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Så skete det
Af Ole Rasmussen, redaktør Minigolfuren

Det måtte komme på et tidspunkt,
ja, det var faktisk på vej allerede
for 2 åtr siden. men en sidste kram-
petrækning og stor opbakning
medfBrte at jeg som redaktørpå
Minigolferen tog et par år mere.

Men nu. Nu er er der ikke mere
saft tilbage til at køre bladet videre
påformit vedkommende

Jeg har truffet min beslutning om
at stoppe som redakt@r på bladet
efter 10 ar på posten.

Man kan nok ikke sidde og snak-
ke om gode år med opture og
nedture, successer og fiaskoer for
den beskrivelse ville nok bedre
passe på et fuldtidsjob, hvor man
havde været ansvarshavende.

I denne rolle har intensiteten, den
daglige rytme og mængden af stof
manglet, og det er naturligt, da bladet
kun har udkommet 4-5 gange årligt.

Men man kan snakke om, at man
har været med til at præge dansk
minigolf igennem bladets leder og
bladets artikler. Og man kan snak-
ke om at man har opbygget en an-
den identitet for bladet fraet A5-
st@rrelse til et A4 stØrrelse sat på
computer i stedet for på milimeter-
papir. Og man kan snakke om at
bladet derigennem har fået et så

præsentabelt ydre - og indre - at
man sagtens har kunnet sende det til
andre organisationer, medier, of-
fentlige institutioner og så videre,
som har fået bladet tilsendt.

Lige pt. er der ikke fundet en an-
den redaktpr. Det er op til DMgU's
bestyrelse atfinde min aflBser. Og
det er op til samme bestyrelse at

afgøre om bladet skal fortsætte på
sarnme måde, eller om der skal
laves om til for eksempel færre ud-

givelser om året, eiler om bladet
helt skal droppes til fordel for infor-
mationer på DMgU's hjemmeside
påinternettet.

Netop lukning af forbundsbladet
til fordel for publicering på inter-
nettet var grundlaget for en artikel i
Danmarks Idræts-Forbunds blad
"Idrætsliv" i november udgaven.

Detkan spare mange @konomis-
ke ressourcer at lukke et blad, og
det giver nemt meget hurtigere infor-
mationsformidling og friske informa-
tioner, når man bruger internenet.
Det erkiare og åbenlyse fordele.

Internettet kan også være det sted,

hvor man tjener sine reklamekroner,
fordi det er oppe i tiden at reklame-
re her og det potentielle besggstal i
teorien er langt stØrre.

Men det har også sine bagsider:
Man når langt fra ud til alle brug-

ere, for ikke alle i sporten har ad-
gang til nettet i hjemmetellerved
hvordan de skal bruge den forek-
sempel på bibliotektet.

Og man harikke bladet stående
som et arkiv, som man kan tage
frem fra reolen og lige slå op på den
side man hartænkt sig sådan lige
med det sarnme. Et blad kan også
være langt mere dybdegående i sine
artikler end internettets artikler.

Lad os nu antage at DMgU fort-
sætter med bladet, så vil jeg pege
på, at den kommende redaktør skal
have god fpling med sporten, og
dens aktiviteter, kunne fange en god
historie, kunne brænde foren sag,

være sprogligt og fagligt dygtig, og
tekstbehandling er desuden en

forudsætning. Jeg håber naturligvis
på, at der findes en afløser. Tak for
nu.
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Mulighed for momsfritagelse
Af Henrik Knudsen, Randers Minigolf Klub

Dette er selvfølgelig ikke et

ernne, derhar almen interesse for
alle minigolfspillere, men det er
alligevel etemne af storbetydning
for klubbernes Økonomi, så for at
ingen kasserer / formand overser de

nye regler, viljeg her kort skitsere
ændringen i momsreglerne.

Fra og med 1. juli 2002har
almenvelgørende eller almennyttige
(læs amatØridrætsforeninger m.v. :

kiubber, unionen, men ikke støtte-

foreninger) haft mulighed for at blive
fri for at være momsregistreret,

selvom deres omsætning overstiger
omsætningsgrænsen (der nu er
hævet fra 20.000 kr. til 50.000 kr.
om året).

Det er dog et krav, at klubberne
gennem sine regnskaberkan doku-
mentere. at overskuddet bliver an-

vendt i overensstemmelse med for-
målet. Før i tiden skulle klubberne
svare moms af omsætning ved-
rØrende sponsor- og reklame,
kiosksalg med videre, mens kon-
tingenterog lignende ikke skulle
momses. Til gengæld fft man frad-
rag for indgående moms, således at

slutresultatet blev, at man betalte
moms af sin avance.

Franu kan man ophæve sin
momsregistrering og således spare

den moms, man ellers har betalt,
samtidig med, at man undgår det
administrative bpvl med moms-
angivelser.

Der er selvfølgelig undtagelser.

Den væsentligste er, at erhvervs-
mæssigt salg uden sammenhæng

med klubbernes formål (at fremme
minigolfsporten), ikke kan holdes
udenfor momsregistreringen. Det er

ikke muligt, at stille klare ret-

ningslinier op for, hvad der er er-
hvervsmæssigt og hvad der ikke er
det. Salg afbolde og andetudstyr
til klubbens eller andre klubbers
medlemmer vil kunne passes ind
under de nye regler, mens salg af
udstyr til turistanlæg formentlig vil
anses for at være erhvervsmæssigt.

Det skal slås fast. at man frit kan
vælge mellemfortsat at være

momsregistreret efter de gamle

regler, eller om man vii momsfri-
tges efter de nye regler. Såfremt en
klub foreksempel har store udgifter
medmoms, kan detvære enfordel
fortsat at være momsregistreret, så

der skal under alle omstændigheder
foretages en konkret wrdering i
hvert enkelt tilfælde. Hvis nogle
klubber her tænker på husleje-
udgifter, så vil jeg for det første
gerne slå fast, at efter min opfattelse
har ingen minigolfklub fu ld fradrag
for momsen på husleje, da man kun
lovligtkan fåfradrag for den del,
der genererer momspligtig omsæt-

ning og ikke for den del, derbruges
af medlemmerne i forbindelse med
aktiviteter, der betales via kontin-
gentet. For det andet kan det også
lade sig gøre at undgå, at der
lægges moms på huslejen.

Hvis en klub bestemmer sig for at

ophæve sin momsregistrering, gøres

dette ved atudfylde en afmeldelses-
blanket. Dennekanbl.a. findes på

Told Skats hjemmeside,

www.toldskat.dk, (under virk-
somhed, blanketter, punkt49). Her
skal man lige være opmærksom på,

atharklubben et varelager på det
ti dspunkt momsregi sfferin gen

ønskes ophævet og hvor man har
afløftet momsen ved købet, skal

momsen af indkgbsprisen af vare-
lageret tilbagebetales. Værdien
anføres i punkt 4 a. på blanketten.

