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Punkt 1 – Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Heino Nielsen som dirigent 

Punkt 2 – Valg af referent  

Bestyrelsen foreslår Michael Sølling som referent 

Punkt 3 – Mandaternes prøvelse  

Medlemstallene for 2021 offentliggøres først til april af DIF, hvorfor de er sløret i dette materiale. 

Delegerede 2022 
  

Klubber Medlemmer Delegerede 
Bagsværd Minigolf Klub - 1 
Bjerndrup Idrætsforening - 1 
Broager Banegolf Klub - 2 
Brøndby Strand Minigolf Klub - 2 
Fjordager Idrætsforening - 1 
Foreningen af aktive ældre i Vissenbjerg - 1 
Foreningen Vesterbro Minigolfs Venner - 2 
Galten-Skovby Minigolf - 4 
Gladsaxe Minigolf Klub - 3 
Jyllinge Minigolf Klub - 3 
KFUM Idræt's Minigolf Klub - 2 
Kolding KFUM, Senioridræt - 1 
Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen - 1 
Minigolf Clubben Gelsted - 2 
Minigolf Klub Hasmark - 1 
Minigolf Klub Aarhus - 4 
Nord-Als Minigolf Klub - 3 
Nyborg Banegolf Club - 1 
Nyker Idrætsforening - 2 
Odense Minigolf Club - 1 
Putterteam Odense - 4 
Randers Minigolf Klub af 1952 - 1 
Roslev Idrætsklub - 2 
Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub - 2 
Skals Gymnastikforening - 1 
Sportsklubben Sommerbyen Ejby - 4 
Sundby Mors Idrætsforening - 1 
TIK Minigolf - 2 
Øster Lindet Idrætsforening - 1 
Østerlars Minigolf Klub - 4 
Aalborg Minigolf Klub - 3 



DMgU – Repræsentantskabsmøde ÅRSTAL 
 
 

Side 4 af 27 
 
 

 
 63    

Lokalunioner: 
  

Sjællands Minigolf Union 
 

1 

Fyns Minigolf Union 
 

1 

Jyllands Minigolf Union 
 

1    

Bestyrelse 
 

5  
I alt: 71 

 

 

Punkt 4 – Formandens beretning  

Formandens beretning 2022 

Endnu et år med stor påvirkning af Corona 

Året startede nedlukket og uden kontakt mellem klubberne. Det endte endda med at det første DM, 

som skulle være afviklet i starten af maj, blev udskudt til den ekstra termin, der var udlagt til starten 

af oktober 

Med den skæve start frygtede hele bestyrelsen en overgang for afviklingen af den tværgående DM-

turnering, men det gik heldigvis ganske godt alligevel. 

Igennem året havde bestyrelsen tæt kontakt med de øvrige nordiske lande omkring afvikling af de 

Nordiske Mesterskaber 2022. Her blev landene i januar 2022 enige om at udskyde NM til 2023. 

Paradoksalt nok blev Corona pludselig erklæret for almindelig sygdom, og havde vi vist det blot 14 

dage tidligere så var NM nok blevet gennemført i 2022 – nu bliver det i 2023 

Første sæson med afvikling af 4 DM’er for både individuelle og hold 

For første gang har alle de 4 anlægstyper været ligestillet i den tværgående DM turnering 

Der er blevet kåret mestre på de forskellige anlægstyper så klubber og spillere, der har ville specia-

lisere sig i en enkelt banetype, har haft stor mulighed for at præstere netop der. 

Samtidigt er de overordnede DM’er blevet bedømt så alle anlægstyper og DM’er er blevet vægtet 

fuldstændigt ligeligt, og det har været muligt at kunne kåre Danske Mestre, der i sandhed har kunnet 

præstere på alle anlægstyper.  

Et stort tillykke herfra til Putter Team Odense, Jannick Skov og Else Marie Jensen, der kunne krone 

den samlede sejer med både DMgU og DIF medaljer 

Turneringsudvalget (TU) 

Manglen på frivillige kom til tydeligt udtryk i løbet af 2021 da TU mistede flere medlemmer under-

vejs. 

De DM turneringer som TU står for at afvikle i løbet af sæsonen er den absolut vigtigste aktivitet vi 

har i Dansk minigolf. Alle ønsker en høj kvalitet i DM’erne og netop dette er voldsomt udfordret, 

da der mangler frivillige hænder. 

I TU’s årsberetning italesættes dette også, og der er brug for at klubberne ser på, hvor det er muligt 

at hjælpe med medlemmer til TU. 

TU får selvfølgelig al den støtte der skal til fra bestyrelsen men uden frivillige ser det sort ud. 
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DIF – afslutning af de gamle strategier 2018-2021 og godkendelse af de nye 2022-2025 

2021 har været året hvor vi har afsluttet de første strategiaftaler der har været indgået med DIF. 

Arbejdet med strategierne er gået godt, men er bestemt også en stor opgave og har krævet rigtig me-

get af bestyrelsen. Særligt arbejdet med at udarbejde de nye strategier har været meget tidskrævende 

og har optaget en voldsom stor del af bestyrelsens tid – tid som kunne/burde være brugt i arbejdet 

med TU, lokal unionerne, klubberne og medlemmerne. 

Denne problematik har vi også hørt om fra andre af de mindre forbund, og jeg har netop haft en før-

ste snak omkring problemet med den ene af DIF’s næstformænd. Problemet er så stort, at det skal 

bringes op på DIF’s repræsentantskabs møde i starten af maj. 

