Søndag den 12. september 1954 afholdtes Danmarksmesterskaberne i Århus på banerne i ”friheden” v/
Sønder Ringvej.
Den tilsendte indbydelse så således ud:

DANSK MINIGOLF UNION
Poul Holm-Jensen
Krügersvej 2 b
Odense

Odense, den 30. august 1954

Til samtlige klubber under DMU.
Som det sikkert allerede er bekendt, afholdes der:
DANMARKSMESTERSKAB, den 12. september 1954 i Århus.
Tilmeldelser skal være ovennævnte adresse i hænde senest torsdag den 9. september 1954, hvorefter de
enkelte klubber vil få spilletiderne for de enkelte spillere samt det nærmere spillested i Århus opgivet.
Der startes på banerne kl. 9.30 med afholdelse af DM i hold, hvor det – i modsætning til sidste år – er tilladt
alle klubber at møde med hold, også flere hold om ønskeligt.
DE AF SPILLERNE OPNÅEDE RESULTATER I HOLDTURNERINGEN OVERFØRES TIL ENKELTKONKURRENCETAVLEN, d.v.s. at dem der spiller på hold ikke skal spille enkeltmandsturnering, da deres resultater for holdkampen er overført som spilleresultat til enkeltresultattavlen.
Derefter kommer enkeltmandskonkurrencen for dem, der ikke har spillet hold.
Om eftermiddagen afholdes så unionsmatchen mellem Fyn, Jylland og København med 15 deltagere fra
hver union.
Formodentlig er alle deltagere klar over, hvor meget det betyder for bestyrelsen at få omgående tilmeldelse, under alle omstændigheder er torsdag den 9. september 1954 sidste frist for tilmeldelse til ovennævnte
adresse.
Der skal betales kr. 3,- for hver tilmeldt spiller.
DANSK MINIGOLF UNION
Poul Holm-Jensen
----

Der deltog i alt 133 spillere hvoraf der blev stillet 16 hold á 6 spillere til holdkampen, medens resten kun
Deltog i enkeltmandskonkurrencen, og resultaterne blev følgende:
Danmarksmesterskabet i hod:
Nr. 1:
Nr. 2:

”Sevilla” Vejle med
Amager med
552 slag

535 slag
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Nr. 3:

”Vedelsgade” Vejle med

566 slag

Enkeltmandskonkurrencen:
Nr. 1 og dansk mester: Niels Hansen, Vedelsgade
Nr. 2:
Viola Rasmussen, Amager
Nr. 3:
Erik Møller ”Sevilla”, Vejle

76 slag
77 slag
79 slag

Unionsmatchen:
Nr. 1:
Nr. 2:
Nr. 3:

Jylland
Fyn
København

1374 slag
1474 slag
1528 slag

Ved unionsmatchen blev følgende spillere bedst placeret:
Nr. 1
Nr. 2:
Nr. 3:

Helge Lodahl ”Fredhøj” Herning
Poul Brandt, Amager
Erik Petersen ”Sevilla”, Vejle

76 slag
80 slag
80 Slag

Præmieuddelingen fandt sted på en restauration ved siden af golfbanen og blev foretaget af formanden,
der lykønskede vinderne og sluttede med at takke de deltagende spillere for en dejlig dag. Til slut blev der
udbragt et 3-foldigt leve for minigolfsporten i Danmark.
Efter afholdelsen af danmarksmesterskaberne, blev der holdt et kort bestyrelsesmøde, i hvilket samtlige
Bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Børge Larsen, der var forhindret, deltog i.
Man enedes om at afholde repræsentantskabsmøde i København, og dagen blev fastsat til den 24. oktober
1954.
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