Det er ikke urimeligt, at der skal
ske denne tilbagebetaling, mankan
jo efterfglgende sælge vareme uden
at skulle afleveremomsandelen af
omsæbdngen til Told Skat.

Såfremt en klub. der har er-
hvervsmæssigt salg, pnsker at blive
momsfritaget for de gvÅge (klub)
aktiviteter, sker dette ved, at klub-
ben fremover alene anmeldermom-
sen vedrørende de erhvervs-
mæssige aktiviteter (husk dog at

aflevere momsenpåden del af
varelageret, der udgår af moms-
registreringen).

Reglerne er som sagt trådt i kraft
pr. 1 . juli 2OO2. Som en undtageise
kan man blive fritagetfradenne
dato, men i så fald gælder det om at

være lidt hurtig. Afmeldelse kan
dog ikke ske senere end det tids-
punkt, hvor momsangivelsen for
den første periode efter 1. juli 2002
skulle have været indsendt.

Detkan dog være svært at op-
gøre v arelager bagud i tid.

Klubberne kan derfor vælge at
lade momsregistreringen ophgre på

et mere praktisk tidspunkt.
Nu er momsregler sjældent helt

enkle, så derer selvfglgelig forhold,
der ikke har kunnet belyses fuld-
stændigt i denne artikel, men er der
spØrgsmåI, så er man velkommen til
kontaktemig.
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Tele0up 2002
Af Vincent Huus, SportsminigolJklubben Putter Team Odense og ansvarlig for TeleCuppen

Såblev vi færdige med årets

TeleCup og hvilket år!

Detharglædetmig meget at se

og hgre den store interesse der er

blevetvist denne tumering og jeg

kan høre, at det er et velkomment
samtaleemne, når vi mØdes ved de

forskellige stævner rundt om i landet.

I århavde vi 43 hold, fordelt
således : Seniorerne 24 hold, Øv nge
10 hold og Juniorerne t hold. Det
er en nærrnest eksplosionsagtig ud-

vikling fra sidsæ år. Dele af begrund-

elsen ligger i den nye "Øvrige"
række. Der har været lidt tvivl om
hvad det ord betød, men de få
misforståelser er blevet løst uden de

store sværdslag.

TeleCuppen startede med en

turnering forjunioreme. Efter et par

gode årfikjeg mange forespØrgsler

fra seniorerne om at indlemme dem

i turneringen. Det gjorde jeg så, og

de harhurtigt markeret sig som den

suverænt stØrste række.

Sidste efterårfikjeg sånys om,

at de spillere, som ikke var blandt
de 2 eksisterende grupper, også

viste stor interesse og dermed blev

ringen sluttetmed dannelsen af den

"Øvr-rge" ræhkq
Der har været lidt tvivi om, hvem

der hørte til den" @vnge" række

men kort fortalt så er alle de spillere

mellem 19-45 år i den gruppe.

Årets TeleCup har som sædvan-

lig budt på mange lige kampe, flot
spil, vindere og tabere og frem for
alt mere spil i de enkelte klubber.
Her er en vifte af årets oplevelser

Seniorerne
Jeg var ved at falde bagover da

jeg så hvor mange hold som havde

4

tilmeldt sig. 24 hold fordelt på 9

klubber viser at alle vil være med.

Det blev hurtigt klart at for at vinde
TeleCuppen, så skulle der spilles

rigtig godt og derblev udkæmpet

mange drabelige dysterhen ad ve-
jen. Randers varforsvarende mes-

ter og dermed detbytte som alle
andre gerne ville have fat i. Detblev
Broager 1, Gladsaxe 1 og Nord-
Als 1. som blev de hårdeste kon-
kurrenter. men til sidst via en fantas-

tisk sidste afdeling af Randers, for-
blev guldeti detkronjydske. Nord-
Æs fik s/lv og å'rets "rookies" fra
Gladsaxe snuppede bronzen foran
Broager 1 som ellers havde taget

medalje i alle årene forinden.

Det var dog ikke kun i toppen at

der blev kæmpet. Selvom der var
hold somikkekunne være medhelt
i toppen, så var der en kampvilje
overhele linien. Det var skønt at se.

Randers vandt med et snit på

24.04.

Øvnge
Det var jeg godt nok spændt på!

Endelig kunne jeg være andet end

tilskuer. Nukunne jeg selv spille
med og jeg er glad for, at det lykk-
edes at samle 10 hold i debutten

fordeltpå7 klubber.
Medaljerne blev fordelt geogra-

fiskmeget spredt. PTO snuppede

guldet, Aalborg tog s@lv og Broager
viste endnu en gang at de altid er
gode for medaljer i TeleCuppen.

Snittet for PTO's hold var 22,96.

Jeg tror helt klart på, at vi næste år

ser en stor for@gelse afhold her.

Juniorerne
Det var jo her det hele startede.

Peter SØrensen fortalte mig i 1995

at svenskeme spillede en Faxturne-

ring for deres juniorer. Det har altid
væretmin store interesse atfåflere
juniorer ind i minigolfsporten og jeg

var meget glad for at skulle ståfor
det som vi nu kender som TeleCuppen.

Udviklingen i dansk junior-

minigolf er meget positiw lige nu. Vi
er ved at få mange unge i sporten

og flere og flereklubbermelder om

Øget aktivitet på juniorfronten. Det
er bare fedt!

Ni hold var å::ets hPst. Det bety-
der at derer minimum 25 junioreri
Danmark og nu begynder vi også at

se dem til privatstævner, senest be-

vist i Geisted hvor 10 minijuniorer
stillede op til kamp. Det er lige
nøj@gden positive udvikling, som

skal fådansk minigolf til atbestå.

TeleCuppen er samtidig en evig
rivalisering mellem Danmarks for
tiden 2 bedste klubber, Putter Team

Odense og Nord-Als Minigolf
Club. De 2 klubber har fordelt
guldet imellem sig altid, med Nord-
A1s med flest guld. I år var der også

en spændene udfordring fra Silke-
borg IF og Aalborg. Som dethører
sig til faldt medaljerne fBrst på plads

i den sidste afdeling. Nord-Als,
med et snitpå 24,72,narrede igen
igen PTO, som måtte nØjes med
s@lv. Kampen om bronzen gik til
SIF med AMK's ande i nakken.
Lur mig om ikke SIF kommer
mindstet skridthøjere op i 2003!
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Haves: landsturnering - 0nskes: Fair play
Af Gert Andreasen, formand Gladsaxe Minigolf Klub

DM-holdturneringen 2OO2 er aI-
viklet for i år med et godt resultat,
da tabellen jo aldring lyver. Tillykke
Putter Team Odense. det var
velfortjent.