I oktober kulminerede arbejdet fra bestyrelsen med godkendelse af både strategier og økonomi for 

de næste 4 år (2022-2025) 

De 2 strategier, forsat medlems og klubvækst samt forbedret kvalitet i det at være frivillig og leve-

rancerne fra DMgU, har bevirket at vi ikke kun har kunnet fastholde den forøgelse med 100.000 kr 

pr år vi opnåede ved de sidste strategier, men at vi endda har fået yderligere 70.000 kr lagt oven i 

årligt. 

Et resultat som bestyrelsen er ganske stolte over at have opnået. 

Endeligt skal det nævnes at vi har rundet mere end 2000 medlemmer i Dansk Minigolf Union 

Et medlemstal der gør, at vi ikke længere betegnes som et af de små forbund i DIF.  

Netop de 2000 medlemmer har været et pejlemærke for bestyrelsens arbejde igennem de sidste 10 

år, og jeg anser det for en kæmpe sejr at hele DMgU er lykkedes med det flotte medlemstal – tak og 

tillykke til os alle. 

 

Hvad skal der nu til at ske 

Nu er vi allerede godt på vej ind i 2022 og de første stævner og DM-Indendørs er lige afviklet, når 

vi mødes til året repræsentantskabsmøde. 

På sidste års Organisationsmøde blev bestyrelsen bedt om at udarbejde en ny alkoholpolitik med 

udgangspunkt i verdensforbundet (WMF) regler. 

Dette er blevet gjort og forslaget er med i dette materiale og vil nok afstedkomme en del debat. 

Personligt mener jeg, det er et godt og solidt forslag, og jeg håber på klubbernes opbakning til dette. 

Repræsentantskabet vil forhåbentligt stille Turneringsudvalget i en langt bedre situation og de 4 

DM’er vil bringe os til både nye og gamle anlæg. Vi skal have lavet nogle ganske få praktiske ret-

telser omkring DM’erne men strukturen vil være den samme som i 2021 – vi har alle brug for lidt 

stabilitet. 

Elite udvalget er så småt ved at vågne op igen efter et par år uden aktivitet. 

Landsholdene står igen til at kunne komme ud og konkurrere til august. 

Dommer og Teknisk udvalg er allerede godt i gang med planlægning af flere dommerkurser og re-

videring af både sportslige og spilleregler. 

Lokal unionerne har allerede godt gang i spillet rundt om i landet. 

Klubberne har fået flere frie weekender, som de ønskede og jeg håber, at der vil komme flere pri-

vate stævner rundt omkring. 
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Jeg håber også at lidt flere medlemmer vil kaste sig ud i at prøve andre anlæg af og deltage i lidt 

flere stævner, så hjælp nu hinanden med at komme afsted sammen. 

Nu er det her jo en ganske positiv liste og den er bestemt god, men der er også ting i vore minigolf 

verden der ikke er gode. 

VI oplever både lokal unioner og klubber være ekskluderende enten ved at forbyde deltagelse fra 

andre landsdele eller afkræve økonomi fra medlemmer fra andre klubber. 

Disse ting er bestemt ikke noget der gavner vores fælles passion – minigolfen. 

Jeg håber derfor at dem der står for disse ting begynder at kigge indad og spørger sig selv om hvad 

der er godt for minigolfen, og ikke kun for dem selv 

 

Det er vores store fællesskab, der gør minigolfen til noget særligt 

MINIGOLF – Sporten for alle 

 

Leif Meitilberg 

Formand, Dansk Minigolf Union 

 

Punkt 4a. Status på de strategiske spor  

Præsenteres på mødet 

 

Punkt 5 – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  

 

 

Punkt 6 – Appeludvalgets beretning  

Der har i indeværende år ikke været nogle sager, hvorfor udvalget i år ikke har aflagt yderligere beret-

ning. 

 

Punkt 7 – Udvalgenes beretning 

Herunder forelægger beretninger fra unionens udvalg. 

 

Punkt 7a. Turneringsudvalget  

TUs beretning er normalt en hyldest til de danske mestre, som blev kåret i løbet af det foregående år. 

Det skal der også være plads til, og de vil også blive nævnt nedenfor. 
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I år er det dog nødvendigt at lægge an I en hårdere tone, for at prøve at understrege alvoren af den 

nuværende situation i TU. 

TU startede året med fem medlemmer, Bjarne Hansen, Jan Hansen, Vincent Huus, Carsten Berg og un-

dertegnede som bestyrelsesrepræsentant. I løbet af året blev Vincent og Carsten desværre nødt til at 

stoppe, efter at have lavet et flot stykke arbejde for udvalget.  

Det har efterladt udvalget med meget få frivillige kræfter, og det går ud over både klubber og medlem-

mer. Lange og til tider manglende svar på mails, en ikke opdateret snitliste og sene udmeldinger om 

stævner. 

Som det seneste eksempel var afviklingen af det for nylig afholdte DM Inde på Bornholm, meget tæt 

på at blive afviklet på papirtavler og med udskrevne resultater.  

Det er alt sammen noget vi beklager, men vi bliver også nødt til at sige at, medmindre der tilføres flere 

frivillige kræfter, er det ikke noget, der bliver ændret.  

Turneringsudvalget og dermed de danske mesterskaber er noget af det vigtigste for rigtig mange mini-

golfspillere. Vi forstår frustrationen og irritationen over, at der ikke er bedre styr på de ting. Men det er 

utrolig vigtigt at understrege at alle i Turneringsudvalget er frivillige. Det er folk der sidder og bruger 

deres fritid for at gavne fællesskabet. Overvej hvordan disse folk bliver behandlet for at lægge store 

dele af deres fritid i et udvalg? 

