på et-slagsbanerne.

Det gav faltisk spænding om
pladserne ikke mindst i A-rækken.
Kåre Thomsen kunne ingen røre,
men ff. 2 og3 var ikke fundet endnu.

Lars Rosenquist måtte lide den tort
at se 2. pladsen blive forvandlet til
en 4.plads, blandt fordi det gik galt
på Sandkassen. Han blev overhalet
af en stærkt spillende Dennis Prip,
som var bedste spiller i finalen med
64 slas. Nr. 3 i feltet blev John Han-

4
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Lars Nørregaard viste solidt og talentfuldt spil gennem

hele mesterskabet

tilføjes at Torben
Baldorf har stået på
skamlen siden 1995 oe
heraf som mester 4
gange fra1996-7999.

Hos seniordamerne
fandt en tidligere
vinder også sejrsspillet
frem. Conny Jacobsen,

Gelsted, var igen øverst
foran den tidligere
vinder, Grethe Knop
også Gelsted. En ny
me-daljetager fik de
med sig. Det var

Connie Andersen fra Aalborg, som

Hos juniordrengene var Lars
Nørregaard stærkt spillende men igen
var der hele tiden en som pressede

bagfra. Det var Johnny Andersen fra
Aalborg som i finalerne var 6 slag
bedre og således kun 2 slag fra en
ovemrmplende sejr.

Nr. 3 blev Allan Schwab fra
Nord-Als. Udover medaljerne havde
de alle 2 pladser ved EM i august at
spille om.

Hæderspriser
Slutteligt skal nævnes et nyt tiltag

fra Dansk Minigolf Union. Unionen
havde besluttet at uddele en pris til
en elitespiller og en breddespiller.sen. Godt spil viste også Stig Ras-

mussen, Gladsaxe, som ikke normalt
blander sig i toppen af eliten, men
han greb chancen på hjemmebane og
kvitterede med en flot femteplads.

En anden hjemmebanespiller var
også suveræn. Poul Frederiksen tog
en sikker sejr i B-rækken, og han var
måske lidt ærgerlig over at han
nøjedes med at stille op i B-rækken.
En sikker toer i rækken blev Anders
Grønnegaard fra Putter Team mens

Henrik Knudsen for tredje år i træk
blev treer i B-rækken.

Hos damerne var det som nævnt
Inge-Lise Hansen, som vandt med 4
slag til Maibrit Henriksen, Aalborg.
Det lyder mere tæt end det var, for
det var kun i finalens to fbrste
runder, at Inge-Lise slappede af.

Treer blev Inger Neye, Putter Team.

I seniorrækken fik man en mester,
som ikke tidligere har vundet medal-
jer i rækken. Preben Skov fra Glad-
saxe sejrede foran sine gamle og

ellers rutinerede klubkammerater
Torben Baldorf og Knud Walther.
Preben og Torben måtte dog have et
omspil som afgørelse, men efter 1

bane, kunne Preben Skov lade glæ-
den få fritløb over sejren og han

blev lykønsket af rigtigt mange af de
omkringstående. Det skal måske lige

snuppede bronzen.
Conny Jacobsen
vandt sidst DM i
1993.

I den anden ende

af aldersskalaen var
der en lille men
spændende dyst
mellem Sidsel Niel-
sen og Kristina
Matthies hos mini-
juniorpigerne. Sidsel
havde ført hele
stævnet igennem,
men lukkede i de

sidste to runder
Kristina så meget ind i kampen, at
kun 1 slag gjorde Sidsel til vinder.

Hos de unge drenge var Jannick
Skov på jagt efter en guldmedalje.
Dels fordi det var hans hjemme-
bane og dels fordi det er hans sidste
år som minijunior. Og han kunne da
også spille guldet i hus, men Kim
Nørregaard fra Putter Team lå hele
tiden og pustede ham i nakken, og
der var kun 2 slag i for-skel, da

sidste bane var spillet. De overlod
tredjepladsen til sidste år mester,

Mads Nørre gaard fra Putter Team,
men med sine kun 10 år har han
mange chancer endnu for at vinde.

Dennis Prip Hansen og Kristina Matthies fik begge
hæderenfor deres stærke indsats om søndagen

Landstræner JanLyø havde fået
opgaven at finde en egnet prisvinder
i eliten, og hans valg faldt på Dennis
Prip Hansen, Nord-Als, som i løbet
af sæsonen har vist stærlt spil, ikke
mindst ved DM og grebet chance for
at kvalificere sig til VM i august.
Det er kun hans andet år som herre-
spiller.

Breddeprisen fi k breddeudvalget
meget naturligt lov at uddele. Deres
valg faldt på en meget ny og ung
spiller. Kristina Matthies fra Broager
fik overrakt prisen, blandt andet for
godt spil ved DM og en udmærket
afslutning, som næsten gav sejren.

5
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selv 29). Kl. 18 gik turen hjemad, da

vi begge var godt trætte. Torsdag var
vi endnu engang på banen kl. 9,

hvor vi startede ud med en runde
(Vincent 21, jeg selv 22) hvorefter
vi put-trænede banerne. Efterhånden
kom der flere og flere DM-deltagere,
blandt andet mine holdkammerater.
Da vi havde spist til middag, viste
jeg dem, hvad vi havde fundet ud af
på de forskellige baner, hvorefter
Vincent og jeg gik endnu en runde
(Vincent 25, jeg selv 27).

Afslapningen denne aften foregik
på Bakken. Man kobler godt af med
lidt forlystelse efter en lang træ-
ningsdag.

Kl. 9.30 fredag morgen var vi
atter på anlægget igen. Dagen blev
brugt på at finpudse de sidste de-

taljer, samt at få nogen runder i
kroppen. Om aftenen tog vi ud at

spise sammen med PTO på en indisk
restaurant og det må siges at være en

vann og stærk oplevelse. Lørdag
morgen kl. 9 var vi igen på

Udfordring i Silkeborg
Af Klaus Henriksen, Aølborg Minigolf Klub

Vejen til det danske mesterskab
Af Kåre Thomsen, nybagt dansk mester Aalborg Minigolf Klub

Forberedelserne startede allerede
2 u;ger før DM, hvor Junior (Johnny

Andersen, red.) og jeg startede med
at træne de forskellige spillemetoder
til Gladsaxes anlæg. Dette stod på
hele ugen, hvor vi mødtes efter
arbejde og kom sjældent hjem før kl.
23. Weekenden blev dog brugt til at

slappe lidt af i, inden turen om man-
dagen gik til Odense for at mødes

med Vincent Huus. Erik Kristensen
og Sidsel Nielsen, som jeg kørte med
til det sjællandske allerede tirsdag.
Vi gik straks i gang med træningen.
Jeg specieltrænede Dobbeltbakkerne
og Sløjfen (ca. 2 timer pr. bane). Vi
trænede ca. til kl. 18, hvor turen gik
ud til Vincents kusine, hvor vi skulle
bo til om torsdagen.

Onsdag var vi på anlægget kl.
9.30, hvor vi finpudsede gårsdagens

træning, endnu en gang brugte vi
meget tid på Dobbeltbakkerne og

Sløjfen, da vi hurtigt fandt ud af, at

det var to meget vigtige baner. Vi
nåede også at spille 6n runde, uden
nogen større succes (Vincent 25, jeg

I efteråret 2000 blev det et faktum
at Silkeborg (SIF) fik etableret deres

eget 18 huls etemitanlæg.
Allan Knudsen og undertegnede

fraAalborg Minigolf Klub leverede
ekspertisen (og stort ffsisk arbejde)
i 3 dage for at lægge banerne godt

og solidt på plads.
Efter endt arbejde blev det beslut-

tet at i starten af sæson 2001 ville
SIF modtage en udfordring fraAMK
på SIF's hjemmebane. Vi truede
dem allerede på dette tidspunkt med
at vi ville give dem klø og gav dem
dermed opfordring tll at gå i skarp

træning med 4 mand.
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Søndag d.20. maj 2001 kl. 13 blev
udfordringen skudt i gang. Stævnet

blev afuiklet over 4 omgange og gav

r de 2 første runder rimelig tæt kamp.
De efterfølgende2 omgange blev
SIF dog lagt godt i bagtrjulet og

måtte pænt tagetll takke med 2.

pladsen.
AMK leverede pokal og diplomer

og da SIF stillede op med stærke

spillere og virkelig kæmpede for
sagen, blev der da også overrakt et

æresdiplom til at hænge på væggen.

De to klubber blev efter endt kamp
enige om at "udfordringen" skal gen-

tages igen til næste år (hvert år?).

anlægget, hvor slagene skulle ind i
kroppen og en sidste holdrunde
skulle spilles inden turneringsstart.

Jeg fik den bedste tænkelige start
med en runde på 2L slag. Men jeg
tænkte dog ikke så meget på enkelt-
mands, da vi kunne øjne bronzen i
Elitedivisionens slutspil. Det
lykkedes også for os at kæmpe

bronzen i hus.

Om aftenen tog vi hjem og slap-
pede af, da vi skulle være friske og
klare til finaledagen. Om søndagen

varvi ude pbanlægget kl. 07.00 for
at indspille banerne, selv om jeg
skulle sidde over i første runde. Selv
om jeg førte med 6 slag inden vi gik
i gang med søndagens runder, følte
jeg mig ikke sikker på sejren, da vi
jo dagen før havde set, at der let
kunne komme høje runder. Da vi
manglede en runde var forspringet
skrumpet ind til3 slag. Men jeg fik
holdt nerverne i ro, og fik i løbet af
runden øget med endnu et slag.