Gladsaxe Minigolf Klub star i-
midlertid tilbage med en underiig
smag i munden efter en tumering,
hvor samflige afdelinger var henlagt
til vest for Storebælt, tilmed i et ar,

hvorDM-enkelt også var placeret
vest for Storebælt.

Vores 2 hold måtte således pas-

serebæltet/Kattegathele 9 gange i
holdnrrneringen, hvilket ikke er no-
gen billig sag, for ikke at tale om
forpgede rejsetider.

GMK indgav da også protest al-
lerede i marts måned med begrund-
elsen, at turneringen var iandsdæk-
kende ifPlge DIF's regler samt at
fordelingen medfpræ forholdsmæssigt

store omkostnineer for klubber Øst

Transport: Kilometer mellem spillesteder inkl. Storebælt /totalpris for et hold (4 spillere):

Antal kilometer mellem spillestederne samt totalpris for et hold inklusive passage af Storebælt
Forudsætninger: Midten af DK samt yderpunkter udvalgt - gvrige klubber har lavere omkostninger.

Kilder: www.krak.dk - omsat til DMgU's km pris. Udgifter til overnatning er ikke medtaget, da de er vanskelige at beregne.

DMgU-afgifter for deltagelse, ca. I . I 00- 1.200 kr. skal tillægges totalpris.

GMKhævdede i marts 2OO2,at
fordelingen favoriserede klubber
vest for Storebælt. Dette blev dog
afvist som grundløst. Tja, læs selv
tabellen! GMK's 2 hold i DM-
holdturneringen kostede i 2æ2
overkr. 10.000,- incl. DMgU
afgifter og excl. ovemabring.

Andre klubber slippermed ca.

4.000,- for 2 hold!
Forholdet mellem dyreste og

billigste transport i åtr 2OO2 er
næstenfaklorT!

Ja, der er mange spørgsmål man
kan stille sig selv efter sådan en

sæson med DM-holdturneringen.
Og det spØrgsmåI, som vi i Glad-

saxe naturligt stiller os selv er: Er
der et fomuftigt forhold mellem
prisen for at deltage samt oplevel-
sen ved at være med i DM-hold?

Spørgsmålet er indtil videre
ubesvaret!

PS: Og fair play er som bekendt
også det, der foregår udenfor banen.

for Storebælt, og at der var en ikke
ubetydelig økonomisk fordel for
klubber vest for Storebælt.

DIF's umiddelbare vurdering i
april var, at det nok var tvivlsomt,
om deres egne reglerforDlF-
mesterskaber kunne bruges til noget
i denne sag, men atproblemstil-
lingen var velkendt i mange Special-
forbund - ordret 'et klassisk pro-
blem' - og hvor derburde være
behov for en dialog intemt i DMgU
omrimeligheden i en sadan fordeling.

DMgU afu isæ efterfølgende
protest som værende grundlPs, idet
DIF's regler ikke kunne bruges til
nogeti denne sag. De Pkonomiske
aspektertog man (behændigt) ikke
stillingtil.

Det har vi nu selv regnet på og
det ser således ud (opstilletherunder):

AI
1999- 1H:

199P.Dffi:
2ffif2ffi1:
?N2:

Spillesteder:
PTO, NAMK, Karup, GMK
AMK IrTO, OMC, BBK, GMK
MCG, RMK, NAMK, GMK SIF
BBK, OMC, AMK, MCG, PTO

Fyn Jyl. Sj.

721
221
131
320

Bropassage /Kattegat
GMK= 3,6vnge=l
GMK=4,6wige= I
GMK=4,6wige= 1

GMK= 5,6wige= 0

1999-1.halvår 1999/2æ0
Gladsaxe 1234km/5.356.- 1234km15.356.-
Aalborg 1234km/5.356, I234km15.356,-
Nord-Als l234km/5.356. I234km15.356.-
Odense 1234km15.356. 1234krn15"356.-

2mt200r 2æ2
I234k;n15.356,- I234km15.356,-
I234krn15.356,- 1234km15.356,-
I234km/5.356,- 1234krn15.356,-
1234krn15.356,- l234km/5.356,-
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Af Vincent Huus, SportsminigolJklubben Putter kam Odense

Danish dynamite!

Jeg var en glad mand den 15.

juli. Der fik jeg nemlig beskeden

om, atjeg varblevetudtagettil EM
2OO2 i Prag, sammen med Dennis
fraNordborg og Kåre fraAalborg.
Vi skulle repræsentere de danske

farver på bedste mulige måde.

Udtagelsen var kulminationen på

en hel sæsons hårdt arbejde, hvor
jeg har kæmpet hårdt om en af de 3

pladser som varpå spil i år. Det at

blive udtaget.til at bære landsholds-

dragten til et internationalt mester-

skab betyder meget for mig og jeg

havde lovetmig selv atjeg ville
være i mit livs form. Jeg har været

til VM 99, EM 2000 og VM 200i,
uden at sætte mit præg på turne-
ringen og hver gang lige nPjagtigt

ikke kiaret finalecuttet. hvor 5O To

bliver siet fra. Det har været et kom-
pleks for mig og jeg har været ban-
ge for at jeg bare ikke kunne præ-

stere mit ypperste, nårjeg havde

den rødlhvide trBje på. Tidligere i år

besluttede jeg mig for atfånoget

international erfaring, ved at spille mennesker som har mistet ALI ! , og

med i Hamborg-mesterskabet som ikke får erstattet det, de har
(trIM) Det endte med flot golf, og mistet. En kæmpe katasffofe for et

en guldmedalje om halsen som land med stor fattigdom!
vinder af IHM 2NZ.Det gav mig Vi kunne se og hgre vandpump-
utrolig meget selvtillid, somjeg har erne køre uafbrudt, overalt var bu-
haft stor glæde af i arbejdet mod et tikkeme lukket og udenforhobede
godtEM-resultat. @delagt inventar sig op.

s
q
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$

$
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EM skulle foregå i Prag og efter
14 timers kørsel ankom vi meget

tætte til vores hotel. Jeg havde
glædet mig til at se byen og atjeg
endelig måtte findetidtil atlege lidt
turist. Desværre så jeg meget lidt til
den smukke by. Som alle nok ved,

har store dele af Mellem-og Øst-
europa været oversv@mmet med op

til 10 meter vand, som er kommet
fra massiv regn og fra smeltet sne

hgjt oppe i Alperne. Prag blev ramt
massivt og en dag vi tog ned i byen,

så vi de store ødelæggelser som har
ramtbyen. Det varhårdt at se al

den gdelæggelse og knuste drømme

som vutr sejlet væk i vandmasserne.

Det erfrygteligt attænkepåalle da

Med det i bevidstheden skulie vi
koncentrere os om at lave en

sportslig succes. Det var svært at få
tankerne væk fra tragedien.

