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Jubilæum fejret i solskin
Solen skinnede om kap med de mange glade ansigter, da Gladsaxe MinigolfKlub fejrede 50 års jubilæum den25. august.
Og der var meget at glæde sig over. Ikke alene har klubben
eksisteret i 50 år og er dermed den ældste i Danmark, men de
har også overlevet 2 flytninger til nye arealer og etableringaf
nye baner. Nu flyttes der ikke mere, så derfor kunne kommunens idrætsansvarlige også love støtte til forbedringer af
klubhuset.
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Flotte danske VM-resultater

Junior-EMiPrag

Danmark fik flotte resultatermed hjem fra VM i Vaasa, hvor vi
fik to henespillere i finalen. Placeringerne som ff. 42-43 synes
ikke af noget specielt, men set i lyset af et svært filtunderlag,
kan vi være godt tilfredse med resultatet.
To juniorspillere vartil EM i Prag. Herblev drømmen om en
finaleplads desværre ikke opfyldt. Læs side 6-8 og 12-13

side12-13
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side 1,1-15
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Minigolferen er officielt blad for
Dansk llinigolf Union.

Hvordan skabes

internationale resultat er?
Af Ole Rasmussen, Minigolferen

vil

starte lederen her med et
stort tiliykke de danske VMdeltagere, som fik skabt udmærkede
og værdifulde resultaterpå blandt
andet et filtunderlag, som vi har så
ringe erfaring på.
I en tidsperiode med internationale
Jeg

mesterskaber og danske resultater
af forskellig standard kan man altid
spørge sig selv, hvad man kan gøre
og skal gøre for at få det endelige
gennembrud internationalt i nyere
tid.
Førstbør man jo nok spørge sig
selv hvad et gennembrud er. Det kan
være finaleplads, topplacering, hoidresultat i top 5 eller lignende.

Ambitionerne bestemmer jo også en
del. Jeg forestiller mig en plads i Top
20.

Vi har i en længere årrække
opereret med landsholdstrupper,
landsholdssamlinger, intemational
deltagelse ved Nations Cup og EM/

VM og en del udgifter forbundet
hermed.
Men hvis resultaterne forbliver på
det jævne, kan man godt forestille sig,
at det økonomiske tilskud fra unionen
bliver revideret på et tidspunkt, for
det erjo også klubberne, som i sidste
ende bestemmer, hvad pengene går

til.
Bladet er åbent for debat, iæserindlæg og
kommentarcr.
Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis DMU's officielle holdning.

Minigolferen påtager sig intet ansvar for
uopfordret indsendt materiaie og for
eventuelle trykfejl i tekst og annoncer.

Minigolferen forbeholder sig ret til at
redigere i indsendte materialer.

www.minigolf.dk
Redakfion:

Leif Meitilberg

E-mail:

LM@image.dk
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Måske kan man omtale vores to
finalepladser og eft erfølgende topspil
som et gennembrud, for det var spil
af høj klasse, som Dennis P. Hansen
og Kåre Thomsen viste i finalen.
Placeringerne som 42-43 synes nok
mere moderat, men kimen er lagt og
troen på at være med i den absoiutte
top ligger nu langt stærkere hos de to
spillere, og det kan smitte af på andre
spillere.
Desværre er det sådan, at man
må finde sig i placeringer som nr.40,
50 eller 60 internationalt. Det er man

jo

slet ikke vant til herhjemme. Det
kan være en hæmsko at bevæge sig
rundt i en tyk masse af andre spillere. Et avancement på 5 pladser
føles stort set ikke.

Når man spiller i Danmark er
dårligst mulige placering omkring ff.
15, og for de bedste elitespillere er
det måske som nr. 6-8, når det går
dårligt. Altså kan det ikke gå helt
skidt endda, selv om præstationen er
på det jævne. Det er i hvert fald en
sovepude.

