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DM med billedu og kommentarer
De danske mesterskaber 2002 blev afviklet i Randers i sol og

meget regn. En runde blev afkortet men de 7 runder udgjorde
grundlaget for at finde alle mestrene.

Der er kommentarer til turneringsformen og forslag til hvordan
man også kunne afvikle DM.
Læs side 6-7.
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Bjarne Hansen, Aalborg, blev dansk mester hos herrerne. Det er n@jagtigt 20 år siden
at han tog den titel på de samme baner da de Iå i Dronningborg.

Dommere uddannet
Dommer- og teknisk udvalg har afholdt dommerkursus og der
er uddannet 5 nye dommere. Det har længe været brug for
flere dommere i Dansk Minigolf Union, så de nye er allerede
sikret mange opgaver.
Læs side 4.
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$ommcr oE mini$olf
Af Ole Rasmussen, Minigolferen

Her midt på sorrlmeren og midt
på sæsonenkan man godt sætte sig

og fundere lidt over sæsonen, der

ergaetindtilnu.
For nogen startede det ret tidligt

medudtagelsesspil i marts maned.

Det var vores landsholdspillere,

som skulle kvalificere sig til NM.
Ja, før de to kvalifikationsspil var

der jo vinterstævne påNord-Als og

et uofficielt indendørs DM-hold, og

etNordjysk Open i Aalborg.
Der lå med andre ord alligevel en

del arangementer. Heller ikke
vinterhalvårets deltagermagnet,

Makkerstævnet i Odense med 70
deltagere måman glemme i denne

forbindelse

Aktivitetskalenderen skæv
Men her midt på sommeren kan

man lidt forbløffet konstatere, at det

er forbavsende få stævner, der lig-
ger midt i den bedste tid set rent
vejrmæssigt. Når vi kommer hen til
august og specielt september ligger
terminskalenderen propfyldt med

arrangementer. Man kan for arran-

gøreme godt frygte, at der kommer
meget få deltagere til de private

stævner, for der er simpelthen for
mangetilbud.

Det ser ud til at aktivitetskalen-
deren er blevet skæv.

Derudover er flere af arrange-

menteme slet ikke kommet med på

aktivitetskalenderen på hj emme-

siden som ud over bladet her er det

sted hvor alle henter deres oplys-
ninger. Det gør det heller ikke nemt
at for en spiller planlægge sin mini-
golfsæson og harmoni med familie
og venner.

Af hensyn til vores landsholds-

spillere vil det også være fordel-
agtigt med flere stævner i foråret til
aL Eøre sig bemærket i.

DM-hotd
DM-hold har vi dog fået spillet.

Hele 3 afdelingerer derblevet af-

viklet. Desværre spillede 2. +3.
division ikke med i den første afde-

ling i Broageq hvilket er synd, når

dernu ikke liggerflere stævneri

foråret. Kunne det ændres på

næste repræsentantskabsmøde?

En række især unge spillere, som

skal have en ballast for at komme
med på landshold, og somuheldig-
vis spilleri de lavere divisioner,

mangler disse turneringsrunder i
foråret. Og viharvel alle glædetos

hele vinteren til at spille, såhvorfor
ffække den længere fornogies
vedkommende.

Alkohol og sport
Så fik vi også set alkoholens

uhyggelige spøgelse dukke frem
ved hpjlys dag under DM-hold i
Aalborg. Alle som jeg har talt med

om det, omtaler det som en negativ

og meget uheldig oplevelse. Det var

bare for meget!

Det kan ikke passe at med de

relativt få weekends med DM-hold,
at man så vælger at drikke og feste,

i stedet for at lægge det på hylden
og gemme dettil en anden vel og

mærke minigolffri weekend !

Tænkjer lidt om! Hvad hvis re-

præsentanter fra DIF var dukket op

uanmeldt? Mon ikke der hurtigt ville
blive lukket for pengesff@mmen til
DanskMinisolf Union.
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Nye bestemmelser vedrørende indrykning af annoncer i Minigolferen

Dansk Minigolf Unions bestyrelse har på et møde den 26. marts besluttet at der skal gældende følgende
bestemmelserfor indrykning af annoncer i Minigolferen.
Følgende typer af annoncer kan indrykkes:

1) lkke-kommercielleannoncerfraDMgU'smedlemsforeninger:
Der kan annonceres for klubbernes egne sportslige arrangementer. Hver DMgU-klub har pr.

kalenderår ret til 2 x 1/4 side - alternativt 1 x 7z side - uden beregning.
Øvrige efterfølgende annoncer er til allerede fastlagte priser f ra år 2001 .

Det er et krav, at det af indbydelsen fremgår, at der kræves gyldig DMgU licens ellertilsvarende
gyldig licens fra et WMF tilsluttet forbund.