Jeg vil gerne takke alle for den
enorrne støtte som jeg flrk gennem
hele turneringen.

Bolden er derfor nu videregivet til
SIF, som står for næste udfordring,
som skal finde sted i 2002. SIF
bestemmer tid og sted og vi ser

spændt frem til en god og
jævnbyrdig kamp mod dem.

I øvrigt ser vi meget frem til at

følge SIF's spillere, ikke kun lokalt
men over hele landet, da vi er helt
sikre på, at vi her har ffiet en klub
som vil frem i forreste række.

Slutteligt vil jeg hermed i øvigt
ønske SIF tillykke med deres flotte
anlæ5, som vil bliver endnu skøn-
nere, når det efterhånden bliver
plantet til.
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DI - Minigolf Club
Mågevej 30

5450 Otterup
Fyn, Denmark

Tlf. 6482 2128 - bedst efter kl. 20.

Spillested: Otterup Halleme åben: man-fre I4-2I lør-søn 12-21

Stadionvej 50 - 5450 Otterup, Fyn Denmark

Runder: 4 indledende runder - 12 bedste i hver række videre til CUP-spil.
A, B og C række. Minimum 4 spillere pr. række for at denne oprettes.
Rækker slås IKKE sammen.
Finalerunde iA,B og C række seperat med placering 1-3 i hver række.

200r

Otterup Tquf 200Il". 1;llafdbling
',,::.!::,:!,.!:.,,,,:::,::::!:::::::.,::::::,,

UII$I*:t$sli:i:iiliiilssdii#lrnsfi$giiiiligtsr,i'1,|$I*i$ør,0,,,,,0;
:;t,;::1ilÆffir**icl1rfi#iif #i*ngiirilit$.Xc1 i.i.,..iii,,

,,,iiiii,ii,,,,i,iiiiii,,i,,,,,,,,,,iiiifiH 
iefiseiltlt$ii*,$$i*ufli1111ii1iiiii,irii,.'l,rr:....i

.'iiii, , i. Tilrr,eXdingsfrisf: 2.,..juli 2f101 ,,,'i......, .
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For alle turneringer gælder følgende:
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Turneringsplan 2001 r 2002

,Gtterup Tour,, 2001,,. - 2. afdeling
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,,,i,, ,iKornmerciel - a5yn lg,gFrtpuuge til DIC 
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DIC Open
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Startperrge Dkr. 195,00
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Herrernes Nations Cup
Af Jan Lyø,landstræner

Jeg valgte at sende et 4-mands-
hold af sted uden holdleder til Na-
tions Cup i Vaasa. Dette var et

forsøg på at få så optimale trænings-
optegnelser over banerne som

muligt.
Disse optegnelser vil senere vise

sig at være en uvurderlig hjælp til de

2 spillere som i august skal spille
VM på banerne.

Rent sportsligt blev Nations Cup
ødelagt en del fordi tumeringen stort
set regnede væk, men det skal allige-
vel nævnes, at holdet klarede sig
fremragende og leverede det syven-
debedste resultat på eternit ud af 13

hold. På filt leverede Vincent Huus
med 38,25 det bedste danske resultat
tæt fulgt af Dennis Prip Hansen,
derefter Kåre Thomsen og endelig
Morten Rasmussen. Det samlede

spil resulterede i en placering som
nr. 12 ud af 13.

Jeg betragter det som et

tilfredsstillende resultat, men det
viser samtidig vores problemer med
at finde et til-strækkeligt
konkurrencestærkt hold.

Men med det arbejde og den

indstilling, som truppen viser i
denne sæson, er jeg ikke i tvivl om,
at vi går en lysere fremtid i møde.

havde haft tredjebedste snit. Så der
er god grund til at kippe med det
danske flag.

Den største overraskelse leverede
Stephan Jensen med et betonsnit på

33,75, som var en placering som
nummer 21 udaf 60. Det var lidt af
et gennembrud for Stephan.

Derudover blev der spillet og
kæmpet som sjældent set. Der er
ingen tvivl om, at her har vi den

næste generation af spiller, som vil
komme til at præge landholdene for
fremtiden.

Til sidst kan jeg ikke lade være

med at nævne vores maskot Mads
Nørregaard, bare 10 år gammel.

Han blev et fantastisk positir,t
aktiv for det danske hold. Han byg-
gede bro til alle andre nationer og

dermed satte han Danmark i fokus
ved flere lejligheder kulminerende
med næsten kultstatus ved festaften,
da han åbnede dansegulvet med 5

minutter lang solodans indhyllet i
rø g rrred samtlige nationers spillere
stå-ende med klapsalver rundt om
sig.

Danmark har fået sin egen lille
superstar med en forhåbentligt stor
fremtid inden for soorten.

ffik
ffiffiwffiffi

Pffi#'e- .. i: i,ri numner 7 og dermed sidst i
i.l-r..r*i: gruppeA, men vi havde et

bedre snit end nummer 6. Og
hold nu fast! Hvis vi havde
været så heldise at komme i

ffi srunne B, var vi helt sikkert

Danmark var ikke seedet. Ved
lodtrækningen om hvilken gruppe vi
skulle i, skulle de to første udtrukne
i gruppe A, som bestod af .1-ekkiet
I+3, Østig I+2 ogTyskland 2. Det
er nu vores problemer starter. Vi blev
naturligvis trukket ud som første
nation, og dermed placering i gruppe

A. For at gøre ondt værre var næste

nation Holland, som senere vandt
gruppen. Fra hver gruppe gik 4 hold
videre til kvartfinalerne.

Vi fik en ualmindelig dårlig start
med2 gange 0 point i de første2
runder, men i de sidste 6 runder fandt
vi det gode spil fem og fik skrabet
24 poinls sammen.

Det kunne let være blevet til man-
ge flere points. Eksempelvis gik vi

kommet videre til kvart-
f,rnalerne, idet vi i den gruppe

Juniorernes Nations Gup
Af Jan Lyø, landstræner

Til denne turnering havde jeg
valgt at stille med et fuldt hold med
Lars Nørregaard, SPTO, Johnny
Ander-sen, AMK, Allan Schwab,
NAMK og Stephan Jensen, SIF plus
en enkeltspiller nemlig Mads Nørre-
gaard, PTO.

Mads var i første omgang med
som maskot, men fik lov at spille
med. Desuden var Ole Rasmussen

og jeg selv med som holdledere.
Resultatet af holdets indsats kan

kun betegnes som den bedste

præstation et dansk juniorhold har
lavet siden NM i Gladsaxe i 1995.

Tumeringen var delt op i 2 grup-
per, A og B, med 7 hold i hver. Der
var 9 seedede hold, som blev fordelt
med 5 i gruppeAog 4 i gruppe B.

Der blev gjort megetfor atfå optimale
betingelser i Tjekkiet

B

,i ji,:rj!.!r, ,,,, 102 på eternitten og frk 0

=*..' 
,.i poii.. Hvis vi havde gået 100

"-:,;-*, fff i havde vi fået 10 points. Nå, men
j'å"# : til kendsgerningerne. Vi blev
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Nations Gup 2001 i

Det er første gang, at jegharhørt
den danske nationalmelodi til et
internationalt mesterskab, sammen
med det danske landshold. Men ikke
desto mindre var det tilfældet da
årets nations Cup var færdigspillet i
Vaasa. Dog manglede der en enkelt
detalje.....GULDMEDALJERNE ! ! !

De sad nemlig på de svenske spillere.
Nå, men forklaringen er, at efter

den svenske nationalmelodi var
færdigspillet, så glemte finnerne lige
at slukke for musikken og
tilfældigvis var den danske sang den
næste på cd'en....UPS!

Som sagt er vi lige kommet hjem
fra Nations Cuppen i Vaasa Finland.

Morten Rasmussen (OMC), Vin-
cent Huus (SPTO), Kåre Thomsen
(AMK) og Dennis Prip Hansen
(NAMK).

Onsdag
Vi startede med at mødes i

Kastrup lufthavn onsdag formiddag,
hvor vi fløj til Stockholm. Fra
Stock-holm til Vaasa fløj vi med
propelfly, men vi kom dog sikkert
op til det kolde nord. Vi var jo
forberedte på både sne og
frostgrader, som derjo var da
Danmark spillede Nordiske
Mesterskaber i Vaasa i 1994.

Da vi steg ud afflyveren, kunne
vi da også mærke en markant forskel
i temperaturen, som dog havde
sneget sig op på 8 plusgrader og der
var ikke skyggen afsne!

Vel ankommet til Hotel Fenno var
det tid til at se på det anlæ5, som vi
skulle spille på, og som der skal
spilles på til WM i august. Det er 1

eternit- og I filtanlæg. På forhånd
var svenskerne storfavoritter til at
vinde, da de jo har rigtig mange filt
anlæg rundt om i Sverige.

Alle nationerne kom denne das.

Finland
Af Wncent Huus, Stortsminigoffiubben Putter Team Odense

Vejret var flot og vi fik pakket ud
og fandt vores grej frem.

Vi havde fået en plan fra lands-
træneren, så vi kunne fiå mest muligt
ud af træningen, og vi gik straks i
gang.

Nu havde de fleste af os spillet på
filitfør og sarnmen med de bane-
planer, som kan ses på nettet, så gik
vi i krig med de 2 anlæg. Vi startede
med filt. Efter et par timers træning
var det blevet tid til lidt aftensmad
og den besluttede vi os for attage
over på hotellet. Det viste sig at
være så god og billig id6, så vi spiste
der hver aften.