De bliver konstant kritiseret for manglende arbejde og beslutninger, man er uenige i, og så får man 

man stort set aldrig ros, for det der bliver lavet. Nogle tager arbejdet der bliver udført som en selv-

følge; det er det bestemt ikke! 

Turneringsudvalget er det sted i unionen, hvor der er flest frivillige som ”kører døde” og en del af skyl-

den skal findes i, hvilke opgaver der ligger i udvalget. Det er noget, der kan og bliver arbejdet med i ud-

valget og bestyrelsen. Men den anden del er den tone, der er omkring turneringsudvalget, og her bli-

ver I som unionens medlemmer nødt til at gøre noget.  

Kritik er altid velkommen, men den skal være konstruktiv og fremadskuende. Dette gælder ikke kun på 

mails til udvalget, men i særlig grad samtaler rundt om i landet til stævner og klub arrangementer.  

Det er også vigtigt at understrege, at det ikke gælder alle, nogle er gode til at komme med roser og I 

bliver bestemt hørt. Desværre kan de negative ting overdøve de positive. 

Vi skal dog også se fremad og i fællesskab finde en vej til et bedre TU. Forhåbentlig vil alle hjælpe med 

at forbedre tonen omkring TUs arbejde efter i dag. Der blev sidste år påbegyndt arbejdet med en ny 

snitliste, som vil begynde at blive prøvet af i år og er en væsentlig forbedring over den gamle.  

Derudover kræver det en væsentlig tilføjelse af kræfter. Det er ikke nødvendigvis alle roller som kræ-

ver mange timers arbejde over en sæson, men i fællesskab vil vi stå stærkere og arbejdsbyrden på den 

enkelte vil blive mindre. 

For at blive helt konkret leder TU efter frivillige til følgende roller: 

 

Kommunikatoren 
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En der sørger for at bekræfte modtagelsen af mails til tu@minigolf.dk og udsende information, som 

f.eks. stævne indbydelser. 

Det må også gerne være en der enten selv kan svare på eventuelle spørgsmål, eller få dem videregivet 

til de øvrige udvalgsmedlemmer.  

Arbejdsomfang: Besvare og sende mails et par gange om ugen, ca. 5-20 minutter per gang. 

 

Turneringsspilleren 

En der har mod på at give en hjælpende hånd, når der afvikles Danske Mesterskaber. Den opgave vil 

passe bedst til en person, som i forvejen planlægger at deltage til alle danske mesterskaber 

Det involverer typisk hjælp med opsætning af udstyr fredag (30 minutter), hjælp før og efter turnerin-

gen lørdag (30 minutter) og hjælp med nedtagning af udstyr søndag og assistere i medaljeoverræk-

kelse (60 minutter). 

Det er en fordel, hvis det er en person med lidt forstand på computere. Det er dog ikke et krav. 

Arbejdsomfang: 30 minutter fredag, 30 minutter lørdag og 60 minutter søndag til danske mesterskaber 

 

Turneringsafvikleren 

En der vil være ansvarlig for afviklingen af Danske Mesterskaber. Det vil passe bedst til en person som 

ikke ønsker at spille med i mesterskaberne, men nyder at være en del af det sociale omkring stæv-

nerne. 

Det involverer typisk opsætning af turneringen i Bangolf Arena ugen op til mesterskabet. Ankomst fre-

dag eller tidligt lørdag inden turneringsstart og gøre klar til at sende tavler ud. Være løbende tilgænge-

lig til at hjælpe frivillige i klubben med turneringsafviklingen. Pakke udstyr ned efter stævnet er slut. 

Skal være en person med lidt forstand på computere. Personen vil blive oplært i Bangolf Arena, hvis de 

ikke kender programmet i forvejen. 

Arbejdsomfang: Være til stede under flere danske mesterskaber i løbet af en sæson 

 

Dataindsamleren 

En der sørger for at samle den information som bliver indsendt til TU, f.eks. tilmeldte til Danske Me-

sterskaber eller resultater fra Gentleman mesterskaber. 

Opdatere lister som stormesterturneringen. 

Det vil være en fordel, hvis det er en person som er tryg i at arbejde i Excel med normale funktioner 

som ”+”, ”-” og ”SUM”. 

Arbejdsomfang: 1 times tid ved computeren en gang eller to om måneden. 
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Generelt er der følgende arbejdsomfang til alle i udvalget: 

• 4 møder om året, typisk 3 afviklet digitalt samt 1 fysisk i efteråret. 

• Løbende snak om beslutninger i udvalget. 

• Planlægning af det kommende turneringsår om efteråret i forbindelse med møde (turnerings-

kalender, spillesteder og evt. ændringer i spilformatet) 

Det er ikke alle roller som skal besættes på repræsentantskabsmødet, så gå gerne hjem til egen klub 

og hør om nogen kunne være interesserede i at give en hånd med. 