2) KommercielleannoncerfraDMgU'smedlemsforeninger:
Der kan annonceres for f.eks. Salg af udstyr etc., men ikke for DMgU klubbers
kommercielle turneringer. Prisen er 2 gange den i år 2001 fastlagte pris. Der ydes ikke
rabat, klubprovision eller lignende

3) Kommercielle annoncerfor udenforstående organisationer (firmaer, private etc.). DBF annoncer
optages ikke.
Klubberne kan formidle annoncesalg for eksterne annoncører. Klubben tår SO"h af 1 . års annonce-
indtægt, og25o/o af 2. års indtægt. Prisen er 2 gange den i år 2001 fastlagte pris. DMgU står for
afregning med den eksterne annoncØr, og når beløbet for annoncen er indbetalt, af regnes honoraret
tilklubben.

Bestyrelsen kan dispensere efter ansøgning.

Formålet er:

at udelukke 'kommercielle' arrangementer fra DMgU's PR medier
al gøre noget attraktivt for kl ubbernes sporlsl ige i kke-kom merciel le arran gementer
aI gøre det muligt for klubberne at tjene nogle penge til klubkassen.

Helt at forbyde Plsalg eller et
totalt alkoholforbud kan næppe

komme problemet til livs.
Et forslag kunne være at adskille

Elite + 1. division fra de lavere
divisioner. Her måjeg hellere lige
indskyde at det ikke er mit eget
forslag alene, idetmange andre

også har tænkt de tanker.
Fokus fra medier og offentlighed

ligger på toppen af sporten.

Kan man skille den ud, og måske
indføre visse restriktioner hvad an-

går alkohol, så vil vi vinde meget i
sporten, og forhåbentligt fortsat

med stolthed og ære i stemmen
kunne kalde det en sport.

Hvad så med de lavere divi-
sioner?

Nu føler mange sig sikkert
stemplet, og detervel ikkehelt
refærdigt. De divisioner kunne

også sagtens komme med i restrik-
tioneme om nul alkohol. det ville
være perfekt.

Jeg er ikke i tvivl om, at det
bliver debatemne på DMgU's
repræ sentantskabsmØde i 2003, o g

det kommer til at tage tid på mgdet,
for der var mange, som bare fik for

meget denne weekend i Aalborg,
det er ment og sagt på to måder.

Og lad mig nu endnu en gang

understrege, at det ikke kun er mig
der har denne hoidning. Det er også

mange afjeres egne sportskam-
meraterihele sporten.

Der er nok noget at tænke over
resten af sommeren og måske også

snakke om, mennydnu de mange
stævner der kommer, og vent med
alkoholen til spillet er forbi.

Det vil væreklædeligtog glæde-

ligt
God sommer!
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Nye dommere uddannet
Af Teddy Nielsen, Dommer- og

L@rdag d. 29 . jum aftroldt

Teknisk Udvalg

Dommer- og Teknisk Udvalg et nyt
dommerkursus i Broager.

Dervar 8 tilmeldte fra starten,
men medens jeg kgrte til Broager
indløb der 3 afbud hvilket er meget
ærgerligt men arbejde og sygdom
kan vi desværre ikke gØre noget
ved.

De resterende 5 var 4 helt nye og
en af de garnle dommere, som var
dumpet sidste år, men nu ønskede
at generhverve sit dommerbind.

At aftroide et dommerkursus
kræver ikke så lidt forberedelse,
men når de fremmgdte m6der op så

godt forberedt, som disse personer
gjorde føler man, at det er det hele
værd. Disse personer havde i hvert
fald gjort deres hjemmearbejde.

Dethele startede med en gen-
nemgang af maærialet hvorunder de
kunne stille spØrgsmåi på det, de
var i tvivl om. Derefter var der
skriftlige prp v er på 64 spørgsmål
hvor de måtte have 8 fejl, der var
kun fejl på mellem 2 o96 så den
fprste prøvebestod alle med glans.

Derefter var derprpve i udfyid-
else afprotokol og lignende og der
var det lovligt med 5 fejl, men det

hpjeste var 3 fejl så et stort tillykke
til denye dommere.

Det drejer sig omfglgende:
Lars Hollner, Aalborg Minigolf
KIub, Peter Caspersen, Aalborg
Minigolf Klub. Allan Frost, Bro-
ager Banegolf Klub, Knud E.
Boesen, Odense Minigolf Club og

Arne Prip Hansen, Nordals Mini-
goHClub

De er alle fuldt ud kvalificeret til
at fungere som både dommer og
overdommer, såbrug dem,

Det erjo fgrst når man kommer
ud at virke at man virkelie bliver en
goddommer.

Dommer på slingrekurs
Af Jan LyQ, landstræner herrer, damer og juniorer

Som overskriften kan antyde
handler dette om alkohoVdruk på
minigolfoladsen.