Nu er det jo sådan at når man
kommer så højt op mod nord, så er
der på denne tid af året mulighed for

Det er nemlig meget simpelt. Der
skal skydes hårdt og lige. Det lyder
måske nemt men det er det ikke, for
i modsætning til beton så kunne man
nemt risikere at lave både 5,6 og7,
hvis man ikke var præcis nok.

Vi havde fået den besked fra
landstræneren, at vi skulle prøve at
spille sikkert i stedet for at kopiere de
bedste spillere, så vi valgte mange
gange lidt hurtigere bolde, for at
kunne slå lidt blødere til bolden og
dermed have mere kontrol over slaget.

Det viste sig også hurtigt at vi godt
kunne få nogle af de eftertragtede
ettere, men vigtigere...vi kunne
minimere vores egne fejl.

Midt på dagen handlede Dennis
og Vincent ind. Der var et kæmpe

at se midnatssolen danse hele
natten og det bliver derfor
aldrig mørlt. Det udnyttede vi
til at træne efter aftensmaden.
På et tids-punkt kikkede vi på
uret og opdagede til vores
store over-raskelse, at det var
ved at blive torsdag, så vi
pakkede vores grej sammen og
fandt de tykke lagner, som de

bruger.

Torsdag
Vi stod op til den flotteste

blå himmel og 8 plusgrader og
gik over på anlægget (200 m)
for at begynde dagens træning.

Vi havde hørt meget om
anlægget og især filten. Den
skulle være næsten umulig at Dennis Prip Hansen leverede en omgangflot
spille, og mange af de og konfroleret minigolf i Vøasa.

tidligere landsholdspillere havde
fortalt, at vi skulle forberede os på at
gå mellem 40 og 50 i snit, så vi
havde respekten med, dog uden at vi
blev bange for filten. Vores første
runder viste da også, at vi nok skulle
fåtagpå det specielle spil man
spiller, når under-laget hedder filt.

...forts ættes næste side

I

supermarked midt inde i byen, så det
var nemt og bekvemt.

Hen på eftermiddagen gik vi i
gang med eternitten, så da dagen var



.. forts at fra forrige side

orrune, havde vi været igennem

begge anlæg.

Fredag
Igen stod vi op til total skyfri

him-mel og 8 plusgrader.

Vi startede med at putte kredse, så

vi under turneringen havde en total
oversigt over hvordan puttet skal

sidde i forhold til hullet. Det er

noget som tager lang tid og det er

også ret anstrengende, så vi tog det

sådan lidt i etaper.

Eternitten viste sig at være sær-

deles spilbar, så vi snakkede meget

om, at det var uhyre vigtigt ikke at

På eternitten bragte Morten holdet rutine og

lagde derved grunden for det gode resultat

det samme.

Det var et fint anlæg og Botnia

penge og meget tid for at få anlæg-

get til at stå frem fra sin flotteste
side og det lykkedes fint.

lave fejl eller miste koncentrationen, andre hold skulle få kam til deres

fordi vi så ville blive straffet med hår. Vi var ikke taget helt op til

meget vigtig. Vi fik puttet de sidste

kredse og var klar til åbnings-
ceremonien kl. 19.

Efter de obligatoriske taler gik vi
de 200 m over til hotellet. hvor der

var lidt flere taler efterfulgt af lidt
let spisning.

Resten af aftenen var fri, dog

skulle vi være færdige med vores

individuelle baneplaner og putte-
planer og der blev da også tid til en

runde. Så var vi klar til turneringen.

Lørdag
Lige så snart vi stod op blev

vejret checket. Jo, blå himmel dog
med et par blomkålsskyer,
men ellers fint.

Efter morgenmaden og

opvarm-ningen startede

turneringen kl. 8.

Et kik op mod himlen gav

visse panderynker, men det

gik jo nok.
Turneringen foregår sådan

atman bliver delt op i 2
grupper. Vi havnede i gruppe 2

med:
Sverige I,ØstÅg 2, Tysk-

land2, Finland 2 og Finland 3.

De 4 bedste fra hver gruppe

gik videre til Cuppen.
Uanset hvilken gruppe vi

var havnet i, vidste vi at det

ville blive meget svært at

komme blandt de 4 bedste.

men vi var enige om at de

Finland for bare atlægge os ned.

Vi startede inde på eternit-ten.

Så skete der bare det der ikke
måtte ske: Regnen hold sit indtog
over Vaasa.

erne og svampene. Heldigvis havde

finnerne forudset, at der kunne

komme regn (man kunne jo få den

tanke at de har prøvet det før..hi hi),
så de havde købt overdækningstelte,
som blev sat op over eternitten. Det
er en rigtig smart id6 som flere dan-

ske klubber burde benytte sig af.

Samtidig er det jo sådan at der jo
var mange holdledere, som lå på alle
fire og kæmpede for at holde baner-

ne og banderne så tørre som muligt,
og det er imponerende at se, hvor
hårdt der arbejdes og så se dettørre
resultat, hvor spilleren faktisk langt
hen ad vejen ikke kan mærke den
helt store forskel. Men som tiden gik
blev det værre og værre og så måtte

selv de hårdt kæmpende holdledere
give op.

Spillet blev stoppet og Leo Moik
(medlem af den tekniske komit6 i
WMF) som fungerede som dommer
på trods af, athan har takket af som

fungerende dommer, samlede alle
landstrænere og holdledere sarrunen

og gennemgik de problemer som
regnen medførte. Vi havde jo ikke
en træner eller holdleder med, men

Jan havde på forhånd givet mig
ansvaret for holdtilmelding og rollen
som holdleder, så vi var repræsen-

teret ved beslutningernes bord.
Der var fuld enighed om, at vi

ikke var kommet op til Vaasa for
kun at se på regnen, men idet denne

turnering "kun" er en generalprøve
inden det gårløs ved VM, så skulle
der spilles videre på begge anlæg, da

det at spille i regnvejrjo også kan
forekomme til VM og det ville jo
være fuldstændigt tåbeligt ikke at

have afprøvet det at spille i regnvejr,
når det nu var tilfældet. Der blev
dog besluttet, at turneringsformen
ikke kunne gennemføres og at man
gik over til slagspil og at der ikke
ville være nogen cup. Der skulle så

Minigolfklub havde brugt mange Godt spil gutter!

Dagen gik med finpudsning og Ca. kl. 10 kunne vi se og mærke,

dobbeltrunder, men der blev også tid at regnen så ud til at være kommet

til den individuelle træning, som er for at blive, så frem med håndklæd-

10
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gennemføres 4 runder i alt og på det

tidspunkt havde vi spillet en

dobbelt-runde, så vi manglede
endnu 3 dobbeltrunder inden
turneringen havde fundet en vinder.

Alle nåede at spille 2 runder
eternit og 2 runder filt inden vi var
færdige med lørdagens spil.

Det stod også klart, at vi fulgte
nogenlunde med inde på eternitten,
men at vi satte mange slag til på
filten. Det var jo ikke så over-
raskende. Faktisk spillede vi ganske

udmærket, idet vi undgik af lave de

helt store fejl, som var aftalen
hjemmefra.

Banerekorden blev smadret i
allerførste runde. Inden turneringen
gik i gang, var rekorden på 28 slag
(meget, meget flot). Den blev dog
forbedret med hele 2 slagtil26!l af
den regerende europamester og

asiatiske mester Carl-Johan Ryner,
ogja han er naturligvis svensker og i
øjeblikket verdens bedste minigolfer
og måske kommende Verdensmester.

De vejrmæssige omstændigheder lvævede god
indpahting - Kåre mestrer denne kunst

Bedste runde på eternitten
var 19, men hvis vi flår tørt vejr
til VM, så er vi alle enige om,
at der kan komme en del
runderpå 18. Ikke sagt at det
sker, men muligheden er

bestemt til stede, og det vil
være meget mærkeligt hvis
ikke det sker. Vi kan jo gå

frem med at godt eksempel og
gå 18 selv til VM. En ting er
nemlig helt sikkert. Vi har
rigtig godt fat i eternitten og
med lidt mere tid til VM, så

bliver vi rigtig gode!
Stillingen viste med al tyde-

lighed at Sverige er i et

univers for sig selv, når vi
taler filt, men også at de er
blevet ham-mer go'e på
eternitten og det er tydeligt, at
de træner mere og mere på både

beton og eternit end tidligere.
Sverige førte stort og det var kun et

spørgsmålom hvilket hold fra
Sverige, som ville løbe med titlen
som nationsmester 2001. Finnerne

kæmpede en flot kamp med
tyskland 2 om den sidste
medalje.

Hvor var vi så? M lårr. 72

ud af 13 hold. Det lyder jo nok
som en fi-asko. men det er det
langt fra.

Ved en Nations Cup er der
mulighed for at stille med2
hold fra hver nation og så kan
det arrangerende land stille
med 3 hold.

Finland 3 hold, Sverige 2
hold, Tyskland 2 hold, Østrig
2 hold, Schweiz I hold,
ljekkiet I hold, Letland 1

hold og Danmark I hold. Så

vores muligheder er jo ret
begrænset i det felt og
realistisk havde vi satset på at
vi kunne få en I 1. el. 12. plads

Wncent i en af de mønge puttesituationer holdet
kom udfor påfilten

ved at slå Letland og forhåbentlig et

af de finske hold, selv om de var på
hjem-mebane. Så det er hårde odds
atvære oppe mod.