Hvad kan man så gøre? Jo, man
må finde større turneringer at deltage
i, hvor der er langt flere spillere i en
række. En oplagt mulighed er den
svenske banegolftur, som spilles 6
gange. To gange hver på henholdsvis
filt, eternit og beton. Her får man

langt større konkurrence. Udover de
svenske spillere, deltager også nordmænd og enkelte hollændere. Også
de har brug for stærk modstand og
øget konkurrence, og det finder de
helt sikkert her.
Men indsatsen skal også ske
herhjemme. Vi skal have en slags
kopi affor eksempel den svenske

banegolftur.

Med kopi mener jeg antallet af
deltagere. Selve turneringen er også
glimrende, men først og fremmest er
det vigtigt at mange flere stiller op i

vil det
således være flere b-spillere, som

rækkerne. I herrerækken

konkurrerer i a-rækken. Hvordan
det? Hvor er deres chance?
Jo, den chance ligger simpelthen i
den hj emlige træningsindsats. Ikke

blot øget tid (måske bruger mange
danske spillere meget tid i deres
klub), men det er kvaliteten af
træningen der er vigtig. Det er uhyre
vigtigt, at man i de danske klubber
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virkeligt strukturerer træningen,
varierer den og øger sværhedsgraden, således at spillernes styrke
øges, for så kommer de bedre
resultater. Det gælder både for de
bedste spillere, de næstbedste og de
som ikke skænker sig selv de store
chancer i stævnerne.
Jeg må her nævne Gladsaxe
Minigolf Klub. som har gjort meget
for at øge sværhedsgraden. Det vil
jeg gerne rose klubben for.
Hvis det giver flere spillere i herre
A, Superliga, A-række eller hvilke
andre former for toprækker, der
findes i stævnerne, ja så øges konkurrencen også. Alle spillere vokser med
opgaven, sanserne skærpes, og det
får det bedste frem i alle. Det er
menneskets natur.

,

Odenså

Mit argument er altså ret simpelt,
virkeligt bliver gået til

Der har tidligere været udbudt
trænerkursus i Dansk Minigolf Union.

træningen med intensitet, kreativitet,
koncentration og skarphed, så

De bør efter min mening udbydes
igen, da de kan give klubber og
spillere værdifulde værktøjer at
arbejde med i hverdagen, og måske
få andre til at springe ud i trænergerningen.
Tænk over det, send spillere og
ledere på trænerkursus i DMU, når
de blivertilbudt igen. I vil selv blive
glade for det og jeres medlemmer vil

at hvis der

bedres spillet i stævnerne og ligeså
på landsplan, og så bliver danskerne
bedre intemationalt, simpelthen fordi

toppen bliver bredere.
Jeg har i min argumentation kun
nævnt herrerne, da mit indlæg tog
udgangspunkt i de seneste resultater,
men i starten af august var juniorerne
til EM i Prag. Det var de suverænt
bedste hjemlige spillere, og måske
var de for suveræne, for selv med en
stor træningsindsats fra deres side,

var de ikke stærke nok i den internationale konkurrence. Også den
faktor kan kun forbedres. hvis stvrken
i Danmark øses.

jer for det.
Det erjeres chance og vores

elske

fremtid"
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Gamle minder frem påjubilæumsdag
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Der blev dyrket nostalgi og
gamle minder sammen med fadøllet og pindemadderne da
Gladsaxe Minigolf Klub holdt
reception den 25. august i
anledning af klubbens 50 års
jubilæum. Og der blev også
plads til at afprøve formen og
støve hukommelse af på spillet
sammen med de gamle klubkammerater. Mange af de fremmødte gamle medlemmer, som
ikke spiller mere, var inviteret
og mødt frem på denne herlige
solskinsdag i Bagsværd, og de
skulle naturligvis ud og trille
med kuglerne igen. For mange
var det et gensyn med sporten
efter mere end 25 års fravær.
Jo, det var en særlig dag, og den