Den episode, som jeg gerne vii
fremhæve, er en dybt ulykkelig
situation for dansk minigolf.

Der er mange personer som arbej-
der seriøst med at få fremgang in-
den for vores sport til gavn for alle.

Derfor skuffer det mig enormt at
mani 3 afdeling af DM-holdl4rdag
morgen/formiddag oplever affange-
mentet som en opstarttii en festival.

Hvor kommer dommer på slingre
kurs ind i billedet? Jo, han kommer
præcis ind på det tidspunkt, hvor
jeg selv står og puttræner på nyren.
Der bliverjeg personligt generet

med usmarte og dumme kommen-
tarerjeg kigger derfor op, og ser til
min store forbavselse. at det da

4

sandelig er den person, som var
dommer i 2 afdeling af DM-hold.

Der sidderhan påbænken med
sin bajer i handen, og man kan tyde-
ligt se på ham, at han da selv tror
han varmerop til festival og helthar
glemt, at det er en sportskamp.

Og jeg tænkeruden atkommen-
tere, at der er ikke noget at sige til
at mange spillere mangler respekt
for dommerne, jeg har i hvert faid
selv mistet al respektfordenne
dommer.

Med denne lille historie fra virke-
ligheden håber jeg, at jeg har givet
lidt stof til eftertanke.

Mit eget forslag er, at man i for-
bindelse med DM arrangementer
indfører alkoholtest samt intet sale
afalkohoi.

ilil;
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Jubilæum$dagen på Fyn
Af Ole Rasmussen, Minigolfuren

I sidste nummer fik vi en

kort artikel fraFyns Minigolf
Unions 25 åtrsjubilæumsdag,
og som lovet fra redaktionen
skriver vi her lidt mere om
selve dagen sammen med et
parbilleder.

Nyt og gammelt var meget godt
forenet denne lBrdag hos en af
landets ældste klubber; Odense
Minogolf Club, hvor Fyns Minigolf
Unionhavde valgtatfejre sin 25 års

jubilæum.

Vejret var ikke mødt frem med

sin varme hilsen, men på trods af en

rakold tidlig majdag, var der mødt
mange af de garnle minigolfspillere
op på dagen for at fejre unionen på

dens festdag.

Unionen havde ogsålagt op til en

ungdommelig linie og en invitation til
fremtidens spillere, idet der var lagt
op til et lille to-runders stævne, hvor
ikke-licensspiller også kunne

deltage, og det var der mange unge
spillere, sombenyttede sig af.

Historien fik også sin plads på

dagen ved gamJe præmier, som var
udlant og samlet, og desuden var
derhelt gamle referater, blandt
andet fra unionens stiftelse med
Hans JPrgen J@rgensen ved roret
dengang.

Derblev overrakt mange gode

og brugbare gaver fra de fynske
klubber samt Dansk MinigoH
Union, som var mødt op på dagen,
og sarnmen med de 6vÅge gæster

nØd de det lille traktement, som
Fyns Minigolf Union varværtved.

Der skal ikke skrives så meget
mere. men i stedet skalbilledeme
give et lille indtryk af dagen.

Wr/eq
t
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I
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Flot oE $pændende DM i Randers
Af Karsten JBrgensen, formandfor Dansk Minigolf Union

Randers By fejrer i år 700 års
jubilæum og Randers Minigolf Klub
fejrer i år 50 års jubiiæum. Som en

naturlig konsekvens af de 2 jubilæer

var årets Danmarksmesterskaber
henlagt til Randers Minigolf Klubs
baner. Mesterskaberne blev afu iklet
i weekendenLZ-23 juni.

I år skulle vi forfBrste gang

afvikle DM uden en B-række. Det
var derfor med spænding, at jeg
imødeså interessen for at deltage.

Efter et par sidste øjebliks afbud
deltog 69 spillere i DM, heraf alene

25 i Herrerækken. Det var et meset
flot deltager antal.

Derblev udvist stor seripsitet og
vilje til at vinde, idet mange mgdte
frem vedbanerne i Randers
alleredemandag, tirsdag og onsdag

for at ffæne. Vejret i ugen op til DM
var flot, medens det var mere typisk
dansk sommervejrpådeZ
spilledage. Desværre blev spillet
afbrudt flere gange spndag på grund
afvejret.

Såvel spil som spænding varet
jubilæum værdigt. Derblev vist flot
spil og der var stor spænding
gennem hele tumeringen. I
Herrerækken var tæt kamp mellem
Bjame Hansen, Aalborg og Stefan

Ø steryår d, Odense. Bj arne Hansen
blev en fortjent Danmarksmester.
Undervejs præsterede han en runde
18 - stævnets eneste.

Bemærkelsesværdigt er det, at
den eneste spillermedkun "grønne

runder", tæif Meitilberg, måtte tage

tiltakke med4. pladsen. Det
fortæller alt om j ævnbyrdigheden.