Vi var godt trætte og lidt våde
selvom vi gik med regntøj og det var
dejligt at komme hjem på værelset
og få noget andettøj på, samt at få
tørret vores hånd-klæder. Vi fik lidt
aftensmad og var klar til næste kamp.
Hvem ville vinde i fodbold lørdag
aften i København?

Vi ville jo gerne kunne drille
Tjek-kerne ved at få den meget
vigtige sejr i fodbold over dem.

Vi havde et naivt håb om at Euro-
sport ville vise uddrag af kampen,
men nej desværre.

Det blev et telefonopkald fra
Sejlflod (Kåre's hjem) der hk os op
af stolene. Danmark havde vundet 2-

...fortsættes næste side
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Af Ger:tÅndreaien,formakdGladsatciMiniga.lf K:lub

Tænk i nye baner

,, Denne overskrift vil for ry4nge
nok opfattes sommeget tve$r.dig, 

,

men i,bund og grund er budskabet,. ,

d;kå enkett. Det ei,beho+ foi ,,,..'1., .

selwahsagelse, forandring og fory.
else,af vort sportslige,gr,undlag, i',,,

nemlig.banerne. ,i ,,,

I foiåret har GMK lagt baneitit 2

DMl.f"4qranfuementer, og man må
slge, at vore rnassive baneæhdringer
siden fbiårei,2000 har sat gång,i :.:,,,,,,

debatten omkring den.sportslige,:,:.,:

...fo r ts at fr a forr i ge s ide

1 over .1-ekkiet og det havde været

en kanon kamp. SKØNT!
Ja, det var den dag, og det eneste

vi alle håbede på,var, at vi kunne få
lov til at spille i tøwejr søndag.

Søndag
Et hurtigt kik ud af vinduet

fortalte alt. Regn, regn, regn!
På med regntøjet og ud på anlæg-

get igen. Efter indspil blev der igen

holdt et møde. Beslutningen faldt i
god jord hos alle. Vi skulle ikke
spille mere på eternitten, da det var
uden sportslige hensigter at fortsætte
med den gang vandminigoll så alle

tel-tene blev flyttet ind på filten og

der spillede vi resten af dagen. Det
blev også besluttet, at der skulle
spilles 2 filtrunder og derefter slutte

tur-neringen og kåre vinderen.
Det at spille minigolf på filt i

regn-vejr kan sagtens iade sig gøre

og det er noget nemmere at fuldføre
en turnering på filt end på beton

eller eternit. Det eneste man skal

ændre er den bold der spilles med.

Nogle bolde har det med at spinde i
vådt vejr, når der skal spilles så

hårdt som det er tilfældet på filt,
men ellers var det en god erfaring at

spille i regnvejr.

12

Som dagen skred frem blev
det mere og mere tydeligt at

finnerne ville løbe med 3.

pladsen og at vi hverken
kunne avancere eller tabe

vores 12. plads.
Da turneringen var slut stod

Sverige med både guld og sølv
med Finland på en flot 3.

plads, dog med et tab på 31

slag til guldet.
Skæbnen ville det

selvfølge-lig sådan at ca. 30

min. E{ter turneringen var
færdigspillet så holdt det op

med at regne og solen tittede
frem igen. Herligt! Lige noget
vi kunne bruge.....

Og så var det at vi hørte den

danske nationalsang "Der er et

yndigt land".
Efter turneringen var kun tilbage

at gøre os klar til festaften. Det en

fin lille fest, hvor vi fik lidt godt at

spise, men der gik dog ikke lang tid
førend Dennis og Kåre smut-tede
ind til Vaasa, for at møde den finske
kultur. Morten gik i seng og Vincent
sad oppe til godt efter 3 og snakkede

med den svenske landstræner og

holdleder om minisolfens fremtid

kvalitet, Der er: kommet,naangb og i:

frne komment&re-r, no$en har,været
enlge..'bg andre; ikke,,'S'4* skal det
Væf€l i ,, .,,ii,i;,, 

:. : 
,, 

:

,. BaggSunden for baneændring€rne
skal egenfiiC,,føres tilbage til voi 

l

generalforsamlin$ i febnrar 2000, . ,

der med siort flertal besluttede, at :::,,

svæf-hedsffaden' 6"*oot! 5ktl11s,.,

være,den højest opnåe[g; indenJbr

,ståntOaraen af,baneqynen, Årsagen
var ef ønske:ibm at give vore spillere

de mes-t op}fupaie ' ' . ,,. ,', 
,

jrænineamuti$ådernår.,',',.
hjemmebåne, , :''' 

,.,

Rezultatet; i dag,k4n der være;

mtnge meninger orn;, men,;ihgen k4n,
vel våie uenige,i; at svæ,rhedsgraden

et,sieger aiden juli 1999, hvor vi tbg
db:.furr1" spæde,.skr1dt og tog,,fat på

dobbeltbakken (t-idl. 80-90%
hitrate): Siden er fillgt,adskillige
justeringer, nyr opløb o$ senest,:et

:plaieån .- ati i,,ålt forandringer, der

Carl-Johan Ryner viste storform og er et godl
bud på en kommende verdensmester

Mandag
Blå himmel og 14 plusgrader.
Det var iidt svært at få Dennis og

Kåre op, da de først var kommet
hjem ud på morgenen, men det lyk-
kedes dog, og efter at have pakket,

kørte vi til lufthavnen og glædede os

til igen at se Danmark.
Vi håber, at denne historie har

givet indsigt i, hvad vi laver, og hvad

det er, at de mange penge, som bliver
brugt på landsholdsarbejde, går til.
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efter vor opfattelsb har.giort,:det 
..

mere a*ratril4 åi Cbiile t*,,og frlr den

.så$*.lCtcyla ogsåiiåt være,;til$*uer.

,,,,, 
Sorn 'tilskuett..har deti maage år

ut$ief mi$, at man ikke brugæ mere
tid:ipå,,at skabe,,er,nrere iåiiøst ,., ,,

banegnlfidlaå, hvi.lket jo,,tef beset,ier,

kernm:ii'vofiporti,,J€$bår:for:: ::::

eksetnpel al&,ig rigtig fafter, htorfor
rurnbring sstmktur el ler klubdragt er
vai meie::betydbnde end banernes,
spoftiligbknøiiei..,,,,,i, : ::i,,

rr:hllårmafiEel på samrne.: :: , i,,:

;Pensoulig hiar jeg opfattelsen;iat ,i

vor sport aldrie tm.Utt+. for svæf -
samnlenli$ne,t med:så mange,andre.
idrætSgienb. Grunden iil dffrne i',,,

optratrJtie er, ui t riiåii"t ro. cesign
af forhindringernei et;i,åt enhtbr banb
skal e gennemføres på l slag,,

,hvilket sættei aine',be$qnshinger.,,i,,
Dåifoi et:Aeiiingen grund.ril at,så nå
kornpromis med ambitibasrne,=,6s1 .

opffiale,må være åt vare baner Jkal
væie ;ntotnui I jg[o4;, det star.vi 

,,,

os bedst med i spbr{en. : , :

GMK runder de 50 år i august
Af Gert Andreasen, Gladsaxe Minigolf Klub

Når august måned begynder er det
ifølge de gamle bøger næsten 50 år
siden at klubben blev stiftet. Formelt
er dagen mandag den 2l . august,
men hvem kan huske det ?

Ingen af de nuværende medlem-
mer i hvert fald, og kun ved hjælp af
de gamle referatbøger samt over-
leverede historier fra vore gamle
stiftere, kan vi tidsfæste det.

Men hvad betyder det egentlig
også? Under alle omstændigheder er
det er skarpthjøme, der rundes,
også for en idrætsforening - og i
disse tider, hvor økonomien presser,

hvor samfundets regler tager fat om
de administrative byrder, og hvor
tilbudene for de unge er større end
nogen sinde, ja, så er det med en vis
stolthed, at vi i GMK siger velkom-
men til vort 50 års jubilæum.

Klubben har boet på 4 forskellige
adresser i sin levetid, og det hører
vist til sjældenhederne, at ikke
engang fl ytninger gennemsnitligt
hvert 10-12 år har kunnet aflive
klublivet og lysten til fortsat at gøre
en indsats for foreningen.

Klubben er blevet båret igennem
de 50 år af mange forskellige med-
lemmer gennem årene, nogen har
været med gennem en stor del af

I Ghd;tu har der løbehde være
:: :: :': ': l ::::: : .

rnangC og'ilange diskussioner bm,
baneændringsrne * ingen har;dcg
værel indædt modsta:rder af at løfte
ambitionsfiivealr€t. SCIm et::resultat
har vi set efii,træningsflid og 

,

qpilleltst hos,spillgrne, sornij eg sidst:
så det i 7Olerne, hvilket har være ::,:,,

':r........ , ...|,t:a , ,:!!:,1

gtædeligt ag'fur be ftei,,ar vi 
::

giofde dbt rigige; '' '. .ii ,...'t,..
Vi hariilært rneget, o[ vil fomsat

forandre bg forny voie,baner" Jbg
kan,ffin opfordre alle andre klubber

deres medlemskab, og andre har
holdt en pause undervejs. Samlet set

er der dog 15-20 medlemmer med
mere end 20 års medlemskab, nogle
endda snan 40, der kan siges at være
klubbens kernemedlemmer. Hvor
mange idrætsforeninger eller for den
sags skyld idrætsgrene kan bryste
sig af sådan en loyalitet ???