vil også blive husket af mange af de
fremmødte med gensynets glæde

over en snrnden tid og ungdommens
frihed og uovervindelighed, ja klicheerne står næsten i kø for at komme
ud, men de udtrykker nok bedst den
stemning, som var iblandt de ca. 5060 gæster.
Med til at skabe stemning var også
de mange gamle fotos i de store glasrarnmer fra de tider, hvor banerne 1å
senest på Klausdalsbrovej og de
første år på Gladsaxe Møllevej. Her
var sejrsbilleder og ungdomsbilleder
alle fydeligt tidsbestemte til 60'erne
og 70'erne alene ved tøjstilen og det
lange hår, som mænd og drenge bar
dengang.
De gamle rekvisitter var også

fundet frem. Gamle hjemmelavede
jernkøller med træskaft og køller af
messing. Boldene var nogle af dem
halvstøbte med en tydelig ring fra
støbeformen. Materialet var bakelit.
Og så var der de gamle hvide turistkugler med den særlige lugt. De kugler som kendere i dag vil betegne

som "Mini" eller "Stenkuglen". Den
slags kugler bærer ikke alene en
affektionsværdi men også en værdi i
mange kroner, hvis man finder den
rigtige køber.
De gamle pokaler og præmier fra

danske mesterskaber og københavnske mesterskaber og så videre
var også til udstilling, og så var der
de gamle årbøger, sportsalmanakker
med klubbens resultater tilbage fra
sidst i 50'erne. Blandt andre bevarede
ting er også klubbens allerførste
årsregnskab. Hvem kan prale med
det? Ikke ret mange.

Kommunaleløfter
Blandt gæsterne denne dag var ud
over klubben egne medlemmer og
ex-medlemmer samt familie og
venner også enkelte klubrepræsentanter, DMU's formand Karsten
Jørgensen, samt ikke mindst repræsentanter fra de lokale idræts...fortsættes næste side

Gladsaxe Minigolf Klub 50 år
Af Karsten Jørgensen, formand Dansk Minigolf Union
Lørdag den 25. august.200l var
en markant milepæl i dansk

minigolfs

historie. Den dag fejrede Gladsaxe
Minigolf Klub som den første klub i
DMU 50 års jubilæum.
Begivenheden blev fejret med en
reception på anlægget i Bagsværd.
Vejret viste sig fra sin allerbedste
side med høj sol og behagelig temperatur. I sin tale lovede kommunens
kulturchef blandt andet istandsættelse af klubhuset. Gladsaxe Minigolf
Klub havde sørget for både lækker
mad samt rigelig af de "våde varer"
til gæsterne. Mange nuværende og
gamle medlemmer var mødt op til
den festlige begivenhed. Ud over de

4

mange repræsentanter fra
Gladsaxe var også underegnede
samt repræsentanter fra 2
ffnske samt 1 jysk klub.
Gladsaxe Minigolf Klub har

i

de første 50 år markeret sig
markant med mange mesterskaber og gode placeringer.
Huskes skal det også, at det var
fra denne klub, drivkraften bag
det utrættelige arbejde for
optagelse i DIF kom.

DMU ønsker hjertelig
tillykke med de første 50 år
samt held og lykke de næste 25 Fra DMU overrakte Kctrsten
år. Tak for en dejlig dag.

Jørgensen en flot,
indgrøveret jubilæumsplatte samt en

vinkaraffel.
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...for

ts at

fr a fo rri ge s i de
trækker i trådene, og blandt andet
har været med til at skabe et anlæg
af teknisk høj standard.

Spil og socialt samvær
At klubben har sportslige ambitioner kunne også ses i to nye baner til
indendørs brug. På banerne kan forhindringerne skiftes ud, og de skal i
vinterens løb skabe spil og aktiviteter
i klubhuset til og starte med. Større
omgivelser med flere baner er
måske næste måI.
Allerede i år har den øgede sværhedsgrad på anlægget kombineret
med forskellige spilformer skabt liv
og træning, og det håber man naturStemning og snak på tværs sammen med pindemadder ogfadøL. Det gamle klubhus
var desuden på dagen omdannet til et museum.