En stortaktil spillere, Turne-
ringsudvalg, dommere, Randers

Minigolf Klub og ikke mindst
kBkkenpersonalet for et FLOT
arangement.

På gensyn til DM 2003 iSilke-
borg.

En række stolte og glade DM-vindere: Øverst til venstre er det hos juniordrengene, nr. 2 Lars NQrregaard, dansk mester
Allan Schwab og nr. 3 Christian Simonsen. Ved siden af er det Ingelise Hansen og Dennis Prip Hansen, som vandt mixrækken
igen. Nederst til venstre er det hos damerne m 2 Maibrit Fogh, dansk mester Ingelise Hansen, og nr 3 Inger Neye og ved
sden af er det hos herrerne nr 2 John Hansen, dansk mester Bjarne Hansen og nr 3 Jan Ly@.
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Dtl Gnkolt - Hvorfor altid det $ammep
Af Christian Simonsen, SIF Minigotf

Ja, som I nok kan læse ud af
overskriften, så kommer dette
indiæg til at handle om spilleformen
til DM - enkeltmands. Jeg har nem-
lig længe gået og tænkt over om
man ikkekunne afvikleDM ander-
ledes. De fleste vil nok sige at den
person som bliver danmarksmester
også er Danmarks bedste inden de
forskellige kategorier og det vil jeg
nok også give dem ret i. Jeg synes
uden tvivl at de personer der bliver
danmarksmestre også har gj ort sig
fortjent til det og med stolthed og
rette kan kalde sig danmarksmester
inden for den kategori, men jeg
synes også, at der er nogen væsent-
lige ting der spiller ind for at blive
danmarksmester udover at have
været den bedste. Det kan f. eks.
være, at man bliver danmarks-
mester på ens hjemmebane, hvor at
det vigtige og afgØrende er at man
lige er de slag bedre på ens hjem-
mebane, end andre steder. Detkan
også være at man det ene år kom-
mer i en top 3, ikke npdvendigvis
på ens hjemmebane, men bare på
et anlæg man spiller godt på og at
man så næste år ender i bunden,
fordi at det anlæg er ens hade-
anlæg, eller i hvert fald ikke det an-
læg man er bedst på og det be-
hgverjo ikke at være ensbetydende
med, at man er blevet dårligere.

Det jeg prøver at sige er, at vi
får en dansk mester på eternit, i
stedet for at få en dansk mester
som kan på det hele. Det betyder
jo ikke n@dvendigvis at den/dem
der biiver danske mestre ikke kan
også kan spille filt og beton, men
man ved det bare ikke. Så nu hvor
vi har ændret på spillemåden til

holdtumeringen, hvorfor så ikke
også ændre på spilleformen til DM
- enkeltmands? Man kunne f. eks.
sige at man afholdt DM ligesom
man altidhargjort, hvorman spiller
7-8 runder en weekend og finder
en vinder, men hvor man så i for-
vej en havde spillet 2 afdelinger
tidligere på året, f. eks. på beton og
filt og hvor alle ens slag så vil blive
lagt sammen og den med færrest vil
blive danmarksmester. Ligesom til
et combistævne, her vil det bare
være et triplestævne, som vil blive
aftoldt og flere weekender. Derer
ingen der siger at det lige skal være
beton, filt og eternit - det vil også
sagtens kunne være 3 forskellige
eternitanlæg man spiilede på. Jeg
mener bare at hvis man sagde filt,
beton og eternit, så vil man finde en
vinder, som har vist at han er den
bedste på alle slags anlæg. Detkan
være, der er en der er kanongod på
beton og eternit, men falderfrapå
filtenosv.

Det behgver heller ikke nØdven-
digvis at være sådan, at man slutter
af på etemit, det kunne også sagt-
ens være filt eller beton man slut-
tede afpå, det viljo give noget
afueksling.

De negative ting kunne så at
være at vi jo kun har et filtanlæg og
et betonanlæg i Danmark, så vidt
jeg ved og det gøt jo så, at de to
klubber får en DM-afdeling hvert
år.Detgør egentlig ikke mig noget,
men detkunnejo godt være, at de
to klubber synes at det vil være iidt
hårdt at skulle have det hvert år og
andre klubber vil måske blive lidt
sure over, at de to klubber vil få en

DM-afdelinghvert år, men det skal
j"g jo seivfgigelig ikke kunne sige.

En anden ting kunne jo så være
at Odense Minigolf Club, som både
har et beton og et eternit anlæg, vil
få svært ved at fåDM på etemit da
de i forvejen allerede har en beton
afdeling, men det erjo igen hvad
klubben mener, men ogsåDMU!