Det lykkedes dog og efter at vi
havde trænethårdt fra torsdag til
tirsdag, var vi endelig klar til det, vi
varkommetfor: EM 2002.

Jeg skulle starte påeternit. Jeg

startede rigtig godt, men brændte
iidt rigeligt i slutringen af runden som

blev på 23 slag. EM var i gang.

Så skulle betonen angribes og jeg
gik en flot runde på 29 slag. Nu
manglede jeg kun 1 runde eternit,
så var 1. dagen slut. Det blev en af
de bedste runderjeg nogensinde

har spillet. Det er fedt at gå 18, men
det er endnu mere vildt at gå 18 til
et EM. Jeg var ret nerv@s da jeg
stod og skulle spille bane 18, Lynet,
men den gik i hul ogjeg havde spillet

enkanon 1. dag. Alle de andre

danskerekomhen og Pnskede mig
tillykke medrunden og vi pakkede

hurtigt sammen og tog tilbage på

hotellet.

Næste dags menu hed beton,

eternit, beton. Nu varjeg spændt

på omjeg kunne blive ved med mit
gode spil. Detkunnejeg. Medrun-
derne 30,20 og 30 fik jeg vist at
jeg mente det her alvorligt og at jeg

bare VILLEklare cuttet. Dadagen
var slut låjeg nr. 17 ud af 109. Vi
danskere havde igen vist, at vi varTeam DK: Bagerst landstræner Jan LyØ, Vncent Huus og holdleder Heino Nielsen.

Forrest: Dennis Prip Hansen og Kåre Thomsen.
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Dennis havde fredag enfinaleplads at spille for Den kunne blandt andet sikres
med et put her på Langbanen.

kom de andre danskere overtil
mig. Det var helt vildt. Jeg havde
for 1. gang klaret cuttet til finaleme
ognu stodjeg og skulle spille super-

finale, som den 1. danskernogen-
sinde! Alle mulige kom over og

ønskede mig tillykke. Jeg havde nu
lVztrmetil at forberede mig på

superfinalen. Jan sagde til mig atjeg
skulle gåud og nyde finalen og så

prøve at avancere yderligere framin
9. plads. Realistisk kunne jeg nå op
phen7.plads, hvis jeg spillede 2

drømmerunder.

Jeg fik stukket et stykke papir i
hånden, hvorjeg skulle skrive hvor
mange medaljerjeg har vundet i
danske mesterskaber (1 sølv i
1 999) og medaljer eller topresultater

til NM, EM, EC elierWM. Jeg

kunne kun skrive, atjeg varblevet
nr. 2 tllDM i 1999 og så skrive mit
narrn. Det var helt pinligt at aflevere

den seddel, nårjeg kunne se, at de

andre kunne skrive mange medaljer
på deres meritseddel. Jeg fik et
fristende tilbud fra Karin Wiklund
(den bedste kvindeiige spilier i
verden fra Sverige) Jeg kunne få lov
til at "låne" et par af hendes mester-
skaber.." Jeg kunne vælge alt fra 5
svenske mesterskaber i træk, til
NM-guld til EM-guld og VM-guld.

Så var tiden kommet til at vi
skulle præsenteres. En efter6n blev
vi kaldt op så alle kunne se, hvem
der havde nået superfinaien. Mange
af mine forbilleder stod lige ved

siden af migognu skullejeg spille
safirmen med dem. . .wauw !

Superfinalen startede på betonen
og sluttede på etemit. Jeg var ret ner-
vøs og spillede deZførste baner
dfuligt. Så fik jeg lpsnet op og

rigtig godt spillende ved atDennis
gik 18. Det var den 3. runde 18 i
hele stævnet og de 2 var af os dan-

skere. . . sejt! Så kom vi til fredag,

dervar 2 runderpåprogrammet og

allerede da vi ankom til morgen-
ffæningen kunne vi mærke en meget

forandret stemning. Holdturneringen

skulle afgøres og alle varmegetfo-
kuseret på, at der skulle hentes me-

daljer. Vi stilledejo ikke op i hold,
så vi kunne koncentrere os 2OO 7o

om at spilies os i finalen.
Kåre havde desværre ikke mu-

lighedfor atklare cuttet, men Den-
nis lå lige indenfor grænsen og jeg lå
med helt deroppe, hvor det er
ekstra sjovt.

Jeg startede påbetonen og gik
30. Så gik jeg ind på eternitten og
g1k2o. Så var der kun tilbage at

vente og se, hvad detrakte til.
Dennis gik den bedste runde af alle
os danskere påbetonen (26), men
gik lidt forhøit(25) inde på eter-

nitten. Kåre fik vist at han ikke bare
giverop. Han spillede flot(29,20).

Nu kunne vi så slappe af og se,

hvordan det gik i holdtumeringen og
om vi fik 1 eller 2 danskere med i
finalen. Det blev til 2 nemlig Dennis

og jeg. Jeg 1å nr. 15 og skulle hente
2slagpå 6 mand for atkomme i
superfinalen, som kun er for de 9

bedste herrer. Et nyt mål som jeg nu
kunne gåefter.

Lgrdagkom såfinalen. Den spil-
les som massestart. Det betyder at
alle herrer og damer starter samti-
dig, fordelt på alle 36 baner. Jeg

skulle starte på Rgret (bane 9) og
så spille til og med bane 18. Der-
næst skulle jeg gå over på betonen
og spille alle 18 baner for så at gå

indpåetemitten igen og spillebane
1-8. Det blev til 29, 19. Så kom
ventetiden. Jeg troede ikke at det
varnok, menjeg varmeget tilfreds
med mit spil. Pludselig kom der en

finne hen til mig: Congratulæions

you made it to the Superfinals. Så
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spillede udmærket, dog uden de

npdvendige ettere. Dajeg skød bol-
den op påbane 18, vidstejeg atjeg
ikke kunne avancere framin 9.

plads. Jeg gik 33.

Nu ville jeg gå ind på etemitten
og give althvadjeg havde og vise

overfor mig selv, at det var fortjent
at jeg var i superfinalen. Så gik det

lige pludselig galtfra starten af run-
den og inden jeg næsten varkom-
met i gang havde jeg brændt 3 efter
4 baner!! Så fik jeg endelig mit spil
til at flyde og jeg brændte ikke flere
baner, så jeg glk2l og var en meg-
et glad mand dajeg så bolden gå i
hul på bane 18. Nu var det slut. Jeg

var nu officielt nr. 9 i Europa. Jeg

havde nået en af mine drØmmemål i
minkarriere, nemlig deltagelse i su-

perfinalen. Det var en flok meget

stolte danskere som kom over tii
mig og som trofast havde fulgt med

i finalen. Nu da jeg ved, at det er

Sidste slag var på Lynet, og dermed var en velfurtjent 9. plads ved EM i hus.

muligt at komme i en superfinale,

så håberjeg, at det ikke var sidste
gang i min karriere. . . det var bare

så fedt atpr@ve!
Jeg vil geme benytte denne lejlig-

hed til at takke alle 4 danskere der

var med på turen. Den enorme op-
bakning var guld værd for mig og
jeg har nydt denne tur både socialt
og sportsligt. Desuden viljeg også

takke for den opmærksomhed vi
modtog via sms og telefonopring-
ningerhjemmefra. TAK!