GMK's 50 års jubilæum fejres
med vort sædvanlige internationale
stævne i første weekend af august og
vi håber selvsagt at se mange
spillere fra alle de danske klubber.
Vi har gjort klar til en stævnefest
lørdag aften med det landskendte
diskotek Hit n'Hide, der bla. spiller
op til 60'er musik og dans for de
unge, og for alle dem der kan lide en

tur på det glatte gulv. Og husk at ta'
pigerne med - det er nu sjovest, når
man har en dansepartner.

Lørdag den 25. august inviterer vi
alle klubber, spillere, gamle
medlem-mer, Gladsaxe Kommune,
DIF og mange andre til reception på

ba-nerne i klubhuset, men mere om
det senere.

Endnu engang hjertelig velkom-
men til alle klubber til vort
internatio-nale stævne i ausust
måned.

',,',iii:':,::.,:::
til at gå,i gang med samme pioc,es *
det er tidikråvånAe, men i det hnge
løb b,livbr spor,fea en arhaktiv,,og 

,

udfordrEnde vindersportj der,trpnar
højere spoftslig: anseelse .i offentlig-
hedeni fwilket jb er det vi alle i, ,

arbejdbf.pår,..,.. ' : :,. ...,,,,....,. .i.i , :, .,,

.., Dei,ei:,muligt,aiivi :hbei nogle på:,

'rejsanl mod en,bedie spq*sli$, ,, 
..

fremiid (det.gør,tii'for..tr-vdgt også i 
,,

dag), men iil,gbngæld,vindbr vi også,

ndgte;ilmiigaem:.sonr,ragBr ,, i, ii: ::,

udfordringen,op:og ønsker nofiet ,,, i

meie end Uaid tBlokhus *'.1Oo/a'.'
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DM for hold

Putter Team Odense inviterer til de første
uofficielle danske holdmesterskaber
indendørs.

Turneringen er godkendt af Dansk Minigolf Union, og skal
gennemfør es inden det næs t e r epræs entants kab s mø de i februar
2002. Den er ment som en test af en nyform af holdturneringen.
Denneform bygger på mand-mod-mand spil om matchpoint

Dato:
11. november 2001
9. december 2001
13. januar 2002
I0. februar 2002

Uofficielt indendørs

Spillested:
Putter Team Odense
Putter Team Odense
Aalborg Minigolf Klub
Putter Team Odense.

Deltagere:
Eliterækken f
Eliterækken +
Eliterækken
Eliterækken *

Bredderækken
Bredderækken

Bredderækken

Hvem inviteres?
Eliterækken (4-mandshold): Dette års 9 bedste hold i DM-holdturneringen. I tilfælde af afbud ffldes op
nedefra, dog højst 2 hold fra samme klub.

Bredderækken: Et hold inviteres fra hver klub. De klubber som ikke er repræsenteret i eliten vil blive
indbudt med t hold hver. Der vil herefter blive ffldt op i divisionen efter først-til-mølle princippet.

Hvordan spilles der?
Eliterækken
Alle hold i divisionen skal møde hinanden, så man spiller mod nye hold i hver afdeling.
I hver afdeling møder 3 hold hinanden. Man spiller 4 runder, og man møder alle modstandernes spillere.
I hver runde spiller de 3 spillere om 4, 2 og0 points. Bedste score giver 4 points, næstbedste 2 points osv.
Holdets point overføres fra gang til gang. Holdet med flest point over de 4 afdelinger er mester.

Bredderækken
Alle hold i divisionen skal møde hinanden, så man spiller mod nye hold i hver afdeling.
Man møder et hold af gangen over to runder og man møder begge spillere hos modstanderen. I første
afdeling møder man2 hold, i anden afdeling 2 hold og i sidste afdeling 3 hold. Det vil sige, at man spiller
4-4-6 runder i de tre afdelinger.
I hver runde spiller de 2 spillere om 2 og 0 points. Holdets point overføres fra gang til gang. Holdet med
flest point over de 3 afdelinger er mester.

Startpenge pr. hold (dækker alle 4 afdelinger):
Eliterækken: 1000 kr.
Bredderækken: 500 kr.

Præmier: Alle startpenge går til vandrepokal, medaljer og kontante pengepræmier.
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Sportens udbredelse via brev og brochure
Af Ole Røsmussen, Minigolferen

Dansk Minigolf Union har i
foråret og sommeren udsendt et brev
sam-men med et antal brochurer til
ca. 203 campingpladser med
minigolf-baner i forsøgetpil at
skaffe nye klubber. Brev og folder er
en både en appetitvækker, en
informations-folder og en slags
"kontaktannonce" forstået på den
måde at der er navn adresse, tlf. og
e-mail på DMU's bestyrelse,
unionskontoret samt landets klubber.

Folderen informerer om minigolf
som konkurrencesport og om union-
ens og klubbernes arrangementer og
stævner i årets løb.

Desuden fir man at vide hvor man
kan henvende sig hvis man ønsker at
vide mere, og hvad det indebærer af
være med af Dansk Minigolf Union
som klub og som medlem af en klub.

Efter at brevet er udsendt til
baneejerne, er det breddeudvalgets
opgave at følge op på det ved at ringe
rundt og få en snak med dem.

Om dette giver noget vil der aitid
være delte meninger. Måske får vi
ingen klubber etableret sådan lige
med det samme og det er nok et
spørgsmål om det er ideelt på
campingpladser, som er forladte i en
stor del afåret.

Men det giver en reklame og
omtale af sporten, og folderen kan
gæsterne jo altid tage med hjem til
deres lokaleområde. For Dansk
Minigolf Union gælder det om at
blive kendt, få omtale, og få spredt
budskabet om at det er en konkur-
rencesport, som dyrkes i klubber
nationalt og internationalt.

Udover kontakten til baneejere ved
campingpladser skal breddeudvalget
også bruge internettet til at finde og
opsøge baner, som ikke er kendt i
Dansk Minigolf Union.

Efter at breddekonsulentstillingen
er nedlagt, har DMU's breddeudvalg

ydermere fået en lang række op-
gaver, som det skal tage sig af.

Herunder skal udvalget være
initiativtager til arrangementer for
uøvede spillere samt øge antallet af
elitespillere. Disse punkter fremgår
tilmed af lovene i DMU.

Udvalget skal også arbejde for
større bredde, altså få flere klubber
og flere spillere i dansk minigolf.

Her skal udvalget ligeledes være
vejleder og kontaktled, hvis nogen
ønsker at danne en klub. De kan
eventuelt fa hjælp fra landets eksiste-

rende klubber. Dansk Minigolf
Union yder kørselstilskud, hvis man
yder hjælp i denne retning.

Udvalget kan kontaktes ved at
henvende sig på kontoret på
tlf . 66 12 79 34 eller via mail til
dbeu@,get2net.dk. Faxen duer også

den har nr. 66 12 79 43. Endelig er
der også udvalgets egen mailgruppe
dmu-breddeudval g@ groupcare. dk.
Udvalgets medlemmer er Carsten
Berg, Silkeborg, Vincent Huus,
Putter Team Odense og Stig Ras-
mussen, Gladsaxe.

Breddepolitik
D1V[{J' s bieddepo,litik,er fast ifofankret ii,breddeqdqal gei, aei 
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Stævne med masser af spænding
Af Preben Nørskov, formand Nord-Als Minigolf Klub

I alt deltog der 62 spillere fra
danske og tyske klubber ved vores
årlige internationale stævne på
Nord-Als. Der blev spillet i 7
forskellige kategorier og man skulle
spille 7 ind-ledende runder og 3
finale runder på anlæggets 18 baner.

Det var en kate-gori mere end
planlagt. Det skyldes, at vi påt

opfordring opdelte juniorerne i
herrejunior og damejunior med
henholdsvis 5 og4 deltagere. Det var
med en vis skepsis at vi gjorde dette,
men efterfølgende viste det sig at
være en meget god id6. Sidste gang
der har været en damejuniorrække
til et stævne, er så vidt jeg har
forstået i 1985.

Stævnet blev åbnet af Nord-Als
kommunes borgmester Jan Prokopek
Jensen. Han afsluttede åbningen
med at vise, at han med et kraftig og

bestemt slag kunne lave hole-in-one
på anlæggets første bane.

De indledende runder blev spillet
Lørdag og søndag formiddag. De 3

finalerunder blev spillet søndag e{ter-
middag, hvor regnen gjorde, at der
blev stillet særdeles store krav til
spillerne s færdigheder.

Finalerne bødpå en sand gyser i
kategorien Herre A. I sidste runde
avancerede lanLyø, Putter Team
Odense, til en 1. plads på de sidste 2
baner. Det var her rutinen, der slog
talentet, som unionens formand
Karsten Jørgensen udtrykte det. Fire
spillere gennemførte alle 10 omgange
ph220 slag og endte dermedpå en

delt2. plads. Det var derfor nødven-
digt med omspil om2.-5. pladsen. Et
utroligt spændende opgør, som først
blev afgjort på bane 4.

Også i herrejunior kategorien
skulle der omspil til om 2. og3.
plad-sen, mens Lars Nørregaard
havde sikret sig 1. pladsen. Og
juniorerne kunne spille minigolf.
Specielt hos herrejuniorerne så vi i
2. finalerunde alle 5 gå grønt. 1 med
27 slag,1 med 23 slag og de 3 sidste

med22 slag. Også mens det
småregnede. Utrolig fl ot.