Endnu en ting dermåskehelier
ikke vil være så fedt, er at nogen
spiilere måske allerede vil være
uden chance for at vinde. når man
nåede til den sidste afdeling, fordi
de alierede var langt bagud der og
det vil måske aflrolde nogen fra st
stille op. En sidste ting jeg kan
komme på, som måske også vil
være et problem er , atdetjo altså
er 2 weekender mere der skal
bruges og afsættes i kalenderen og
det er dermåske nogen som ikke vil
blive så glad for og det kanjeg
egentlig også godt forså.

I Bvrigt så skal derjo også findes
pladser på aktivitetskalenderen og
dererjo i forvejen mange stævner.

Men dette er altså ogsåkun et
forslag, både til hvordan man kunne
afvikle det på en ny og anderledes
måde, men ogsåfor atggredet
måske mere spændende, selvom
det allerede errigelig spændende
hver gang i forvejen. Jeg kunne da
godt tænke mig at h@re hvad andre
synes og detkunnejo være at der
måske var andre forslag, små
rettelser eller at DM bare skal blive
ved med at være som det er. Men
hvad ved jeg, lad mig høre andres
meninger.
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Holdturneringen over halwei$
Af Ole Rasmussen, Mingolferen

Med to afdelinger tilbage er årets holdspillere fra Gelsted på holdet. oprykningen kommer i hus.

holdturnering nåetoverhalwejen. Det må give en fordel når næste Nærmeste oprykningskandidater
De sidste 2 afdelinger spilles på afdeling skal spilles i Gelsted. Gelsted 11 points efter.

Fyn. Den 13. - 14. september skal Omvendt har Putter Team med I 2. division er det primært

allekampene spilles i Gelsted, og mange års rutine i de afgørende Silkeborg IF og broager, som

den27. - 28. septemberligger kampeplusfavoritværdigheden dysteromoprykningen. Silkborgs
afslutningen i Putter Team Odense som mesterhoid en psykologisk unge spillere har dog 4 points i
hos de forsvarende mestre. fordel, og ikke mindst en hjem- forspring, og en god kamperfaring

Det ser ud til at blive en mebane til den sidste afdeling. fra Putter Teams anlæg fra i vinter
spændende kamp om DM-guldet Nord-Als liggertil oprykning med sig i bagagen.

mellem Puter Team Odense 1 og med et stærkt hold, som skal skal
Odense Minigolf Club, som har 2 udvides fra 3 spillere til 4, hvis

Elitedivisionen

Putter Team Odense 1

Odense Minigolf Club 1

AalborgMinigolf Klub 1

Putter Team Odense 2

Gladsaxe Minigolf Klub 1

Randers Minigolf Klub 1

1. Division

Nord-Als Minigolf Klub 1

Putter Team Odense 3

Minigolf Clubben Gelsted 1

Gladsaxe Minigolf Klub 2

Randers Minigolf Klub 2

Nord-Als Minigolf Klub 2

2. Division

Silkeborg Idræts Forening 1

Broager Banegolf Klub 1

Odense Minigolf Club 2

Nord-Als Minigolf Klub 3

Minigolf Clubben Gelsted 2

Odense Minigolf Club 3

Silkeborg Idræts Forening 2

Broager Banegolf Klub 2
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Resultater siden sidst
For perioden 25. marts-l2. maj

Internationalt stævne, Nord-Als
Mingolf Klub 25. - 26. maj
Hold - 4 sBillere (7 rd.)

1.Nord-AlsMinigolf Klub 658

2.Putter Team Odense 659

3.Minigolf Clubben Gelsted 733

Juniorer (10 rd.)
l.Allan Schwab, Nord-Als 237

2.Mads Nprregaard, Putter Tearrr256
3.KristinaMatthies, Nord-Als 268

Seniordamer (10 rd.)
l.Ingelise Hansen, Nord-Als 25O

2.Rita Thtigesen, Nord-Als 275

3.Conny Jacobsen, Gelsted 284

Seniorherrer (10 rd.)
l.Horst Sauerland, Harrislee 249

2.Preben Madsen, Nord-Als 249

3.Arne Prip Hansen, Nord-Als 254

Herrer (10 rd.)
l.Vincent Huus. Putter Team 2I4
2.Dennis Prip Hansen, Nord-Als216
3.Jacob Petersen, Gelsted 218

Danske Mesterskaber. Randers
Minigolf Klub, 22. - 23. juni

Minijuniordrenge (7 rd.)
1.Mads Ngrregaard, Putter TearnlTT
2.Simon Jespersen, Aalborg 197