sammenslutning og fra kommunens
idrætsansvarlige område.
Om det varjubilarens særlige alder
og lidt omtumlede tilværelse eller en
planlagt udgift er uvist, men netop

kulturchefen i Gladsaxe Kommune,
Sven Stilling, havde et iille løfte med
i posen. Han løftede sløret for at
kommunen godt ville hjælpe lidt med
indretningen af klubhuset, for han
var sikkerpå, at klubben nok skulle
blive boende på det nuværende
område, og hvad skulle man i kommunen ellers bruge det nedlagte stationsareal til. Udover løftet havde
han også medbragt en stor
jubilæumsgave i form afen grill.
DMU's formand Karsten Jørgensen kom i sin tale ind på at minigolf
både var et socialt spil med ø1 og
camping i stil med andre sportsgrene, men at det også er en konkurrencesport. Desværre har sporten
ringe TV-tække, men han takkede
samtidig nej til den skjulte seksualitet
som andre sportsgrene lider under
med fokusering på bryster, balder og
1år.

Han kom meget ind på klubbens
resultater og de personer, som har
skabt dem. Af de sportslige kan
nævnes en 3. plads ved EM for klubhold i 1965, Torbens

ligvis at bevare for at kunne tilbyde
dels et socialt samvær men også
masser af spil og forskellige
konkurrenceformer. Der er hermed
gjort forberedelser til de næste
mange år frem.

Baldorfs 32. deltagelse ved EM i år,

DM-vindere som

Kåte Petersen,
Connie Jensen,

Lilian Jensen, Ib
Olsen,Aksel
Jensen, Knud
Walter og Torben
Baldorf.
Og så var der
Inger Walther som i
sin periode som

unionsformandfik
optaget minigolf-

sporten i Danmarks
Idræts-Forbund.
Den indsats har i
dag ubeskrivelig

værdi for sporten.

I dag er det især
Gert Andreasen,
som med sin ildsjæl

Jo, de var på banen igen ølle de gamle klubkammerater.
Flere afdem er aktive idag 40 år efter de startede
karrieren.
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Solid dansk indsats ued VM i Uaasa
Af Dennis Prip Hansen, VM-spillerfor Danmark
Det var med sommerfugle i
maven, atJan, Vincent, Kåre og jeg
fredag den 17. august fløj til den
finske by Vaasa, for at deltage i
dette års VM.
Turen gik fra Kastrup til Stockholm og derfra videre med til Vaasa.

I Stockholm mødte vi dentidligere
land stræner G erhar dt Zfu nmeff nann,

der var på vej samme sted hen, dog

kun somtilskuer.
Vi ankom til hotel Fenno sent på
eftermiddagen og gik i gang med
træningen med det samme.
Efter alle tre at have spillet Nations Cup tidligere på året var vi godt
informeret og vidste hvordan banerne skulle spilles og hvilke bolde vi
skulle bruge. Jan var under træningen primært på eternitten for at
optimere vores holdbolde, hvilket han
med sit gode boldkendskab, rutine og
ved at observere andre nationer
gjorde med stor succes.
Det gode forberedende arbejde,
der blev lavet ved NC, og den meget
hurtige fastlæggelse af holdbolde
gjorde, at vi allerede under lørdagens
formiddagstræning kunne gå i gang
med at spille runder og derved
vænne os til den store omstilling fra
eternit til filt og omvendt.
Eternitten fik vi meget hurtigt styr
på, imens det kneb mere med filten.
Vi prøvedejo så godt vi kunne at

gøre som svenskerne, nemlig hårde
lige slag med meget døde bolde,
hvilket vi ikke havde stor succes
med. Derfor blev vi enige om at
spille sikkert, hvilket vil sige, at vi
spillede på bare at komme igennem
forhindringerne uden at satse på
1'eren. Det vil sige, at vi skulle spille
på en sikker 2'erpå næsten samtlige
baner det er sværere end man
tror! Men ikke desto mindre kunne
vi lynhurtigt se resultatet af vores
defensive spil - vi undgik de meget
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høje cifre og spillede meget stabile

filtrunder.
Man skulle tro, at det er kedeligt
at spille minigolf, når man kun spiller
efter 2'eme, men i kraft af de meget
bedre runder vi var i stand til at
spille, blev vi bare mere motiverede
til at spille på denne måde. Og når vi
så andre nationer forsøge sig på
svenskernes spillemåde, kunne vi
virkelig se hvor "dumme" vi havde
været ved attro. at vi med så lidt
filterfaring, somvi har, kunne spille
deres spil - heldigvis blev vi klogere!