18'er pulje
Ved hvert af de 11 internationale

stævner, der er afholdt i Nord-Als
Minigolf Klub, har klubben lagt 100

kr. til side i en pulje, som skulle gå

til den, der kunne gå drømmerunden
på 18 slag, altså hole-in-one på alle
anlæggets 18 baner. I de tidligere 10

stævner var der endnu ingen, som

havde gået en runde på 18 slag. Det
betød, at der til dette stævne var en
pulje på 1100 kr

Det lykkedes denne gang John
Hansen fra Putter Team Odense i
den2. finalerunde at gå drømme-
runden på 18 slag - og så i regnvejr.
Det udløste dermed også puljen på
l100l<r.

Jeg vil på Nord-Als Minigolf
Klubs vegne sige tak til alle Jer, som

deltog og var med til at gøre det 11.

inter-nationale stævne i NAMK til
noget ganske specielt. Og til alle os,

der går og siger, at man ikke kan
spille godt i regnvejr Det passer

ikke.

Sp*nding på Nord-Als
Af Karsten Jørgensen, formand Dønsk Minigolf Union

I weekenden 26.-27. maj afuiklede
Nord-Als Minigolf Klub sit inter-
nationale stævne. Stævnestarten
lørdag kunne tyde på, at klubben har
specielle kontakter til de højere
magter. Det blev en dejlig solskins-
dag, der blev krydret med masser af
godt spil. Søndagen bød på mere
normalt dansk sommervejr.

Stævnet bødpå masser af spæn-

ding og utrolig flot spil. I
damejunior blev vi vidne til en

spændende kamp mellem Sidsel
Nielsen fra PTO os Kristina
Matthies fra BBK. Sidst-nævnte, der Stefan Østergaard og Vincent Huus, Stævnet var en oplevelse både

er ukendt for de fleste, trak det viste Jan Lyø sig som den stærkeste med hensyn til spillet og til
NAMK's afvikling. En stor tak til
NAMK.

og med flot spil i de sidste 4 runder
satte han tingene på plads og sejrede
med2 slag foran forfølgerne, hvor
også Svend Hansen blandede sig

efter en flot afslutning. Omspillet
blev kort for nogle. Allerede på 1.

bane faldt den første. Svend havde
de bedste neryer og placerede sig

efter 4 baner på 2. pladsen foran
Dennis.

Også i de øvrige rækker blev der
leveret flot spil. Både det og nye
lovende spillere tegner godt for
fremtiden.

længste strå og henviste Sidsel til 2.

pladsen kun 2 slag efter. Kristina
sejrede med et gennemsnit på27,60
og præsterede 2 gange undervejs at

gh22.I herrejunior sejrede Lars
Nørregaard, PTO med imponerende
22,90. Flot og opløft-ende spil af
vores juniorer.

Herre A udviklede sig til en sand

gyser. Fire mand i omspil om 2. og
3. pladsen.

Efter at have været trængt i defen-
siven gennem de første 4 runder af
"opkomlingene" Dennis Prip,
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Nyhed i Nordborg
Af l4ncent Huus, Sportsminigoffiubben Putter Team Odense

Først og fremmest vil jeg gerne opmærksom på, at det var muligt at Det viste sig at være en kæmpe

have lov til at sige mange tak til lave en række for de 4 piger som var succes for hele turneringen og nu er

Nord-Als Minigolf Klub for en tilmeldt. Fedt, tænkte jeg. ..det ville det så op til alle andre turneringer i
dejlig weekend ved deres stævne. da være dejligt at kunne oprette en landet atprøve at lokke så mange

Som sædvanligt var der godt styr på række for de 4 piger. med som muligt, så vi ikke skal

tingene og traditionen tro var der Jeg spurgte så formand Preben vente 16 år, før vi igen kan stille en

vildsvinespisning lørdag aften. Nørskov om muligheden og han var række for pigerne.

Selve stævnet trækker normalt så da overrasket over at muligheden Pigerne viste også meget flot spil
mange spillere, at det er blandt de 3 forelå, men mente ikke at det kunne og højt humør, og de var glade for
største stævner i Danmark og denne lade sig gøre. Efter lidt snak frem og ikke at skulle spille sammen med
gang var ingen undtagelse. tilbage valgte Preben alligevel at drengene for en gangs skyld. Ikke

Der kom dog en kæmpe positiv spørge resten af bestyrelsen i Nord- fordi de ikke kan slå drengene, men

overraskelse! For første gang siden Als til råds og resultatet blev, at de fordi det er noget særligt at skulle
1985 (1a du læser rigtigt) var der besluttede at oprette en minijunior dyste indbyrdes piger imellem.
mulighed for at lave en ren række pige række. Det blev alle pigerne Jeg glæder mig til igen at se

for juniorpiger, idet at der var 4 enormt glade for, og jeg ved, at det pigerne dyste i næste turnering, som
piger til stævnet. har kostet mange penge for Nord- jo er DM i Gladsaxe og ønsker dem

Det var faktisk Sidsel Nielsen, Als Minigolf Klub og jeg vil gerne og alle andre rigtig godt spil.

som kom hen til mig og gjorde mig sige mange tak for jeres beslutning.

Turneringsledersemlnar og regelseminar
Af Ole Rasmussen, Minigolferen

Se det er jo noget, som mange Turneringslederseminaret vil tage naturligvis også chancen for mange

kan i forvejen. Både det der med at fat i planlægningen helt fra start af spørgsmål fra deltagerne.

arrangere og afholde stærmer, og det frem til og med stævnet, ja endda En af arrangørerne bliver under-

der med at finde ud af reglerne. Så efter at stævnets afslutning. tegnede. Jeg vil finde en person

hvorfor nu pludselig seminar om Der vil også blive en gennemgang mere, som er interesseret i at hjælpe

den slags? af regnvejrssituationer, således at med arrangementet, specielt til
Meningen med et turneringsleder- alle hensyn tages både til spillernes turneringslederseminaret kunne jeg

kursus er at højne standarden for konkurrencebetingelser, deres hel- forestille mig at få brug for en

stævner, undgå fejl og en gang for bred samt til tidsperspektiverne. medarrangør.

alle fa det på papir, hvordan proce- Regelseminaret er et oplagt alter- Dato og sted er ikke fastlagt
durerne er, og hvordan man for- nativ til dommerudvalgets dom- endnu, men det vil sandsynligvis

bereder et stævne, og afvikler det merkurser, hvor det er formålet at blive en gang i efteråret. Der
gnidningsløst og sikkert. udklække nye dommere. Så langt kommer naturligvis indbydelse ud til

Desuden kommer der jo hele strækker regelseminaret sig ikke. alle klubber.

tiden nye klubber til og der kommer Der skal ikke gennemgås hele Begge seminarer vil blive afholdt
nye ledere i foreningerne, og de er regelhæftet, og der skal ikke i samarbejde med dommer- og

en oplagt målgruppe for seminarer aflægges en prøve. Men der vi blive teknisk udvalg og

af denne art. Mange spillere kunne taget fat i mange vigtige forhold for turneringsudvalget.
sikkert også godt trænge til at få spillerne uanset om de er
frisket deres hukommelse op. stævnespilleme eller hyggespillere i

klubbens dagligdag. Det giver
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Bemærkninger:

Generelt om det aflagte regnskab

Det fremlagte regnskab er ikke periodiseret for alle posters vedkommende - eksempelvis kan det nævnes, at endnu ikke
modtagne tilskud fra DIF, som vedrører regnskabsperioden ikke er indtægtsført. Det er endvidere muligt, at der efterfølgende
fremkommer omkostninger, som vil påvirke resultatet.

Under forudsætning af, at der ikke fremkommer flere væsentlige omkostninger, vil resultatet for perioden lll - 30/6 2001 blive
forøget med yderligere tkr. 20 svarende til et resultat på i alt tkr.76, hvilket anses for særdeles tilfredsstillende.

Væsentlige budgetafvigelser

Turneringsudvalg
I forhold til budgettet har tumeringsudvalget brugt tkr. 11 mere end budgetteret!

TU har i forbindelse med DM modtaget et a conto-beløb på tlr. 20 til afregning af præmier - beløbet er p.t. udgiftsført, men det
forventes, at mellem tkr. 5 - 10 retumeres efterfølgende.

Breddeudvals
I forhold til budgettet har "breddeudvalget" brugt tkr. 35 mindre end budgetteret!

Forholdet skyldes at breddekonsulenten har opsagt sin stilling og at bestyrelsen har valgt ikke at ansætte en ny konsulent. Som

nævnt ovenstående er de nuværende omkostninger overwrderet med omlcing tkr.20, som efterfølgende vil blive indtægtsført.

Eliteudvalg
I forhold til budgettet har eliteudvalget brugt tkr. l7 mere end budgetteret!

Der er brugt tkr. 18 på juniorernes deltagelse i Nations Cup - der var i budgettet ikke medtaget udgifter til dette formåI.
Bestyrelsen har på et tidligere møde godkendt denne udgift.

Fælles administration
I forhold til budgettet er der brugt tkr. 16 mindre end budgetteret til dette formål
De væsentligste afvigelser er en besparelse på tkr. 6 på telefon og tkr. 15 på diverse mens der er brugt tkr. 6 til administrative
lønninger (vagt på kontoret i Odense)

Prognose for 2001

tkr.
Resultatjf. resultatopgørelsen 56

Ikke bogførte indtægter, netto 20

Budgetteret resultat for perioden l/7 - 3lll2 2001 -4

Ekstraordinært tilskud fra DIF for 2001 13

Forventet besparelse på breddeudvalg 55

Forventet resultat for 2001 140

Ovenstående prognose er selvfølgelig under forudsætning af, at der ikke fra bestyrelsens bliver iværksat aktiviteter, som

medfører yderligere omkostinger end de budgetterede.