8. Vinterstævne på Nord-Als

Traditionen tro afholder Nord-Als Minigolf Klub igen sit årlige vinterstævne i januar måned. Dette
har primært det formål at mødes uden for den "normale" minigolfsæson under afslappede former og

hyggeligt samvær. Spillet foregår udendørs på eternitbanerne også selv i sne og frost, så det er for
de barske. Til gengæld vanker der Gule Ærter og Kålpølser bagefter.

Tidogsted: Lgrdagden 11.januar 2003k1. 11.00påMosevang 5, Nordborg.
Startpenge: 100 kr. for startpenge og Gule Ærter med Kålpplser.
Kategorier: Øvigeog Seniorer.

Spillemåde: Der spilles 5 omgange slagspil.

Præmier: Eftertilmeldinger.

Tilrrrelding: Senest mandag den 6. januar 2003 til Arne Prip Hansen, Ngddevej 2,6430 Nordborg,
Tlf.:7M54009eller@

De sidste års vindere: 2O02JanLyø, SPTO, 2001 Morten Rasmussen, OMC, 2000 Dennis Prip Hansen, NAMK ,lgg9,
Morten Rasmussen, OMC, 1998 Daniel Christ, Harrislee, 1997 Leif Olsen, SPTO, 1996 Leif Olsen, SPTO.

Denne annonce er officiel indbydelse til Vinterstævnet 2003 og der udsendes derfor ingen pr. post til klubberne.
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Danmarksmestre for femte gang itræk
Af Ole Rasmussen, Mingolfuren

Detblev de forsvarende mestre
fra Putter Team Odense. som endnu
en gang sikrede sig det danske
holdmesterskab.

På egen bane og med en fpring
på 3 points inden start blev der al-
drig rigitgt tvivl om udfalder. Guldet
blev sikret efter 3 kampe, og der
var naturligvis glæde hos John
Hansen, Lars Rosenquist, Jan LyØ
og Årets Spiller, Vincent Huus, da
guldet var sikkert. Sammen med
Leif Meitilberg og Lars Ngrregaard
havde de udgjort holdet i sæsonen.

Det varfemte gang i træk at
klubben blev dansk mester. Flot!

Sammen med DM kunne Mncent
Huus ogsåhyldes som en sikker
vinderaf Arets Spilier. Detvar
fprste gang athan modtog titlen.

Omvendt var Odense MinigoH
Clubs hold enkompetent udfordrer,
som med tid sammen som hold
ligeså godt kunne have stået Øverst
med pokalen i handen. Desværre
bliver det ikke tii nogetfordette
mandskab næste ar. nårAlf Jacob-
sen og Jacob Petersen igen stiller
op for Minigolf Clubben Gelsted.

Bronzekampen blev nok ligeså
spændende som det så ud til.

Aalborg Mingolf Klub og Putter
Team Odenses andethold lå med
kun 1 point i forskel inden week-
enden, og derfor blev det også i
allersidste kamp netop mellem de to
hold at afgørelsen skulle falde. PTO
2 førtemed 1 point og havde nok i
en uafgjort. Det blev dog til en sejr,
på egen bane godt nok, men den
fordel sås næppe i kampen.

I bunden var Randers Minigolf
Klub kommet på en umådelig svær
opgave, hvis nedrykningen skulle

undgåes og sorteper skulle sendes

videre til GladsaxeMinigolf Klub.
Efter at de første 3 kampe ikke

gav point lå det næsten klart, at
Gladsaxe forblev i Eliten. Randers
viste i sidste kamp mod Gladsaxe
lidttænder, men da vardetfor sent.

Ny oprykkerblev etmeget su-
verænt hold fra Nord-Als Minigolf
Klub, som kun afgav point en gang
og det var til nr. 2 PTO 3.

Næste år får Nord-Als holdet
brug foren 4. spiller, daholdene i
1. division jo kun består af tre.

Elitedivisionen

Putter Team Odense l

OdenseMinigolf Club I
Putter Team Odense 2

Aalborg Minigolf Klub 1

Gladsaxe Minigolf KIub 1

Randers Minigolf Klub I

1. division

Nord-Als Minigolf Klub 1

Putter Team Odense 3

Minigolf Clubben Gelsted 1

Randers Minigolf Klub 2

Gladsaxe Minigolf Klub 2

Nord-Als Minigolf Klub 2

2. division

Silkeborg Idræts Forening 1

Odense Minigolf Club 2

BroagerBanegolf Klub I
Nord-Als Minigolf Klub 3

Minigolf Clubben Gelsted 2

Odense Minigolf Club 3

Silkeborg Idræts Forening 2

BroagerBanegolf Klub 2

Ifuree V
25zJ
25 r1

25 13

25 t2

)aa
1< /1

Lidt paradoksalt var det også et
Nord-Als hold, som måue rykke
ned fra divisionen, og her var det
som i Eliten også Gladsaxe som holdt
skindetpånæsen og blev i oppe.

Silkeborg Idrætsforening var
favoritter til rykke op fra 2.division.
Holdets primært unge besætning
var da heller ikke til at ryste, og fra
start var de førende i rækken.

Det bliver naturligvis spændende
at se hvordan de tackler mod-
standen i 1. division, hvor det na-
turligt nok ikke biiver bliver nær så
nemt at vinde kampene.

Mrrvrcot.rener,r 4/2002

U T Point
0540
r735
21028
I t2 '25

41112
21910

U T Point
o2'5
0530
l8n
01314
11411
ot76

I(aree V
n18

l5

n
1

5

J

V U T Point

190238

n
n
n
n
n

l5

14

10

8

6

5

4

2

1

I
1

1

0

0

4

6

l0

72

14

t6

1l

JZ

E
2l

t7

IJ

10

8

Iturye
2l

2I

2l

2l

21

2l

2I

2l

9



Mrr'rrcorreaen 4l2OO2

Første seniorhold til Etl
Af Robert Baldorf, Gladsaxe Minigolf KIub

For første gattg i mange år var
det lykkedes at stilie etherrehold.

Desværre var der noget ikke
damehold, da kun Inge-Lise Han-
sen deltog, og der skulle kun 3
damertilethold.

Erik Meldgård var taget til Sver-
ige i god tid før os andre og han vil-
le straks unders@ge de nye frie taxi-
priser i Griteborg ! Han fik ikke lov
til at bestille flere taxier, det måtte
RobertBaldorf gøre,dahan af de

Qvnge spillere blev valgt til "CFIEF
DE MISSION''.