 

Som lovet skal der også være plads til at hylde de danske mestre fra 2021: 

DM Beton 2021: 

DM Beton blev afviklet hos Odense Minigolf Club, med deltagelse af 51 spillere. 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev:  

Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub og Vincent Huus, Putter Team Odense  

4 mands klubhold blev vundet af Putter Team Odense 

Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev:  

Junior dame: Cecilie Karlson, Putter Team Odense 

Veteran Dame: Else Marie Jensen, Minigolf Klub Aarhus  

Senior Dame: Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub  

Dame: Susanne Lindharth, BGK Linjen 

 

Veteran Herre: Erik Meldgaard, Randers Minigolf Klub 

Senior Herre: Vincent Huus, Putter Team Odense  

Herre: Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

 

Mix rækken blev vundet af:  

John Hansen, Minigolf Clubben Gelsted og Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub 

DM Eternit 2021: 

DM Eternit blev afviklet hos Brøndby Strand Minigolf Klub, med deltagelse af 57 spillere. 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev:  

Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub og Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

4 mands klubhold blev vundet af Putter Team Odense 

Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev:  

Junior dame: Cecilie Karlson, Putter Team Odense 

Veteran Dame: Else Marie Jensen, Minigolf Klub Aarhus 
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Senior Dame: Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub  

Dame: Susanne Lindharth, BGK Linjen 

Veteran Herre: Erik Meldgaard, Randers Minigolf Klub 

Senior Herre: Jesper Normann Pedersen, Minigolf Klub Aarhus 

Herre: Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

 

Mix rækken blev vundet af:  

John Hansen, Minigolf Clubben Gelsted og Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub 

 

DM Filt 2021: 

DM Filt blev afviklet hos Jyllinge Minigolf Klub, med deltagelse af 45 spillere. 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev:  

Laura Fogh Henriksen, Umeå BGK og Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

4 mands klubhold blev vundet af Putter Team Odense 

Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev:  

Veteran Dame: Else Marie Jensen, Minigolf Klub Aarhus 

Senior Dame: Birte Bruhn, Putter Team Odense 

Dame: Laura Fogh Henriksen, Umeå BGK 

Veteran Herre: Jan Hansen, Hjelmsjø BGK 

Senior Herre: Karsten Nørskov, Asarum Bgk 

Herre: Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

 

Mix rækken blev vundet af:  

Tim Danielsen, Hjelmsjø BGK og Laura Fogh Henriksen, Umeå BGK 

 

DM MOS 2021: 

DM MOS blev afviklet hos Øster Lindet IF, med deltagelse af 55 spillere. 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev:  

Dorte Haumann, Øster Lindet IF og Lasse Rasmussen, Putter Team Odense 

4 mands klubhold blev vundet af Odense Minigolf Klub 

Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev:  

Junior dame: Cecilie Karlson, Putter Team Odense 

Veteran Dame: Else Marie Jensen, Minigolf Klub Aarhus 

Senior Dame: Dorte Haumann, Øster Lindet IF 

Dame: Line Katholm, Minigolf Klub Aarhus 



DMgU – Repræsentantskabsmøde ÅRSTAL 
 
 

Side 11 af 27 
 
 

Minijunior Drenge: Anders Kloppenborg, Øster Lindet IF 

Veteran Herre: Jan Hansen, Hjelmsjø BGK 

Senior Herre: Vincent Huus, Putter Team Odense 

Herre: Lasse Rasmussen, Putter Team Odense 

 

Mix rækken blev vundet af:  

Jesper Normann Pedersen, Minigolf Klub Aarhus og Else Marie Jensen, Minigolf Klub Aarhus 

 

Gennemgående DM 2021: 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev:  

Else Marie Jensen, Minigolf Klub Aarhus og Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

Elitedivisionen blev vundet af Putter Team Odense 1 

1. Division blev vundet af Putter Team Odense 1, mens Østerlars Minigolf Klub har kvalificeret sig til opryk-

ning i elitedivisionen 

Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev:  

Junior dame: Cecilie Karlson, Putter Team Odense 

Veteran Dame: Else Marie Jensen, Minigolf Klub Aarhus 

Senior Dame: Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub  

Dame: Susanne Lindharth, BGK Linjen 

Minijunior Drenge: Anders Kloppenborg, Øster Lindet IF 

Veteran Herre: Jan Hansen, Hjelmsjø BGK 

Senior Herre: Vincent Huus, Putter Team Odense 

Herre: Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

 

Mix rækken blev vundet af:  

Karsten Nørskov, Asarum Bgk og Birte Bruhn, Putter Team Odense 

 

Tillykke til alle vinderne. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Fjordvang / Turneringsudvalget 

 

Punkt 7b. Dommer- og Teknisk udvalg  

Det har været en fantastisk travl tid i udvalget henover efteråret og vinteren. Vi har været i Øster Lindet og 

godkende deres MOS-anlæg og udarbejdede nogle spilleregler frem mod DM-MOS samme sted. Underteg-

nede har ligeledes været på Bornholm for godkendelse af anlægget i Bornpark og det spritnye indendørs 

betonanlæg i Juhls minigolf, og vi forventer at komme rundt til de øvrige anlæg i Danmark i løbet af 2022. 
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Vi har også indbudt til dommerseminar den 9. april i Odense og der kommer yderligere et senere på året. 

Det bliver dejligt at få uddannet nogle flere dommere, det har vi brug for. 

Vi er også i fuld gang med at gennemgå spilleregler og straffebestemmelser og det har vist sig at være et 

større arbejde. 

 

På udvalgets vegne. 

Heino Nielsen 

 

Punkt 7c. Eliteudvalg  

Det har været endnu et år præget af Corona og det har desværre betydet at alle internationale mesterska-

ber blev aflyst. Der har heller ikke været afholdt nogle samlinger på grund af Corona. Netop som planlæg-

ning af en samling var i støbeskeen på Bornholm trådte restriktioner i kraft igen og derfor blev det ikke til 

noget. 