3.Peter Bremholt, Putter Tearn 281

Juniorpiger (7 rd.)
l.KristinaMatthies.Nord-Als 187

2.Ngoneh Ndow, Aalborg 263

Juniordrenge (7 rd.)
l.Allan Schwab, Nord-Als 166

2.Lars Ngrregaard, Putter Team171

3.Christian Simonsen, Silkeborg IF173

Seniordamer (7 rd.)
l.Grethe Knop, Gelsted 2M
2.HelenNorup,Aalborg 216

3.Connie Andersen, Aalborg 220

Seniorherrer (7 rd.)
1.Erik Meldgaard, Randers 163

2.Kaj Knop, Gelsted I71
3.Torben Baldorf. Gladsaxe 181

Damer (7 rd.)
l.Ingelise Hansen, Nord-Als 178
2.MajbritHenriksen, Aalborg 202

3.Inger Neye, Putter Team 208

Herrer (7 rd.)
l.Bjarne Hansen, Aalborg 157

2.John Hansen. Putter Team 158

3.Jal'tLyØ, Putter Team 159

Mixpar (5 rd.)
1 .Dennis Prip Hansen/Ingeiise
Hansen, Nord-Als 240
2.Vincent Huus, Putter Team I
KristinaMatthies,Nord-Als 252

3.Inger Neye/Lars Ngrregaard,
Putter Team 263

Internationale Hamborg-
mesterskaber,6. - 7. juli
Spillested: Niendorf MC

Herrer (8 rd.)
l.Vincent Huus, Putter Team 168

2.StefanWiltafsky, Tempelhof 172

3.FlorianWietz. Niendorf 178

11.Morten Rasmusen. Odense 190

(a rd.)
15.A GrØnnegaard, Putter Team 95

Seniordamer 1 (8 rd.)
l.Karin Stelter, Niendorf 218
3.Hanne Jgrgensen, Gelsted 265

Seniordamer 2 (8 rd.)
1.Usch Reichardt, Lurup I91

(4 rd.)
T.Kirsten Hansen, Odense I2l

Seniorherrer 2 (8 rd.)
l.Peter Wichmann. Niendorf 177

4.Hany J6rgensen, Gelsted 210

Broager Banegolf Klubs
nationale stævne, 13.-14. juti
Herre A (10 rd.)
l.Dennis P Hansen, Nord-Als 226
2.EnkMeldgaard, Randers 231
3.Vincent Huus, Putter Team 232

Damer (10 rd.)
i.Ingelise Hansen, Nord-Als 256
2.Jl.Iie Matthies, Broager 291
3.Grethe Knop, Gelsted 299

Herre B (10 rd.)
1.Kenn Nielsen, Broager 2&
2.BentSchultz, Nord-Als '266

3.Allan Frost; Broager 269

Seniorherrer (10 rd.)
l.Hans J Jprgensen, Odense 266
2.Rudolf Matthies, Broager 268
3.Preben Madsen, Nord-Als 272

Juniorer (10 rd.)
1.Lars Nprregaard, Putter Team250
2.KristinaMatthies, Nord-Als 291

Orø Minigolf Klubs åbnings-
stævne, 21. juli
,,Professionelle" (3 rd.)
l.Dennis P Hansen, Nord-Als 101

2.EikMeldgaard, Randers 101

3.Lars NBrregaard, Putter Team105
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$ælges: 4liter god motorolie
Af Vincent Huus, Sportsminigoffilubben Putter kam Odense

Morten Rasmussen, Anders
Gr@nnegaard og j eg havde besluttet

os for attage ned til Hamborg, for
at spille med i de Internationale
Hamborg-mesterskaber Gfil{).

Det varførste gang i 5 år at
tumeringen kunne mønstre spillere
fra andre lande og vi glædede os

meget til turen. Desuden havde
KirstenHansen, Harry og Hanne

Jprgensen ogsåvalgt at spille med.
Vel ankommet i Niendorf blev vi

modtaget med åbne arme af for-
manden for klubben. som bered-
villigt viste os rundtpå stedet og
fortalte os hvor vi kunne sætte

vores telte op.

IHMdengangognu
Jo, Mortenhavde købt 3 telte,

som vi slog op ca. 3 meterfra
anlægget. Det varbare perfekt...
undtagen at vejrguderne havde
forudsagt regn hele resten af ugen
og så er det ikke helt så fedt at ligge
i telt, men det tog vi med godt
humØr. Det var tydeligt at mærke

tyskernes glæde over igen at se os

nordboere til IHM, hvor vi tidligere
har fejret store triumfer med Tim
Christiansens sejri 1987 som
absolut hgj depunkt sportsligt, og
hvor der er opstået mange gode

historier, som vi endnu hører om
den dag i dag rundt omkring til
diverse stærmer.."kan du huske i
1987 iHamborg til IHM.." ja, der
er nok mange som har h Ørt alle
historieme omog omigen med stor
g1æde.

Teltene blev hurtigt sat op og

Anders ogMorten afslørede en stor
viden om det at slået telt (igloo)
op, såjeg ville dabestemtikke

10

forstyrre dem. På ca. 10 minutter
var alle 3 telte oppe (havde de mon
stået i lære hos B.S. og Anja?) Nu
skulle vi i gang med træningen og
regnen varholdt op.