Detgikfint, jegbestemte og de

andre gjorde som de ville.
For at forberede os bedst muligt

omboldvalg havde Anders Schack
sendtmail omboldvalg.

I starten troede jeg at der skulle
bruges en hei masse B-bolde indtil
dervarnogen derfortalte mig atB
stod for bane ! Godt at der var flere
på holdet der havde samme op-
fattelse sommig.

Dade sidste spillere varankom-
met fredag kunne vi konstatere at

Erik og Anders havde lavet et godt
stykke arbejde med baneplaner og
boldvalg.

Efter 9 timers træning lgrdag tog
vi ud til Anders og Elisabeth til en

hyggelig gnllaften for at vi kunne
lære hinanden bedre at kende og få
fastlagt herreholdets startrække-
fglge. Fredag efter spillet gjorde vi
gengæld ved at invitere Anders og
Elisabeth med ud og spise.

Mandag blev EM åbnet og Leo
Moik nævnte, at4OVo af de aktive
i Europa var seniorer og han mente
de nationale forbund skulle ggre

noget mere for senioreme!

Han nævnte desuden. at der ikke
var lige stor forståelse for filtbaner i
Mellemeuropa, og atflere lande
ikke ville acceptere filtsyst€met.

Overnafuiing
Vi boede på vandrehjemmet/

campingpladsen Kiirralund 200
meterfrabanen.

Min "vælelseskammerat" Toft en

og jeg havde diskuteret, om man
kunne kravie ind ad vinduethvis vi
lod det stå lidt åbent. På den første
spilledag onsdag fandtvi kl. 7 om

havde taget Prebens tandbgrste og
-pasta og Robert fik skylden. Da
denreffe sammenhæng gik op for
os blev sengetiden lige udsat en 7z

time inden vi havde moret os færdig.

Spillet
Første dag: Inge-Lise skulle

først ud og Anders gik med hende
rundt, fgrst på filt og derefter på
eæmitindenhan selv skulle spille.
Det viste sig at være en god ide for
efter2runderfiltog I runde eternit
lå Inge-Lise w.3 efterførstedagen

med 4 slag op til fprstepladsen og 5
slag ned til nr. 4. Anders lå nr. 9
med 4 slag op til fgrstepladsen. I
den fprste runde filt gik Anders 32
med en syver på "sildebenet" og en

treer. Erik lhnr.26 som er sidste
piacering for en finaleplads.

Torben og Preben er langt væk
fra en finaleplads med en dårlig 2.

runde på filt. Arne og Robert var
kun i nærheden afen finaleplads

Sildebenet: Skæbensvanger bane måtte også Anders Schack erkende, da han i
fQrste runde indkasserede en syver

morgenen ud af, at man godt kunne
kravle ind ad vinduet, da vi begge
havde glemt kortet til værelset og
receptionen først åbnede kl. 8. En
uges tid efterhavde jeg stadig de

svenske nationalfarver på kroppen !

Torben sgrgede i løbet afugen
for at holde humØret oppe hos os

alle ved at bestille kartofler til en
pastaret og sin egen specielle ud-
gave af "husk lige tandbørsten" da

han den ene aften- godt sg,vnig -
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Til venstre: Ingelise med spiller - og holdleder Anders. Til hQjre: Erik i et svært pul

efter fgrste runde filt og helt væk
efter en runde etemit.Efter 1. runde
filt lå vi nr. 4 med 5 slag op til tysk-
erne. Efter 3 runder iå vinr.1 og
sidst.

Anden dag: 2 runder eternit og 1

runde filt. Inge-Lise spillede ikke
godt nok på eternitten, 37 på filt var
udmærket men desværre faldt hun
ned på ottendepladsen, da de 7,

der nu er foran hende alle spillede
bedre end hende på både eternit og
filt. Med 2 omgange tilbage fredag
er der gode chancer for en finale-
plads til lnge-Lise.

Anders r@g ned på 10. pladsen
efter 2x25 på eternitten og en runde
33 påfilten med 7 påbane 16. Det
var meget ærgerligt og Anders var
ikke helt tilfreds. Erik rykkede op
som ff. 22 efter 22 og 27 pil eternit
og 33 på filt.

Preben har 13 slag til en finale-
plads og det er for meget. Det
ligner 3 frnalepladser, mens holdet

rykkede på på sj ettepladsen.

Tredje dag: Inge-Lise spillede 40
og25 ogligger nu nr. 8 og er med i
finalen lgrdag. Hun har 5 siag op til
en 6. plads der giver adgang til
superfinalen.

Anders liggernr. 7 med super-
finalen indenfor rækkevidde.

Erik kom også med i finalen men
har ingen chancer for at komme
medi superhnalen.

Herreholdet slog hollænderne
med 13 slag og blev nr. 6. En af
hollændeme blev syg torsdag aften
og den spiller der var taget ud efter
1. runde blev sat ind på holdet igen
+2x6slag.

Fjerde dag: Lgrdager finaledag
med sarnlet startpåenten etemit
ellerfilt. Detblev til ca. 4 timers spil
udenpause!

Inge-Lise gk37-27 og fikhentet
den ene spiller der lå foran hende
og endte somnr. 8 med sarnme
antal slag som m. 7. Hun mangiede
4 slag for at komme med i super-
finalen. Flot spillet af Inge-Lise!

Den fgrende @striger Elisabeth
Kammerergik43 påfilti den før-
ste finalerunde men kom alligevel
med i superfinalen og blev nr. 5.

Europamester blev Elfriede
Andrasch fra ØstÅgefter en gyser
på bane 18 på filten. Hun fprte med
3 slag fgrbane 18. Fprste slag et
rentbank i venstre side. Næste slag
var forhårdt og bolden kom retur
og de pstrigske spillere / tilskuere
måtte stoppe deres jubel! Tredje
slag giktætforbi spidsen af den ene
forhindring og såkunne pstrigeme
jublefor2. gang.

Erik gik 40 og 22 ogblev nr. 21.
Anders kom som ventet med i

superfinalen og gik 33 og22og
blev nr. 6. Efter 10 baner på filt lå
Anders 6 under"par" og varkun
tre slag fra bronze. På bane 1 1

satsede Anders på en etter og fik
en treer + endnu et par treere.
Peter Sciderlund, Sverige lignede en

sikker vinder inden den sidste runde
filt med et forspring på 9 slag. Da
der mangled e 2 baneq var for-
springet skrumpet ind til 2 slag og
detholdt.

Afslutning: Efter 10- 1 2 timers
træning hver dag synes jeg, at de

fleste danske spillere opnåede gode
resul-tater. Det er åbenbart kun
Robert der træn-ger til en god gang
mental træning med sig selv for det
er ikke nok at være mester i "ban-
degolf " og langpot på 9 meter på
filt når banen er 12 meter lang !