Med venlig hilsen
Michael R. Sølling
kasserer
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De to nye ansigter på unions-
kontoret har lavet en lille profil af
dem selv, som vi præsenterer her:

Erik Kristensen
Jeg hedder, Erik Kristensen, er far

til Sidsel B. Nielsen, som har spillet
i PTO siden '98, og selv har jeg
spillet siden '99.

Mine administrative egenskaber
gør jeg brug af i mit daglige arbejde,
som institutionsleder i Odense

Kommune med egen lønkørsel og
administration. Dette sker via PC, så

det harjeg også et vist kendskab til.
Vincent Huus
Jeg hedder Vincent Huus, er 27 år

gammel og bosiddende i Odense.

Jeg er uddannet butiksassistent i
1996 og har siden haft diverse job
inden for detailhandlen.

Jeg startede med at spille
minigolf i 1993 og har siden haft det
som min store hobby.

Siden 1994 harjeg væretjunior-
træner i først BgK Odense og siden
1995 i Putter Team Odense.

Udover minigolf bruger jeg min
fritid på at arbejde med edb og jeg
mener da også at jeg er rimelig habil
på det område, såjeg kan varetage
de opgaver på DMU-kontoret på

tilfredsstillende vis.

De vil være på kontoret 2 gange

om ugen, mandag og onsdag fra kl.
l1-19.

',,,,,,,,,,,,,,,.iiiiir,iiiiiiiiii,il$*#* ^*e"umiiil*riliiiliiiil,r.:.;,.. .::::::,,.':::::::.:...:;:: .: li;,.,i1 .i:ii:::::l:..,,,,;:::,,,.'.:'

Dommer- og teknisk udvalg har
idømt Christian Andreasen, Gladsaxe
Minigolf Klub,4 ugers karantæne
for at udeblive fra sidste runde ved
DM i Gladsaxe den 23. -24. }uni.
Karantænen gælder frem til 22. juli.
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Af Torben Baldorf, Dansk Minigolf
Union

En ny klub så dagens lys oven-
nævnte dag i Otterup og undertegn-
ede var den dag taget til Otterup for
atvære med til klubindvielsen men
kom desværre ikke til åbningstalen
og starten på stævnet da starttids-
punktet ikke var i overensstemmelse
med transportmulighederne fra
København.

Svend Hansen fra Odense vandt
stævnet som desværre ikke havde så

mange deltagere som forventet.
Banerne er i god stand men som

på alle nye anlæg er sværhedsgraden

stor, hvilket spillet også tydede på.

Det er glædeligt, at en ny klub er
kommet op at stå og den ønskes alt
muligt held fremover.

Dansk Minigolf Union har
udsendt adresselister til klubberne.
Det er de adresser som ligger i
unionens database. Der skal også

her lyde en påmindelse om, at

klubberne skal huske at indsende

listeme med de rettelser, som der
måtte være. Det skal ske hurtigst
muligt.

Det er meget vigtigt med en

ajourføring ikke mindst af hensyn til
postforsendelse, men også en ting
som registrering afresultater på
unionens hjemmeside er afhængig af
de rigtige medlemsoplysninger.

or

: ::::: . t:::: :::: ::::::r ' l

ÅdrGCscliStcii

Aalborg Minigolf Klub
inviterer til

Internationalt stævne
d. lL. & 12. august 2001
(Indbydelse findes i din klub)

Tilmelding kan ske pr. mail til:
abgk@get2net.dk
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Dansk Minigolf Unions
bestyrelse er glad for de mange
henvendelser, som de får via e-mail.

Men bestyrelsen har en bøn. De
vil frygteligt gerne have at afsende-
ren enten præciserer, hvem mailen
er stilet til eller hvem man ønsker et

svar fra. Det vil gøre det noget
nemmere for bestyrelsen at svare

uden hver gang at skulle finde ud af
internt, hvem der besvarer en mail.

,,.,.. 
Bla*fiUval$ets,mai[gr4p, eei,.:iiii:::
Så er der kommet en mailgruppe

til bladudvalget. Adressen er slet og
ret

dmu-bladudvalg@groupcare. dk
Til denne adresse hører Ole
Rasmussens og Leif Meitilbergs e-
mailadresser. De repræsenterer i
øjeblikket bladudvalget.

Kort nyt
,,#ffiW##,fi6#u$$ un*ffii,

WMF's terminskalender med alle
internationale stævner har ingen
danske stævner med i år.

Det skyldes nok en fejl fra klub-
bernes side, hvis de ikke har tilmeldt
deres stævner enten rettidigt eller
slet ikke har tilmeldt det.

Derfor er opfordringen til alle
klubber som ønsker deres stævner

optaget. Tilmeld det inden 1.

septem-ber i år, hvis det skal på
kalenderen næste år. Tilmeldingen
skal ske til Dansk Minigolf Union.

Prisen for at få sit stævne med på
kalenderen kan indhentes hos DMU,
men det er jo god reklame for klub-
ben og Danmark i det hele taget.

Samtidig skal opfordringen også
lyde til klubber med nationale
stævner om at tilmelde sig til
Turneringsud-valget i god tid for at

få deres stævne med på DMU's
terminskalender. Her er fristen 1.

........... 'rf*niåret:.uOtæåt t,EMii.ii,,lt'.
::::;;::.. :::: ::l',::;:::i:1:: .:::,. ,;: :::,:-llll::. ,,uuu:l::::::::. uuu,,i ,,

Lige oven på de danske mester-
skaber faldt udtagelse afde tojunior-
spillere, som skal spille EM i august
i Prag i de rød-hvide nationalfarver.

Det blev nok ikke uventet Johnny
Andersen, Aalborg Minigolf Klub,
og Lars Nørregaard, Putter Team
Odense.

De rejser af sted den 3. august og
sarrunen med dem rejser Arne P.

Hansen, Nord-Als Minigolf Klub og
Ole Rasmussen, Putter Team
Odense, som holdledere.

Europamesterskaberne spilles den
9. 1 1. august. Som for 2 år siden
stiller Danmark ikke hold i år, men
det er målet at kunne stille op ved
EM igen med et hold inden for en
kortere årrække.

Herrespillerne skal til VM i
Finland, men modsat juniorerne er
de ikke udtaget endnu. En mand er
faldet fra i kampen om de to pladser,
men det efterlader Kåre Thomsen.
Dennis Prip Hansen og Vincent
Huus, som skal kæmpe om det indtil
sidste øjeblik. Den spiller som bliver
vraget får dog rollen som holdleder
sammen med træner Jan Lyø. VM
spilles 22. -25. august.

Også hos herrerne er det målet at
kunne stille med et hold igen ved
internationale me sterskaber.
,.,,,,,, .:: ::: ,, , ,,' .,..1, .1i. ,:i ,, " , ,': ,, ,,',,,', '::', 
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Besfyrelsen har nedsat et udvalg
bestående af Karsten Jørgensen og
Michael Sølling til at gennemgå
samtlige DMU's regelsæt. Formålet
er atfå foretaget en gennemgående
revision heraf.

Det endelige resultat ventes
udsendt inden og fremlagt på det
kommende repræsentantskabs-
møde.

Gladsaxe Minigolf Klub
indbyder Jer herved til klubbens 33.

internationale turnering samt
klubbens 50 års jubilæumsfest

4. - 5. august 200f

r.tst{r

Tilmelding kan ske pr. mail til:
G lu d s axe _min i g o ff@h otm øi I. c o m

eller til Gladsaxe Minigolf Klub, Til
Jernbanen 20 B, 2880 Bagsværd.
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Å Resultater siden sidst
l\\
I I \ For perioden26. mai - 8. juli 2001

Internationalt stævne, Nord-Als
Minigolf Club, 26.-27. maj
Herre A (10 rd.)
l.JanLyø, Putter Team 218
2.Svend Hansen, Odense 220
3.Dennis Prip, Nord-Als 220

Damer (10 rd.)
l.Inge-Lise Hansen, Nord-Als 251
2.Inger Neye, Putter Team 264
3.Monika Schacht, Harrislee 274

Herre B (10 rd.)
1.Harry Wiile, Nord-Als 227
2.Tim Christiansen, Putter Team 257
3.Lars Paulsen, Harrislee 267

Herreseniorer (10 rd.)
l.Erik Meldgaard, Randers 231
2.Rudolf Matthies, Broager 246
3.KnudWalther, Gladsaxe 250

Dameseniorer (10 rd.)
l.Rita Thiigesen, Nord-Als 270
2.Conny Jacobsen, Gelsted 278
3.Grethe Knop, Gelsted 280

Herrejuniorer (10 rd.)
l.Lars Nørregaard, Putter Team 229
2.A7lan Schwab, Nord-Als 239
3.Mikkel Wiile, Nord-Als 239

Damejuniorer (10 rd.)
l.Kristina Matthies, Broager 276
2.Sidsel Nielsen, Putter Team 278
3.Line Balstrup, Nord-Als 350

Hold (7 rd,.)

l.PutterTeamOdense I 618
2.Nord-Als Minigolf Klub | 669
3.Odense Minigolf Club 1 695

DM INDIVIDUELT OGMIX
23. - 24. juni, Gladsaxe Minigolf Klub
Mix (s rd.)
l.Dennis P Hansen/Inge-Lise Hansen,
Nord-A1s 249
2. Kåre Thomsen, Majbrit Henriksen,
Aalborg 250
3. Lars Nørregaard/Inger Neye, PTO261