Resten af dagen gik med indspil
og træning af anlægget og vi fik da

også spillet nogle runder.

Kirsten, Hanne ogHarryfik også

trænet godt og tog så hjem til Kir-
stens datter, som bor i Hamborg"

Inden vi havde set os om var
klokken blev et 22 og vi gik på j agt

efter noget aftensmad. Vi fandt et
pragtfuldt sted, hvor maden smagte

rigtig godt, ja så godt at vi også

valgte at spise dernæste aften. Til
almen orientering hed restauranten
"die Pfanne", den kan man io selv
prøYenæste år!

Minigolf ogsvømmehal
Fredag startede med dejligt vejr,

så op af posen og efter lidt morgen-
mad, var vi igen påbanerne. Vi fik
spillet en del runder og finpudsede
spillet. Kl. 13.45 vardet slutmed al
træning. Stævnet startede.

Vi skulle førsæ spille lgrdag og
kørte i stedet hen til en svØmmehal,

hvorvi de næste 3 timerfik oplpst
vore kroppe med udspring svøm-
ning og leg med enbadebold
ganskehyggeligt!

Da vi kom tilbage til anlægget var
de færdige med spillet og der kunne
nu igen ffænes. Vi blev udfordret af
3 Niendorf-spillere og gav dem
kæmpeklg. Det kostede selvfglgelig
en @1, som vi nØd med stor glæde.

Så smuttede vi hen på den
"lokale" (die Pfanne) og fik aftens-

mad, og dagen var gået.

Vi skulle først spille lgrdag kl. 14

i den 3. startgruppe, såeftermor-
gentræningen gied vi igennedi
vandet i et stort vandland.

Så var tiden kommet til tume-
ringen. Vi fik vist de danske farver
og vist at vi godt kan være med helt
itoppen.

Oliesheik for en dag
Jeg vil huske tumeringen for

mange ting deriblandt min sejr, men
jeg vilnok aldrigglemme følelsen af
at stå og modtage 4 liter motorolie
som vinder af IHM 2002. Lad os

håbe, at det var mig der fik den
sidste olie. Det var lidt af et anti-
klimaks at vinde olie i stedet for en

pokal elier lignende.
Morten og Anders var da også

de første, og sidste, til hele tiden at
minde mig om min specielle præ-

mie. Jeg kan nu skrive under på at
der kan være langt hjem fra
Hamborg med de 2 tosser, ogsåfor
en oliesheik for en dag.

Nej, jeg vil slutte med at takke
de andre danskere for en rigtig
super tur til IHM og for deres store
opbakning til mig, som helt klart var
en vigtig npgle til min sejr. Til sidst

vil jeg opfordre alle interesserede

danske minigoHere til at tage med
ned til Niendorf næste ar, da
klubben holder 40 års jubilæum.

Jeg glæder mig allerede til at
genseHamborg i2W3.
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Kort Nyt illinigolf på 0ro
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Det er besluttet, at Nordiske
Mesterskaber2OO4 skal afvikles i
Danmarkipåsken.

Klubber. der er interesserede i at

afvikle mesterskaberne bedes

senest 0 1.09.02 skriftligt overfor
DMgU's formand Karsten Jprgen-
sen tilkende give, at de er interes-
serede.

Bestyrelsen vil efterden 1. sep-

tember2002 indhente yderiigere
oplysninger hos klubbeme, inden
den endelige beslutring træffes.

r1;iiiilli;;iiNfi 
ffi #,*tffi #ffi å$$

For fjerde stævne/tumering i
træk blev de magiske 18 slag

opnået i enrunde.
Og ved BroagerBanegolf Klubs

stævne var der to spillere som
opnåede triumfen.

Først var det Kåre Thomsen,
Aalborg Minigolf Klub, som om
lBrdagen i sin første grpnne runde
fik alt til at gå op i en hgjere enhed.

SPndag var det Dennis Prip
Hansen, Nord-Als Minigolf Klub,
som i allersidste runde, og kun 1

slag og 2slagforan de nærmeste

konkurrenterhev kaninen frem af
hatten, og sørgede for at sætte

tingene på plads med en sikker 1.

plads.

Af Karsten Jprgensen, Dansk Minigolf (Jnion

Dansk Minigolf Union har gen-

nem længere tid været i kontakt
med et minigolfanlæg på Orø med
henblik påetablering afklub med
efterfglgende optagelse i DMgU.

Personeme bag minigolfanl æ gget
arrangerede i weekende n 2O -21 | l
dobbeltstævne for at udbrede kend-
skabet til og inleressen for minigolf.
Lgrdag den 20,07 var der konkur-
rence for "amatgret'', hvor der var
pæne præmier - bl a minigolfudstyr.
Sgndag den 21.07 var opvisnings-
stæne, hvor DMgU garanterede
deltagelse af 3 Danmarksmestre.