Nordiske Mesterskaber blev i 2021 udskudt til afholdelse i Påsken 2022, men midt i januar traf Unionen be-

slutning om ikke at sende spillere afsted på grund af den høje smitte i Danmark og vores nabolande. På det 

tidspunkt var det simpelthen umuligt at arrangere en tur til Finland, der var ganske enkelt for mange ube-

kendte. 

Jeg ser frem til at jeg denne sommer endelig kan udtage et landshold og vi igen skal ud og vise Dannebrog 

til internationale mesterskaber. 

 

På udvalgets vegne. 

Heino Nielsen. 

 

Punkt 8 – Behandling af indkomne forslag  

 

Punkt 8a. Oplæg til ændringer i sportslige regler 2022 

Slettede elementer er markeret med rød, tilføjede elementer er markeret med grøn 

 

§8  Slaget / Bold i spil:  

 

8.1 Bolden skal spilles fra startfeltet ved påbegyndelse af spillet på hver bane. Det gør sig også 
… som udlægsområde (se tegning).  
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Her mangler skitse – kommer senere  

       

 
  

  

  h: Hvis en bold ruller tilbage over grænselinien i retning af startfeltet, må den stoppes 

straks. Spillet fortsætter fra det sted, hvor bolden passerede grænselinien på vej til-

bage under hensyntagen til udlægsreglerne.    

  

  

  

Her mangler skitse – kommer senere  

  

  

  
  
  
  
  

                    ● 
     

● 
  

  

  
  

  
  

          ● 
              ●    ●   

            ● 
            

● 
    

● 
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§17 Doping og lignende Doping, rygning og alkohol:  

  

17.1  DIF’s og ADD’s (Anti-Doping Danmark) regler vedrørende doping er gældende for alle spil-

lere, trænere, holdledere m v i samtlige DMgU’s medlemsforeninger.  

  

17.2  Alle spillere i én af DMgU’s medlemsforeninger skal til enhver tid (træning, turnering, 

landskampe etc) stille sig til rådighed for uanmeldt dopingkontrol foranlediget af Anti Do-

ping Danmark.  

  

17.3  Under spil samt officiel træningstid (fra 7:30 til 19:00 dagen før turneringsstart og fra 7:30 

til spilstart og fra spilslut til kl 19:00 på spilledagene) er det enhver spiller forbudt at ryge 

(gælder også e-cigaretter), at medføre alkohol samt at indtage alkohol på spilleområdet. 

Dette gælder også for officials, der befinder sig på anlægget.   

 

17.4 For Danske Mesterskaber, Stormester turneringer samt internationale stævner afholdt i 

Danmark må deltagere i stævnet ikke indtage alkoholiske drikke under spil eller i den offi-

cielle træningstid. 

 

Udlægslinje   
  

  
Bande / forhindring   

  
  
Ikke rigtigt !   

Bolden rør ikke linjen med dens 
kontaktflade   

  
  
  
Rigtigt !   

Boldens kontaktflade rør ved linjen   
  
  
  
Rigtigt !   

Bolden er indenfor markeringen   
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17.5  Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for medspil-

lere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren diskvalificere spille-

ren med henvisning til beruset adfærd.  

  

  Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen, har 

spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har en større 

alkoholpåvirkning end 0,1 promille, diskvalificeres spilleren. Er alkoholpromillen under 

0,1 dømmes for usportslig optræden efter straffebestemmelserne.    

 

§18  Straffe  

 

18.7  Diskvalifikation + 5 strafslag (D+5) kan gives for grov overtrædelse, selv om spilleren ikke 

tidligere har fået nogen anden straf.  

  

Den skal altid gives hvis:  

- Spilleren allerede har fået en Advarsel + 2 stafslag (A+2)    

- Spilleren spiller trods startforbud  

- Spilleren som protokolfører bevidst anfører forkerte resultater og forseelsen er uangri-
beligt bevist.  

- Spilleren retter sit eget resultat i spilleprotokollen uden signatur fra de øvrige spillere i 
spillegruppen  

- Spilleren fornærmer medlemmer af dommerkomiteen, medlemmer af juryen, med-
lemmer af turneringsledelsen eller forbundsfunktionærer eller tilsidesætter anvisnin-
ger fra samme  

- Spilleren udviser voldelig handling af enhver slags.  

- Spilleren uden gyldig grund eller tilladelse fra overdommeren afbryder sin deltagelse  
- Spilleren ryger på banerne (gælder også e-cigaretter) eller medbringer/indtager alko-

hol på banerne.  
- Spilleren indtager alkoholiske drikke under spil eller i den officielle træningstid. 
- Spilleren udviser beruset adfærd 

  
18.8  Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for medspil-

lere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren 

fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.  

  

  Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen, har 

spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har en større 

alkoholpåvirkning end 0,8 promille, diskvalificeres spilleren. Er alkoholpromillen under 

0,8 dømmes for usportslig optræden efter straffebestemmelserne.    
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Punkt 8b. Forslag fra Bagsværd Minigolf Klub 

Det går rigtigt godt for minigolfsporten, og der kommer hele tiden nye klubber til samt flere spillere. 

Senest var det ved landsholdets deltagelse i forbindelse med VM I Kina for nogle år siden, som 

medførte en flot 5. plads. 

Men vi kan gøre det bedre, tror jeg, som imidlertid betyder, at vi skal tage nogle professionelle me-

toder i brug, og her tænker jeg på uddeling af pengepræmier til de bedste spillere, som det kendes 

ved f.eks. store turneringer i Sverige. 