Efter spilletlprdag fejrede vi
Arnes fPdselsdag med en omgang
3,5 Vo Prips!
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Til Junior-Vil i Bad Miinder
Af Ole Rasmussen, holdlederfor juniorerne

Det varførste gang at der skulle
spilles VM forjuniorer. Anlægget
var det tyske forbunds eget etab-
lerede anlæg i Bad Mtinder syd for
Hannover, og selvfplgelig var tysk-
eme favoritter, men daunderlaget
udover eternit også var filt, var det
oplagt at svenskere fik lige så meget
favoritværdighed som værteme.

At det var et VM holdt kun lige
vand, ideten enkeit amerikaner
havde krydset Atlanten og dukkede
op 1 dag før tumeringsstart for at
være med. Han var dog allieret med
en tysk holdleder, som hjalp ham
godt igennem de to anlæg.

Det danske hold, ja vi varbedre
forberedte, og ankom såiedes alle-
rede 1. august, såvihavde 1 ugetil
træning og indspil.

Mads Ngrregaard, Lars Nørre-
gaard og Allan Schwab var de tre
unge danskere, som landstræner

JanLyg havde udtaget til opgaven.
Som træningen forlPb viste eter-

nitaniægget sig spilbart, men med
nogle væsentlige ngglebaner, hvor
alle nationer brugte meget tid. Det
var især Dobbeltbakkerne, Stump-
ede Kegler, Saltoen og Lynet, som
krævede meget opmærksomhed,
både på grund af det rigtige bold-
valg, den korrekte boldpræparing,
den tekniske kvalitet af spilningen
og sidst men bestemt ikke mindst
vejret. Vejret var skiftende både i
træning og turnering, og vihavde
både brændende varme og høj

stærk sol, og overskyetbehageligt
vejrtil regn og kraftige tordenskyl.

Filt er vi som danskere langt fra
fortrolige med endnu, men kan man

slå lige og lærer man at spille efter
sin ringe rutine på det underlag, det

12

vil sige spille efter sine begræns-

ninger, kan man nå langt og opnå
gode resultater samt større sikker-
hed. Det viste sig også at være
tilfældet for vores spillere. Igennem

træningen og træning srundeme fft
de tre større sikkerhed på banerne.
Det viste sig også i turnering, at mo-
ralen skal være intakt og man skal
tro på et godt resultat uanset hvor-
dan man starterpåfilten. Vores

spillere skulle ogsåkæmpe for at

holde moralen på filtbaneme, men

medaljerækken, men hvadgØr det,
nar det er for sjov. Og det var
faktiskvældigt sjovt atfølge demi
væddeløb med benene bundet
sarrunen, kast med korkpropper
ned i spand fra en tovbane, en

mindre forhindringsbane som skulle
passeres, en klatrevæg som de

skulle hen langs ad så mange gange

sommuligtog flere andre ting"
Nå, men tilbage til minigoH"

Træningen giktorsdag og onsdag
bedre og bedre. Det kom blandt

Lars NPrregaard her på bane 5, Gentleman, måske med en etter i vente.

når det lykkedes blev der også
kæmpet gode runder hjem.

Alternative spil
VM var også andet end minigolf.

Om mandagen var der arrangeret
Fun Olympics. Det var altemative
konkurrencer og lege, hvorhver
nation skulle stille et 4-mandshold.

Vi lånte SaschaMark, sidste års

europamester, og han viste lige så

store evner i alle disse lege som til
minigolf. Holdet endte dog uden for

andet til udtryk veden trænings-
runde på eternitten på 59 slag for
de tre gutter.

VM i kommunikation
VM gik i gang torsdag. Vi star-

tede påeternitog skulle spille
sammen med ungarer. Det var en

lidt en blandet opleveise. De har få
bolde, og skal deles meget om
dem. Et par af dem kunne stort set

kun ungarsk, så det blev ikke til
meget snak, og når fejl på tavlen
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skulle rettes (dem var der mange af)

såforegik det enten medfinger-
sprog elleren af deres holdkamme-
rater som oversætter. Det gik alt
samnen, men det var en pr@velse

på tålmodighed og evnen til at kom-
munikere.

En af deres spillere, vi kalder
ham "Smiley", er faktisk temmelig
dygtig. Han har talentet, men mang-

ler lidt i boldmateriale. men bliver
dog også forfordelt, så vidt vi kunne

se. Han har ganske enkelt flere bol-
de og bedre bolde til sin rådighed.

Ungarerne mangler derudover nok
lidt mere erfarne holdledere, men

det kommer forhåbentligt.
Men vores spillere havde alle

disse 3 ting, og det startede faktisk
rigtigt godt. På eternitten fft vi fyret
nogle toprunder af, blandt andet gik
Mads 19 i første runde, og Allan
2l.Lars måtte desværre oppå27.

På filten frk de alle en hæderlig

debut. Lars endda med en runde
34, Allan med26 og Mads med

47.Ogi anden gennemgang på de

to anlæg forbedrede dig sig endda

- næsten i hvertfald forMads
forbedrede ikke sin runde 19!. men

det var vel også lidt meget forlangt.
Fredag var der yderltgere 4

runder i vente. Ælan fft rigtig fyret
den af påeternitten medZl og 19

samtidig med athan spilledeto
gode filtrunder. Lars kæmpede med

sig selv på nogle få eternitbaner,

Vinduet, Røret og Saltoen, hvilket
gav lidt for hØje runder. Han im-
ponerede dog påfilt ved atkæmpe
videre her og blev vores bedste

spilier her. Mads var fortsat rigtigt
god på eternit, men måtte sande at

filt er et svært underlag, specielt når

starten ikke kgrer og

det er svært at komme
påsnit.

Mads og Ælan vartil
gengæld så gode på

eternit med 85 på 4
runder, atdelåblandt
de allerbedste her.

Topscorerne var 81 og

82, så de to drenges spil
var absolut europa-

klasse.

Finaleplads
Ælankomifinalenpå

enll. plads. Meget
stærkt spillet. Lars og
Mads klarede ikke
cuttet, mentil gengæld

kunne de bakke op om
Allanpåfinaledagen, og
det gjorde de.

Påfinaledagen [ort-
satte han sit overbe-
visende spil. Starten var
lidtnervØs, menhan
kom hurtigt over det. Hans to sidste
runder blev påt27 og 29, men ty -
pisk for en finale spiller mange rig-
tigt godt, så det gav ikke avance-

mentirækken.

Kæmpede for kammerat
For de to schweiziske hold var

VM en speciel og megetfglelses-
fuld og krævende oplevelse. En af
deres bedste juniordrenge lå alvor-
ligt syg på hospitalet. De havde 1o-

vet at vende hjem med en medalje

forhans skyld. De kæmpede og

spillede og havde hele tiden deres

kammerat i baghovedet.