Dramatisk udvælgelse
Mandag middag ef\er 4 dages intensiv træning var afgørelsens time
kommet for hvem af os tre, der skulle spille. Vi havde vidst hele sæsonen, at der kun var to der skulle spille
og var mentalt forberedte på at en af
os "kun" skulle være holdleder. Jan
meddelte, at Kåre og jeg skulle spille
ogVincent skulle være holdleder.
Naturligvis var der begrænset
glæde hos Kåre og jeg over at få lov
at spille, da vi vidste at vores holdkammerat og ven Vincent var meget

skuffet. Vincent lagde heller ikke
skjul på, athan var skuffet - nærmest
rasende, hvilket vi andre var lidt
chokeret over at se, fordi vi hele
tiden havde vidst, at en af os skulle
vælges fra og troede, at vi alle var
forberedte på det. Jan tog så en
snak med Vincent, hvor de fik talt
tingene igennem og Vincent fik lov
at spille med som den tredje dansker.
Det var med blandede følelser at
Kåre og jeg fik meddelelsen om, at
vi alle tre fik lov at spille. Naturligvis
var vi ovenud glade for at Vincent
alligevel fik lov at spille, men vi havde en tom fornemmelse i maven,

fordi vi hele sæsonen havde kæmpet
om de to pladser, der så lige pludselig blev til tre. Men igennem vores
venskab, seriøsitet og viden om hvad
der stod på spil, lod ingen af os slå
sig ud, over den meget dramatiske
udvælgelse mandag middag.

Træning og oplevelser
Træningen var delt op i
formiddags- og eft ermiddagstræning,
hvilket gav os lejlighed til at se noget
af den smukke by, som Vaasa er.
Det gode vejr, der spillemæssigt
gav os perfekte betingelser, gjorde
også sit til at vores oplevelse af
Vaasa blev uforglemmelig. Der var
mange gode spisesteder med meget
fisk på menukortet, som jeg nød godt
af, samtidig med at de havde steaks i
lange baner, peber steak og onion
steak, bare for at nævne nogle, som
de andre var helt vilde med.
Åbningen om tirsdagen blev også
en kulinarisk oplevelse, hvor alle de
finske specialiteter var anrettet i små
smagsprøver på en stor tallerken,
hvortil der blev serveret kartofler.

Det var lige fra sild, laks, tun over
oksekød og svinekød til rensdyrkød
- virkelig en stor nydelse!
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Det startede dog med et optog
ned gennem byen, hvor alle nationer
først blev præsenteret for tilskuerne
på torvet for at ende nede på den

fantastisk fine restaurant.
Efter den officielle del gik vi tilbage til centrum hvor optoget var startet og satte os på "brættet", som vi
kaldte en lille scene der var opstillet
på torvet, og hyggede os et par timer
blandt andet med finsk Kinaskak.
Der var en kanon god stemning i
blandt os, og det var en fornøjelse, at
vi kunne adskille vores fritid fra den
meget intensive og seriøse træning,
således at vi på ingen måder nåede
at få "lejrkuller", men hele tiden var
friske og oplagte til vores opgaver.

Turneringen
Da det for alvor gik løs om onsdagen, varvi alle 100% forberedte
og klar til kamp. Naturligvis er der
altid en del nerver op til så stor en
konkurrence, som man lige skal have
styr på - og jeg skal lige love for, at
der var nogen, der var bedre til det
end andre i første runde på eternit,
hvorVincent og Kåre lægger ud med

og20. Jeg spillede derimod en lidt usikker runde på
at gå henholdsvis 19
24.

var vi i gang og var nu spændte på, hvordan vi ville klare os på filten. Det var som om vi med runderne 47,4I og37 lige kom ned på jorSå

den igen, dog uden at miste modet!