Der er ingen garanti for at de bedste spillere opnår bedre resultater, men det bør i hvert fald prø-

ves, så vi kan opnå endnu bedre resultater f.eks 2. eller 3 plads for hold, og tilsvarende højere pla-

ceringer for de danske spillere. 

Bestyrelsen opfordres derfor til, at der igangsættes undersøgelser af, hvordan vi kan opnå endnu 

bedre resultater for de danske elite-spillere. 

 

Hilsener 

Bagsværd Minigolf Klub - BaMK 

Gert Andreasen 

Formand 

 

Punkt 9 – Behandling af politikkatalog 

 

Minigolf – Sporten for alle! 
 

 

Vi vil i de kommende 4 år arbejde med følgende strategiske spor: 

 
- Minigolf – Sporten for alle  

- Frivillige i fokus 
 

Disse skal ses som en forlængelse og videreudvikling af de sidste 4 års strategiske ar-
bejde med sporene: 
 

- Medlemsvækst – rekruttering og fastholdelse (År 2018-2021) 
- En stærk og inkluderende organisation (År 2018-2021) 

 
 
Minigolf – Sporten for alle: 

 
 

Baggrund 2022 
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Dansk Minigolf Union består i dag af 31 klubber, grafisk fordelt mellem Sjælland og 
Bornholm (9), Nord- og Midtjylland (8) og Syddanmark og fyn (14) samt 3 lokalunio-

ner (Jylland, Fyn og Sjælland). 
DMgU’s medlemsantal er på 2.082 med en aldersfordeling: 
Børn og unge 0 - 18 år (317 medlemmer) 

Voksne 19 – 59 år (791 medlemmer) 
Seniorer over 59 år (974 medlemmer) 

 
Dansk Minigolf Union står overfor en øget interesse for minigolfsporten, som vi ønsker 
at udnytte til at udbrede en sport, der i sandhed er for alle. Vi tror på, at klubber, der 

er bevidste om eget potentiale, er stærke klubber, der skaber de bedste forudsætnin-
ger for initiativer, der skal fordre rekruttering og fastholde eksisterende medlemmer. 

Derudover tror vi på, at en større og bredere medlemsbase nationalt giver mulighed 
for at kunne inkludere flere medlemmer og målgrupper i aktiviteter, da vi dermed kan 
udbyde og målrette aktiviteter, der rammer den enkelte bedre og gør det mere at-

traktivt at være medlem i vores sport. Afslutningsvist vil vi bidrage til en udvikling af 
vores idræt ved bl.a. at indgå samarbejder med andre specialforbund og evt. øvrige 

interessenter, der har til formål at udbrede kendskabet til vores sport, samt inkludere 
en relativt stor eksisterende 60+ målgruppe i aktiviteter udbudt af unionen (eksem-
pelvis senior OL). 

 
Formål 

Vi vil øge interessen for minigolfsporten og tilbyde flere attraktive aktiviteter, der er 
målrettet vores medlemmer. 
 

Om 4 år vil vi: 
• Have klubber, der aktivt forstår deres målgruppe(r) og tilbyder aktiviteter for deres 

målgruppe(r). 
 

• Have en større medlemsbase, herunder også flere klubber, der skal give flere dan-
skere mulighed for at dyrke minigolfsporten. 
• Være i stand til, i samarbejde med andre specialforbund og evt. øvrige interessen-

ter, at udvikle vores idræt og i særdeleshed tilbud til vores eksisterende 60+ mål-
gruppe. 

 
Handlinger og Mål 2025 

I vores spor ”Vækst i en stærk organisation” ønsker vi konkret at arbejde med føl-
gende: 

 
1) Udbyde klubudviklingsforløb til vores eksisterende klubber, der har til formål at 

gøre klubberne bevidste om eget potentiale og muligheder ift. medlemsrekrut-

tering og fastholdelse af eksisterende medlemmer gennem aktiviteter og tilbud 
udbudt af klubben. 

 
Konkrete mål 
I alt en vækst på 5% i seks klubber med klubudviklingsforløb ift. medlemstal 

fra 2020 og generel vækst i organisationen ift. Medlemstal. 
 



DMgU – Repræsentantskabsmøde ÅRSTAL 
 
 

Side 18 af 27 
 
 

2) Etablere nye klubber og derigennem udbygge vores medlemsbase og diversite-
ten heri, således vi på sigt kan begynde at arbejde mere strategisk med indsat-

ser for specifikke målgrupper i minigolfsporten, og dermed forhåbentlig kunne 
opleves som mere inkluderende for den enkelte udøver. 
 

Konkrete mål 
4 nye klubber på egne eller privatejede baner 
 

3) Seniormålgruppen (60+) udgør en relativt stor gruppe af vores eksisterende 
medlemmer, og på nuværende tidspunkt har vi ikke aktiviteter specifikt til dem 
på unionsniveau – det vil vi i løbet af denne strategiperiode lave om på. Vi øn-

sker derfor at afdække behovet herfor med henblik på, at kunne tilbyde en eller 
flere attraktive aktiviteter for målgruppen i samarbejde med andre specialfor-

bund og evt. øvrige interessenter, og dermed inkludere flere i en sund, sjov og 
social aktivitet. 
 

Konkrete mål 
Unionen udarbejder og udbyder i samarbejde med andre specialforbund og/eller 

øvrige interessenter en senioridrætsaktivitet, hvor minigolfspillere i målgruppen 
60+ deltager (Senior OL som bærende koncept). 
 