Skæbnen ville desværre, atbeg-
ge hold tabte med 1 slag. FBrst var

På de lange filtbaner lød taktikken på sikkert spil i
kredsen. Allan spiller her bane 6 i en finalerunde.

det pigerne som måtte se bronze-
medaljen forsvinde i enkamp hvor
man kurure følge holdenes sarnlede

slag på store tavler som hjælpere
gik rundt med. Dernæst var det
drengenes tur, npjagtigt 1 slag måtte

de også se sig slået med, også til
Øst:ng. Herkunne vi ogsåfglge
slagets gang.

Tlskland og Sverige
Også kampen om guldet mellem

Tyskland og Sverige i begge ræk-

kerkunne man fø19e. Hos pigerne

var det Tyskland som trak det
længste strå, mens drengene tog en

VM-guldmedalj e hjem til Sverige.

#i&!i ria i

W:t; :l i':'" 'æ;:t l
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Yngste rnand var fanebærer Heldigvis for Mads var fanen ikke alt for stor og tung.
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som ikke virkede! Det var ikke den
bedste start for a:rang@ren. Nå,
men det hele blev gennemfPrt og vi
blev da også bespist udmærket på
de to officielle ceremonidage, hvil-
ket altidhører sig til.

Vores samlede indtryk af VM var
da generelt også positivt. Vi kom-
merisærtil at savne vores "hjem"
mens vi var der. Vi boede i Villa
Kreativ, et storthus med mange

værelser. Drengene kaldte det også
slottet. Vi havde vores egen gang

med 3 bade- og toiletrum. Værel-
serne var alle topersoners.

Morgenmad var en luksus,

værteme var sØde og megetflinke,
vi fik taget kopier, vasket tPj og

tØrrettØ} Og oven i ville de geme

have, hvis de havde danskere bo-
ende næste år igen, når herrer og
damerspillerVM samme sted. Det
må siges at være en tillidserklæring.
Tak for en god tur og et godt VM.

Kampen varhård. For svensk-

erne var det et underlag, de var
vant til. For tyskerne var det en

hjemmebane, som de havde trænet

utroligt meget på og spillet mange

tumeringer på alene i år.

De individuelle VM-titler blev

afgjort lørdag. Hos pigerne lå
Sandra Nordin, Sverige rigtigt lunt i
svinget. Med en fgnngpå 9 siag

inden den afggrende filtrundetil
tyske Stephanie B lenderman havde

svenskeren fat i den lange ende.

Men ak, allerede efter 4 baner var
det forspring næsten væk. Hun blev
sårystet af dette, athun ikke kunne
svare igen mod den tyske piges

stærke spil plus lidt held på nogle

baner, at hun tabte runden med 11

slag. Men en storros til tyskeren,
som gik 26 i runden. Meget stærkt.

Hos drengene lå svenske Roy-
Ingvar Strandh hele tiden i spidsen.

Han blev dog pressetkonstant af
den tyske fighærMarco Templin,
som i sidste runde også hentede et
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par slag på væsentlige baner. Men
Roy var kold, viste stor rutine og

også taktisk spil på banerne, og han

kunne med disse midler afuise alle

angreb i den sidsterunde. De gik
begge 29på.fiten.

Ælan viste igen, at han var godt
tilpas på banerne og finalen blev
hans bedste dag, men når de andre

også spiller bedre og bedre, så ryk-
kermanikkei den samlede stilling.
Men atblivenr.23 til etVM er
meget flot. Det kan vi kalde succes.

Er dernoget som tyskerne ikke
kan, så er det at begrænse sig, når
det gælder taler. Både til åbning og

afslutning blev vi nærmest "torhlr-
eret" med lange taler fra mange for
os ret ligegyldige personer. De mest

ligegy ldi ge var en pol itimester, en

vice- det ene og andet politiker fra
deres forbundsland, og hvem der

ellers skulle på podiet. Til åbningen

skulle vi endda stå op ca. en halv
time efteren længere indmarch -

indledt med taler! ! fra en mikrofon

Fhn* 
...'i...l.r......l':..i..,.'. .,..i,..f'..',.

Juniordrcnge,(12 rd.): ,,

I, Roy-Ingvar Sffand,:S 293

2, Marco Temp1in" D 298.::.:..
u..nmle{..1,<tese*;.D.', 

1 .i1 l ll .,....i. 
ssn.

øå,1'r.suh*øt.i.iDK;;i..i :........i.....ir,.3$I

(8 rd.) ,

'3r''æu...Nø#egaffidliliDK. 
I.,*ffi
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Juniorpiger(,12 rd.):

l. Stefanie Blendermann, D

2. Sandra Nordin, S

3. Jessica Werkmann, D
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Lars Hollner

Conny Jakobsen
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Bedømmelse (til eget b"og)

Herover er listen med dommere, som indgår i kåringen. Ønsker man at vide mere om hvor meget de har været i
brug i sæsonen, kan man kontakte Dommer- og Teknisk Udvalg ved Teddy Nielsen og Arne Prip Hansen.

Ønsker man at sende sit svar på en e-mail, er adressen: teddy.nielsen @mail.dk
Man påfBrer mailen navnet på sit bud på Arets Dommer 2002 samt eget navn, adresse, klub og licensnummer.
Alle svarpå Arets Dommer skal være Dommer- og Teknisk Udvalg i hænde senest den 10. januar 2003. Husk
at man deltager i lodtrækningen om 3 flasker god rødvin.
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Kuponen sendes til:

Teddy Nielsen
Østergade22
5591 Gelsted

Porto

o

Mrk.: Arets Dommer

Klip ud og send... -?

AKTIVITETS KALENDER 2OO3
DANSK MINIGOLF UNION

Januar
4. KlubmødeiDanskMinigolf Union
11. Nord-Als Minigolf Klub Vinterstævne Eternit
12. Ålelycken (S) Touren 3. afdeling Filt
ll . - 12. BgK Linjen, Landskrona (S) Indendørs holdturnering, 3. afdeling Filt

Putter Team Odense Fyns Minigolf Unions generalforsamling

Februar
1. -2. BgKLinjen, Landskrona (S) Indendørs holdturnering, 4. afdeling
8. Putter Team Odense Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde

15. - 16. Aalborg Minigolf Klub Nordjyllands Open

16. Borås(S) Touren4. afdeline

Marts
8. - 9. Putter Team Odense Makkerstævne Eternit+filt
15. - 16 BgKlinjen, Landskrona (S) Indendørs holdturnering, 4. afdeling Filt

August
2.-3. GladsaxeMinieolfKlub Internationalt stævne Eternit

Filt

Filt
Filr
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