Minijuniorpiger (8 rd.)
l. Sidsel Nielsen" Putter Team 255
2. Kristina Matthies, Broager 256

Minijuniordrenge (8 rd.)
1. Jannick Skov, Gladsaxe 213
2. Kim Nørregaard, Putter Team 215
3. Mads Nørregaard, Putter Team 233

Juniorherrer (8 rd.)
l. Lars Nørregaard, Putter Team 196
2. Johnny Aldersen, Aalborg 198

3. Allan Schwab, Nord-Als 212

Seniordamer (8 rd.)
1. Conny Jacobsen, Gelsted 241
2. Grethe Knop, Gelsted 247

3. Connie Andersen, Aalborg 257

Seniorherrer (8 rd.)
1. Preben Skov, Gladsaxe 198

2. Torben Baldorf, Gladsaxe 198

3. Knud Walther, Gladsaxe 205

Herre B (8 rd.)
l. Poul Frederiksen, Gladsaxe 191

2. Anders Grønnegaard, Putter Team2O1

3. Henrik Knudsen, Randers 213

Damer (8 rd.)
l. Inge-Lise Hansen, Nord-Als 2ll
2. Majbrit Henriksen, Aalborg 215

3. Inger Neye, Putter Team 223

Herre A (8 rd.)
1. Kåre Thomsen, Aalborg 185

2. Dennis P Hansen, Nord-Als 189

3. John Hansen, Putter Team 190

Nations Cup, juniorer, 2. - 3. juni,
Prag, kombineret eternit/beton
cup
l.Tjekkiet 2
2.Sverige
3. jekkiet 1

Danmark kvalificerede sie ikke til
cuppen.

Nations Cup Junior - individuelt
l.Erik Tiekstra, Holland 209
2.SarkaMachackova,Tjekkiet 217
3.Adam Yymazal,ljekkiet 217
25.JohnnyAndersen,Danmark 237

30.Lars Nørregaard, Danmark 239

3T.Stephan Jensen, Danmark 245

46. Allan Schwab, D anmark 252
Mads Nørregaards resultat fremgår ikke
på resultatlisten.

Nations Cup, herrerldrmer,2. -3.
juni, Vaasa, kombineret eternit/fiIt.
Hold
l.Sverige I
2.SveÅge 2
3.Finland 3

l2.Danmark

Individuelt
l.Carl-Johan Ryner, Sverige
2.KaÅn Wiklund, Sverige
3.Pierre Zetterlund, Sverige
33.Vincent Huus, DK
36.Dennis P. Hansen, DK
45.Kåre Thomsen, DK
5 l.Morten Rasmussen, DK

711

723
14)

868

(2 eternit,4 filt)
162
175

178

200
205
216
a A1

Nationalt stævne, Broager Banegolf
Klub,7. - 8. juli
Herre A (10 rd.)
l.Vincent Huus, Putter Team 240
2.O1e RasmuSsen, Putter Team 242

3.Morten Rasmussen, Odense 246

Damer (10 rd.)
1.Inge-Lise Hansen, Nord-Als 256

2.Inger Neye, Putter Team 274

3.Kirsten Schnoor, Broager 281

Herre B (10 rd.)
l.Allan Frost, Broager 249
2.Tim Christiansen, Putter Team 252

3.Bent Schults, Nord-Als 260

Seniorherrer (10 rd.)
l.Rudolf Matthies, Broager 262
2.Kaj Knop, Gelsted 262

3.Hans J. Jørgensen, Odense 267

Seniordamer (10 rd.)
l.Mie Matthies, Broager 271

2.Grethe Knop, Gelsted 281

3.Rita Thiigesen, Nord-Als 284

Juniorer (10 rd.)
l.Lars Nørregaard, Putter Team 246

2.Kristina Matthies, Broager 265
3.Allan Schwab, Nord-Als 267
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Slutstilling DM-hold 2000-2001

Elite division
Plac.: Hold
I Putter Team Odense I
2 Putter Team Odense 2
3 Aalborg Minigolf Club I
4 Odense Minigolf Club I
5 Randers Minigolf Klub I
6 Minigolf Clubben Gelsted 1

1. Division
Plac.: Hold
I Gladsaxe Minigolf Klub 1

2 Randers Minigolf Klub 2

3 Nord-Als Minigolf Club I
4 Putter Team Odense 3
5 Nord-Als Minigolf Club 2
6 Aalborg Banegolf Klub 2

2. Division
Plac.: Hold
I Gladsaxe Minigolf Klub 2

2 Broager Banegolf Klub I
3 Odense Minigolf Club 2
4 Silkeborg Idræts Forening I
5 Minigolf Clubben Gelsted 2

Juniordivsion
Plac.: Hold
I Putter Team Odense I
2 Silkeborg Idræts Forening I
3 Nord-Als Minigolf Club I
4 Putter Team Odense 2

SIag Runder
2292 100

2320 100

2409 100

2398 100

2570 100

2635 100

Slag Runder
2709 100

2786 r00
2195 100

2927 100

299s 100

1281 40

Slag Runder
1733 60

1802 60

1931 60

1845 60

t9t6 60

Stag Runder
732 30

914 35

539 20
606 20

Snit Point
22,920 116 Slutspil
23,200 lll Slutspil
24,090 70 Slutspil
23,984 67 Slutspil
25,700 68

26,350 47

Snit Point
27,090 203
27,860 177

27,950 143
29,210 t17
29,950 96

32,025 14 Udgået

Snit Point
28,883 130

30,033 94
32,183 55

30,750 70

31,933 51

Snit Point
24,400 81

27,829 62

26,950 61

30,300 26
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Faxcup 2001 Seniorer 3. afd.
Plac.: Hold Point
l. Odense Minigolf Club 1 2OB

2. Randers Minigolf Klub 1 192
3. Minigolf Club Gelsted 1 176

4. Broager Banegolf Klub 1 169
5. Nord-Als Minigolf Klub 2 155
6. Nord-Als Minigolf Klub 1 143
7. Broager Banegolf Klub 2 140
8. Minigolf Club Gelsted 2 133
9. Odense Minigolf Club 2 120
10. Nord-Als Minigolf Klub 3 99
11. Putter Team Odense 1 65

12. Putter Team Odense 2 63

13. Odense Minigolf Club 3 4l
14. Gladsaxe Minigolf Klub 1 0

Faxcup 2001 Juniorer 3.
Plac.: Hold
1. Nord-Als Minigolf Klub I
2. Putter Team Odense I
3. Nord-Als Minigolf Klub 2
4. Putter Team Odense 2

5. Broager Banegolf Klub I
6. Silkeborg Idræts Forening
7. Minigolf Club Gelsted I
8. Putter Team Odense 3

9. Minigolf Club Gelsted 2
10. Putter Team Odense 4

Året har foreløbigt budt på 2
runder 18.

John Hansen, Putter Team Odense,

trådte frem i rampelyset med sin
flotte l8'er på Nord-Als Minigolf
Klubs baner den 27. maj ved
klubbens stævne. Ud over æren

indkasserede han 1200 kr. for denne
officielle runde.
Stephan Jensen, Silkeborg Idræts
Forening, var næste succesfulde
spiller, da han på klubbens trænings-
aften tirsdag den 19. juni forbedrede
banerekorden med hele 2 slag, og
han fik dermed på rekordtid sat den
ultimative banerekord. Banerne i
Silkeborg har kun været spilleklar
siden foråret.
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Point

116

111

87

86

63

156
47
38

26
8

23



AKTIVITETSKALENDER
DANSK MINIGOLF TINION

Juli
2I. -22. Putter Team Odense Landsholdssamling
24. Odense Minigolf Club Fyns aftenturnering Eternit
28. -29. Odense Minigolf Club 25. intemationale stævne Eternit * beton
Uge 31 Hele landet TeleCup Eternit

August
4. - 5. Gladsaxe Minigolf Klub Internationalt stævne Eternit
9. - I 1. Prag, Tjekkiet EM for juniorer Eternit * beton
ll. - 12. Aalborg Minigolf Klub Nationalt stævne (stormester) Eternit
18. DI-Club Otterup Tour 2001 Eternit
22. 25. Vaasa, Finland VM for herrer og damer Eternit + filt
23. Minigolf Clubben Gelsted Fyns aftenturnering Eternit
25. -26. Minigolf Clubben Gelsted Nationalt stævne (stormester) Eternit

September
l. -2. Silkeborg Idrætsforening SIF-CLIP (stormester) Eternit
5. - 8. Luxemborg Senior EM Eternit
8. - 9. Minigolf Clubben Gelsted FMU Open Eternit
15. Odense Bestyrelsesmøde Dansk Minigolf Union
30. Randers Minisolf Klub Makkerstævne Eternit

Oktober
5. - 7. Bratislava, Slovakiet Europa Cup, Mesterhold Eternit

November
1l. Putter Team Odense 1. afdelins uofficielle DM-indendørs Eternit

December
I

9.

Januar
It
ta

Odense Bestyrelsesmøde Dansk Minigolf Union
Putter Team Odense 2. afdelins uofficielle DM-indendørs Eternit

Nord-Als Minisolf Klub Vinterstævne Eternit
Aalborg Minigolf Klub 3. afdeling uofficielle DM-indendørs Filt

Februar
2. - 3. Aalborg Minigolf Klub Nordjyllands Open Filt
10. Putter Team Odense 4. afdeling uofficielle DM-indendørs Eternit
23. ??? Repræsentantskabsmøde


