MINIGOLF
– EN SOCIAL OG UDFORDRENDE
SPORT FOR ALLE
Vidste du, at minigolf er en sport, man kan
gå til i sin fritid – i en klub? Ligesom mange
andre har du sikkert prøvet at spille minigolf
på ferien, men hvorfor ikke bringe ferien ind i
hverdagen? Prøv et slag minigolf i din lokale
klub og bliv en del af det sociale klubliv omkring vores populære sport.

HVORFOR SPILLE MINIGOLF?
“Jeg startede til minigolf ved en tilfældighed,
da min mand og jeg spillede lidt i en sommerferie. Vi blev hurtigt en del af klubben,
og det er skønt at opleve sammenholdet og
fællesskabet.”
Linda Kristiansen, nystartet medlem i Aalborg
Minigolf Klub.

“Minigolf er bare SÅ sjovt og udfordrende. Minigolf er ikke en specielt fysisk
krævende sport, men der er ikke én dag
i minigolf, der er den samme, fordi ens
spil afhænger så meget af ens egen
mentale dagsform. Derfor keder man sig
aldrig på minigolfbanen.”
Marianne Ipsen, én af initiativtagerne til
at starte Høje Taastrup Minigolfklub

“Når man bliver introduceret for en
ny sportsgren, støder man ofte på
flosklen: “Denne sport er for alle”.
Som ny i minigolfsporten og som
formand, så må jeg sige, at flosklen
virkelig holder i forhold til minigolf”.
Mikkel B. Sartor, nystartet medlem og
formand for Minigolf Klub Aarhus
“Jeg følte mig velkommen lige fra
starten. Alle er virkelig venlige og
hjælpsomme. Jeg har aldrig oplevet at blive taget så godt imod
andre steder.”
Henrik Larsen, nystartet medlem i
Brøndby Strand Minigolf Klub

“Det sociale liv og samvær er en
central del af det at spille minigolf.
Der er et helt særligt sammenhold
på tværs af klubberne. Alle er lige,
og selv elitespillerne er ikke for fine
til at give tips og tricks til nybegynderne. Sådan er vores kultur i
minigolf.”
Ib Jørgensen, formand i Lolland
Minigolf Klub

MINIGOLF ER FOR ALLE

KLUBBER I HELE LANDET

Minigolf er en social og hyggelig udendørssport, der kan spilles
af alle – uanset alder og fysisk formåen. Alle kan være med –
både dem der allerede er sportsaktive, og dem der ikke er.

Der findes minigolfklubber i hele landet. Du kan finde
din nærmeste klub på www.minigolf.dk/
find-din-klub.

Spil så ofte du vil

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG!

Som klubmedlem kan du spille minigolf, så ofte du vil. Du kan
møde nye mennesker og blive bedre til at spille ved at deltage i
klubtræningen eller ved at spille med i nogle af de mange klubturneringer, der arrangeres.