 
Uddybning og specificering af tiltag, procesmål, resultatmål og øko-

nomi for de 3 fokusområder, kan ses i Unionens strategispor 1. 
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Frivillige i fokus 
 

 
Baggrund 
Vi er i arbejdet med det nuværende spor 2 (strategiperiode 2018-2021) blevet bevid-

ste om og bekræftede i, at det kan være svært at træde ind som frivillig i både klub, 
bestyrelses- og organisationsarbejde, samt at der er mangler, udfordringer og poten-

tialer i vores kommunikation. Vi vil derfor i den kommende strategiperiode fokusere 
på at møde vores frivillige, der hvor de er, og forfølge nogle af de behov, der er til-
kendegivet interesse for, således vi sikrer minigolfens fremtid, herunder bl.a. etable-

ring af et nyt ITredskab, der kan lette arbejdsgange for vores frivillige. Afslutningsvis 
vil vi etablere en kommunikationsstrategi for unionen, opdatere vores hjemmeside og 

styrke brugen af sociale medier som foreningsredskab. 
 
 

Formål 
At gøre det lettere og mere attraktivt for vores medlemmer, at blive frivillige i organi-

sationen, således vi sikrer minigolfens fremtid. 
 
Om 4 år vil vi: 

• Kunne tilbyde relevant opkvalificering efter behov til vores frivillige, gennem strate-
gisk arbejde med undersøgelse af behov, implementering af tiltag, og udvikling af fri-

villigheds-værktøjer, der skal gøre det mere attraktivt at være og blive frivillig i orga-
nisationen. 
 

• Have implementeret en IT-platform (BanGolf Arena m.m.), der bl.a. gør det frivillige 
arbejde lettere for vores frivillige i turneringsudvalget, turneringsafviklere og klubber, 

samt sikrer en let adgang til at generere data på vores aktiviteter med henblik på ud-
vikling. 

 
• Have optimeret den interne og eksterne kommunikation i unionen, så den opleves 
mere tydelig og professionel af vores brugere. 

 
 

Handlinger og Mål 2025 
I vores spor ”Frivillige i fokus” ønsker vi konkret at arbejde med følgende: 
 

1) Implementering af tiltag og værktøjer, der har til formål at gøre det lettere og 
mere attraktivt at være og at blive frivillig i Dansk Minigolf Union. Fokus og valg 

af værktøjer kommer til at bunde i en indledende undersøgelse blandt unionens 
frivillige, samt potentielle frivillige i 2022.  
 

Konkrete mål 
Der skal laves en tilfredshedsundersøgelse, som skal give indsigt i hvad der kan 

gøre det mere attraktivt at være frivillig i minigolf. Det skal føre til konkrete til-
tag, som gør det mere attraktivt at være frivillig, så alle poster i vores udvalg i 
unionen besættes, og klubberne oplever det er lettere at rekruttere frivillige til 

opgaver. 
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2) Vi vil implementere, informere og rådgive vores foreninger i brugen af BanGolf 
Arena, der er et IT-system, der har til formål at gøre det lettere at være frivillig 

i vores klubber, turneringsudvalg og unionen. 
 
 

Konkrete mål 
At Unionens IT-system (BanGolf Arena) er en aktiv medspiller for frivillige og 

unionens 1) BanGolf Arena introduceres for alle unionens klubber på et infor-
mationsmøde. 
At alle Unionens klubber har registreret deres aktive medlemmer i BanGolf 

Arena. 
  

At alle turneringer i lokalunioner og på nationalt regi anvender Bangolf Arena. 
 
At Unionen, klubberne og de relevante frivillige aktivt bruger Bangolf Arena 

ifbm. Bestyrelsesarbejde, i arbejdet med licenshåndtering, turneringsafvikling 
og udvikling af turneringsprodukter. 

 
3) Vi vil udvikle vores interne og eksterne kommunikation i unionen og vores klub-

ber, ved at øge bevidstheden om kommunikation og sociale medier som virke-

middel på forbunds- og foreningsniveau gennem uddannelse. 
 

Konkrete mål 
På baggrund af en workshop om kommunikation skal der laves en kommunika-
tionsstrategi som sikrer, at Unionen, lokalunionerne og klubbernes kommunika-

tion opleves som relevant, gennemsigtig og strømlinet af medlemmer og bru-
gere. 

 
 

 
Uddybning og specificering af tiltag, procesmål, resultatmål og øko-
nomi for de 3 fokusområder, kan ses i Unionens strategispor 2. 
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UDDANNELSE 

Baggrund 
Dansk Minigolf Union har udarbejdet kurser for de frivillige ledere og trænere i klub-
berne. 

Fastholdelse og rekruttering af ledere er en vigtigt prioritering for at styrke klubbernes 
eksistens og udvikling. 

Tilbuddet om uddannelse skal være relevant for organisationens udvikling, som hel-
hed og for den enkelte klub i særdeleshed. 
Dansk Minigolf Union ønsker fortsat at udvikle og udvide kursusudbuddet til klub-

berne. 
 

Formål 
Dansk Minigolf Unions skal tilbyde relevant uddannelse for trænere og ledere i organi-

sationens klubber og lokalunioner. 
De frivillige instruktører, trænere, ledere, og officials skal kunne kvalificere sig til at 
varetage deres funktioner. 

Uddannelsen skal tage udgangspunkt i forbundets politikker / prioriteringer. 
 