Vi havde klaret os godt igennem
den første dag og var ivrige for at
komme til at spille igen og glædede
os til de andre dage. Grundet de

mange deltagere havde man valgt
kun at spille en dobbeltrunde om
dagen, hvilket ikke gav spillerne
mulighed for at rette op på eventuelle fejl før dagen efter. Derimod
gav det os mulighed for at restituere
og lade op

til

næste dag.

Vi spillede alle tre meget solidt
minigolf i løbet af de tre indledende
dage og det rakte da også til finalepladser for Kåre og jeg, imens Vincent missede finalecuttet med et
enkelt slag.
Kåre og jeg var meget tilfredse
med at have nået finalen, men ville
ikke nøjes med det! Vi var meget
opsatte på at spille en god finale og
forbedre vores placeringer sidst i
fyrrene.
Det lykkedes da også meget godt
i første runcie, der blev spillet på filt,
hvor vi spillede drømmegolf med
henholdsvis 35 til Kåre og 31 til mig.
Omstillingentil eternit skulle i finalen
ske meget hurtig, da vi kun havde 10
minutters pause. Vi holdt vores
koncentration og spillede 22 og2l pår
runden.
Jans opbakning og præparation af
holdbolde fungerede perfekt under
hele turneringen og således også i
finalen, hvor vi også havde stor op-

bakning fra Vincent der fulgte os
hele vejen og støttede os, hvor han
kunne.

Det gode spil gennem hele turneringen gav "holdet" et snit på2I,5
på eternit og38,2 på filten, hvilket vi
kun kan være meget tilfredse med
Vi vil alle fire gerne takke for den
store interesse og opbakning hjemmefra - det var kanon. Tak!

Superfinalen
Som forventet var det svenskerne
der dominerede totalt - meget godt
illustreret ved, at over halvdelen af
de 16 spillere i superfinalen var
svenske. Det var dem, der styrede
showet i superfinalen. Hos herrerne
kæmpede Alf, Calle og Janne om de
tre første pladser, der blev belagt i
nævnte rækkefblge. Hos kvinderne
var det Karin og Elisabeth, der
kæmoede om titlen som verdens...fortsættes næste side

ffi
ffi,
r:

::a:a

_E

la:
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Herligt billede: Karin 'tiliklund uddeler champagne til højre og venstre
i sin glæde over VM-titlen.
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Kommenta rer ved r ør ende

Dansk Banegolf Forbund
Af Karsten Jørgensen, formand Dansk Minigolf Union
DIF's jurister er enige i ovenDMU's bestyrelse har konstastående 5 "pinde"
teret, at der er dannet et nyt forbund
inden for vores sport. Forbundets
navn er Dansk Banegolf Forbund.
Ifølge DBF's hjemmeside skal
forbundet affangere danske mesterskaber, landskampe med mere.
DMU's bestyrelse hnder anledning til at præcisere

/

r'
r'

surro gatme sterskaber.

kun DMU kan afvikle "rigtige"

denretning.

og officielle landskampe.
ingen spiller kan repræsentere
DBF ved anerkendte stævner i
ind- og udland. Der kræves en

DMU's bestyrelse har modtaget
underretning fra WMF om, at DBF
har søgt optagelse. WMF var fuld af
undren. Det er vi også. Vi har meddelt WMF dels, at vi ikke accepterer

DBF er IKKE en forening/
forbund/union. Det er slet og
ret et kommercielt foretasende
(et frrma).
DBF er ikke demokratisk.
kun DMU kan arrangere offimesterskaber.

/

Alt

andet er kun

DMU-snillerlicens.

..

fo

rts at fr

a

DMU's bestyrelse vil løbende
følge udvikiingen.

Udover DBF blev diskuteret vore
mailinglister. Det blev slået fast, at
kun

/

DMU-bestyrelse

r' DMU-udvalg
r' DMU-klubber
er Unionens ejendom under admini-

stration af Gert Andreasen.