Der var lavet aftale med Bjarne
Hansen, ErikMeldgård og Allan
Schwab om deltagelse. Derudover
tilmeldte Lars Ngrregård og Dennis
Prip sig stævnet. Sgndag morgen
stod jeg tidligt op for atkøretilOrø,
hvor jeg på DMgU's vegne ville
"vise flaget". Det var en lang tur ad
små sjællandske veje. Efter 3 timers
kørsel og en sejltur på en pudsig
lille kabeltrukket færge ankom jeg
til drivhusene, hvor minigolfbanen er
anlagt. Kl 11 startede spillet. Det
blev lige så spændende, som det
kunne forventes mellem så gode og
j ævnbyrdige spillere. Der blev
spillet 3 runder. I omspillet afgjorde
Dennis det til sin egen fordel allere-

de på bane 3. Allan forbedrede ba-
nerekorden fra32til 30 i træningen
for i 1. runde at forbedre den efter-
rrykkeligtril27.

Hvad er så Orø minigolf?
Banerne er store filtbaner (ikke

standard) anlagt i nogle nedlagte
drivhuse. Der er sikret god ventila-
tion, der gør attemperaturerne den-
ne dag var acceptable. Banerne var
utraditionelle. De stillede store krav
til præcision og tempo. Banerne
bærer navne som: Zig Zak, Møllen,
Sildebeneg Engbakken, High Towea
Udsigten, Hgnsehuset, Sandgraven,
Rusen, Kirken. Spilleme havde på
den korte tid til træning allerede
lært trækketpå de forskellige ba-
ner. Banerne stillede store krav til
spillerne. Der blev påtalt enkelte
smafejl, der skal rettes. Det er en
spændende tanke, at der en dag
kan spilles enholdturnering på

banerne. Udenomsfaciliteteme var
tip top. Der var mange borde og
stole, toiletter, kiosk med stort udvalg
og varm mad. Klubdannelsen er i
tuld gang og indmelding i DMgU
nærforestående. Vi glæderos til at
byde Org Minigolf Klub velkom-
meniDMgU.

Et lille udsnit af
anlægget i det gamle
gartnerei på OrØ.
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AKTIVITETSKALENDER
DANSK MINIGOLF UNION

Juli
23. OdenseMinigolf Club Aftenturnering Eternit
27.-28 Odense Minigolf Club Internationalt stævne (Stormesterturnering) Eternit + beton

August
3.-4. Gladsaxe Minigolf Klub Internationalt stævne (Stormesterturnering) Eternit
8. -10. Bad M{inder VM for juniorer Eternit + filt
10.- 1 1 . Aalborg Minigolf Klub Nationalt stævne (Stormesterturnering) Eternit
21.-24 Prag, Tjekkiet EM for herrer og damer Eternit + beton
31. Silkeborg Open2AO2 SilkeborgldrætsForeningMinigolf Eternit

September
1. Silkeborg Open2002 Silkeborg Idræts Forening Minigolf Eternit
4.-7 . Gøteborg EM for seniorer Eternit + filt
8. Minigolf ClubbenGelsted Nationalt stævne Eternit
14.-15. Minigolf Clubben Gelsted 4. afdeling DM-Holdturnering, alle divisioner Eternit
21.-22. Putter Team Odense Åbne Fynsmesterskaber Eternit
28.-29. Putter Team Odense 5.afdelingDM-Holdturnering,alledivisioner Eternit

Oktober
3.-5. Eibenstock, Tyskland Europa Cup for mesterhold Eternit (indend6rs)

Hvis nogie stormester[umeringer afvikies på samme termin som junior-EM eller VM eller herrer og dame-EM
eller VM, vil det blive overvejet at tildele stormesterturneringen til anden side. Hvis nogle af turneringeme er med
cup-spil til sidst i tumeringen vil stormesterpoint blive uddelt ud fra resultateme af de indledende runder.

Medarbej der sporløst forsvundet

Sidstegangefterlystejegen VissefærdighedererBnskelige Ole Rasmussen, redaktgr
medarbejder til bladet som kunne såsom interesse for minigolf og
hjælpe med at skrive indlæg og lave desuden er det en fordel med egen

nyhedsbrevet, som kommer 1 gang PC til at lave nyhedsbrevet.
ommåneden. Mankan ogsånpjes med at

Dennemedarbejderersporlgst skriveindlæg,gemehandskrevne.
forsvundet, og derfor viljeg endnu Nyhedsbrevet vil så fortsat blive
en gang efterlyse en medarbejder, skrevetaf mig.
som vil yde et stykke arbejde for Alle intersserede må gerne

Minigolferenogfordanskminigolf. henvende sig på tlf. 66 141014.