Mål 2022 - 2025 
• Uddannelse af Ledere (KLUB kompetence kursus) 

• Uddannelse af Trænerer (1-2 Træner) 

• Uddannelse af Dommere (Dommer kursus) 
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Elite 
Baggrund 2022 

I Dansk Minigolf Union er elitebegrebet knyttet til kategorierne: 
• Ungdom Drenge og Piger 
• Herre og Damer 

• Senior Herre og Damer 
 

Til varetagelse af landsholdsarbejdet m.v. med ovennævnte kategorier udnævner 
bestyrelsen ansvarlige for en eller flere af kategorierne – disse benævnes 
landstrænere.  

For at koordinere arbejdet omkring landsholdene er der nedsat et eliteudvalg, som 
består af landstrænerne samt en række medlemmer med understøttende opgaver, 

udpeget af bestyrelsen. 
Økonomisk er midlerne til elitearbejdet ikke specifikt fordelt. 
Summen der stilles til rådighed for landsholdene bliver fastlagt sammen med 

budgettet.  
Hver landstræner disponerer – inden for budgettet rammers og efter aftale med 

bestyrelsen – over de midler der er til rådighed det pågældende år. 
I samarbejde med bestyrelsen definerer landstrænerne hvorledes elitearbejdet skal 
tilrettelægges, hvilke kriterier der skal opfyldes for at tilhøre eliten m.v.. 

 
Formål 

Dansk Minigolf Union skal sikre de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige 
rammer, der skal til for at gennemføre elitepolitikkens mål og de opstillede 
handlingsplaner. 

Dansk Minigolf Union vil arbejde for, at sikre talentudvikling og rekruttering til 
landsholdet gennem arbejdet i klubberne 

Yderligere skal der arbejdes for, at et fagligt og trænermæssigt miljø udvikles for, at 
sikre fremgang og udvikling. 

 
Mål 

• Bruttotrupperne defineres ved årsskifte 

• Afholdelse af Bruttotrup samlinger 
• Styrkelse af landstrænernes faglighed 

• Påvirkning af klubberne til at oparbejde en træningskultur 
• Deltage internationalt ved Nordiske, Europæiske og Verdensmesterskaber 

 

Handlinger 
• Samlinger afholdes med samtidig deltagelse af alle bruttotruppe 

• Planlægning rodfæstes i Eliteudvalget (udnyttelse af ressourcer, dokumentation 
for fremtiden etc.) 

• Uddannelse af landstrænere 

 

Punkt 10 – Kåringer  

Bestyrelsen kårer årets frivillige.  

Turneringsudvalget kårer årets spiller. 
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Punkt 11 – Valg af bestyrelse ifølge lovene  

På valg for en to-årig periode er: 

Formand – Leif Meitilberg, genopstiller 

Bestyrelsesmedlem – Christina Sørensen, ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem – Mikkel Sartor, ønsker at stille op som suppleant  

På valg for en et-årig periode er: 

Bestyrelsessuppleant – Evald Nielsen, ønsker at stille op som suppleant 

Bestyrelsessuppleant – Marianne Ipsen, ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem 

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen 

Kasserer – Michael Sølling 

Bestyrelsesmedlem og fungerende næstformand – Torben Fjordvang 

 

Punkt 12 – Valg af appeludvalg ifølge lovene   

Idrættens Kompetence Center stiller uvildige repræsentanter til rådighed for appeludvalget i 

Dansk Minigolf Union. 

 

På valg til rådgivere med idrætslig indsigt for to-årig periode er:  

Carsten Berg 

Pia Pagaard 

 

Øvrige rådgivere: 

Jannick Skov 

Simon Junker 

 

Punkt 13 – Valg af revisionsfirma  

På valg for en et-årig periode er: 

Bestyrelsen indstiller DIF til at varetage valg af revisionsfirma 
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Punkt 14 – Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene  

Turneringsudvalget 

Siddende medlemmer: 

Bjarne Hansen  

Jan Hansen 

Torben Fjorvang 

 

Følgende stiller op til Turneringsudvalget for 1 år (min en person): 

Ledig plads 

Følgende stiller op til Turneringsudvalget for 2 år (min to person): 

Ledig plads 

Ledig plads 

 

Dommer- og Teknisk udvalg 

På valg for to-årig periode er:  

Heino Nielsen  

 

Øvrige medlemmer af udvalget: 

Lasse Rasmussen 
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Punkt 15 – Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer  

Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer 2022. 

 

 Medlems-/foreningskontingent  0 kr. 

 Spillerlicens 0 kr. 

 

 

 

Startpenge – DM-holdturneringer pris pr. hold: 

 

 Gennemgående holdturnering (4 afdelinger) 0 kr. 

 Holdturnering (1 afdeling) 0 kr. 

 Mix-turnering (pr. par) 0 kr. 

 

 

 

Startpenge – Danske mesterskaber – pr. spiller 

 

 Deltagere på hold 0 kr. 

* Øvrige spillere 100 kr. 

* Øvrige juniorer 50 kr. 

 

 

 

Afgifter 

 

 Manglende klubtøj 250 kr. 

 Manglende indsendelse af resultater til DMgU jf. love og 

vedtægter 

 

250 kr. 

 

* Undtagelse fra ovennævnte priser er spillere, der ved turneringens start har status af Stormester – 

her sættes prisen til kr. 0 for den enkelte spiller. 
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Punkt 16 – Behandling af budget  

Gennemgang ved kasser Michael Sølling  

 

Punkt 17 – Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Dirigent    Referent 
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