Kun DMU's bestyrelse afgør,
hvem der optages og slettes.
Listen DMU-spillere er alene
Gert Andreasens ejendom. Han har
dogtilladelse til atbenytte DMU's
navn.

forri ge s i de

mester - en kamp som Karin vandt.
Tyskerne fik kun en bronzemedalje,
der gik til Gaby Rahmlow.
Holdmæssigt set, var svenskerne
ligeså suveræne med guld til både
herrerne og damerne - flot!

Festaftenen
Noget man altid husker et EIW
VM for er festaftenen og denne i
Vaasa glemmer vi heller ikke så
hurtigt. Som så mange gange før
blev Danmark placeret lidt for sig
selv ved et 4-mands bord, hvor alle
andre sad ved borde med 20 personer ved hvert. Vi lod os doe ikke

B

På baggrund af det nye forbund
og DIF's udtalelser holdt DMU's

bestyrelse et ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag den 1. september i
Silkeborg.
Bestyrelsen deler DIF's opfattelser, at der er tale om et kommercielt foretagende, hvis aktivitet
kun kan skabe splid i vores sport.
Bestyrelsen opfordrer klubber og
spillere til ikke atstøtte DBF, men i
stedet rette deres støtte mod DMU.
Det blev diskuteret, om der skulle
sanltioneres mod klubber, der stiller
anlæg til rådighed for DBF-arrangementer. DMU's bestyrelse har på
nuværende tidspunkt ingen planer i

cielle DlF-godkendte Danmarks-

/

optagelse Qævnfør WMF's egne
regler) dels DIF's vurdering af DBF.

slå ud og nød maden og aftenen

i

fulde drag. Da man efter præmieoverrækkelsen valgte at sætte et
finsk folkemusikband til at underholde sluttede festen - men kun den
officielle del.
Kåre og jeg fortsatte, efter atvære blevet headhunted og fotograferet
af to japanske kvinder, ind til byen
hvor vi havde en aftale med de efterhånden famøse Mirka og Marika,
imens Jan og Vincent nød festen lidt
længere.

Det blev en sjov aften, hvor de
andre spillere fra blandt andet Tyskland kun kunne se måbende til, mens

Kåre og jeg dansede med aftenens
smukkeste piger - forrygende!
Vi var tilbage på hotellet kl. 7.30,
men skulle heldigvis først af sted om
eftermiddagen, så vi fik da sovet en
smule. Vi nåede sågar at spille to
runder filt, med vores nye Benny
køller, som Jan, Kåre og jeg købte i
håb om at spille bedre på filt.
Vi var alle fire enige om, at det er
hamrende skægt at spille filt, og at vi

virkelig harbrug formindst et filtanlæg i Danmark. Ikke kun fordi vi
skal blive bedre på filt, men fordi det
er så hamrende sjovt at spille!

En dag i Gelsted
Af Ole Rasmussen, Sportsminigolftlubben Putter Team Odense
Som noget nyt havde Minigolf
Clubben Gelsted i år valgt at lave
deres stævne om til en enkelt spilledag. For mig og sikkert også for
flere andre var det en dejlig rar
løsning for så kunne man som bruge
lørdagentil andet end lige minigolf.
Som ffnbo harmannaturligvis lidt
nernmere ved at køre til Vestfun og
træne på andre dage, men for

deltagere uden for Fyn, var derjo
også den udmærkede chance at tage
hjemmefra senere på formiddagen
eller eftermiddagen, og alligevel
være i stand til at fåtrænet baneme
igennem.

Når man spiller på en dag er det
vigtigt at kunne nå at gennemføre
runderne, så stævnet har en værdi.
Det lykkes meget fint, når vi spiller 5
rundertil DM-hold, og det gjorde det
også i Gelsted.
I Gelsted havde de valgt at spille 3
indledende runder og 3 finalerunder.

Det gik også, selv om alle fik lov at
spille finaler. Lidt ærgerligt at der
ikke bliver sorteret fra, når det nu er
annonceret i indbydelsen. Spændingsmomentet og incitamentet til at gøre
det bedre næste gang forsvinder på
den måde.
Det var et stævne, hvor der
pludselig var en junior og en minijuniorrække. Det var dejligt at se.
Fra Gelsted var der 2 nye juniorer,
og det salnme var der fra Putter
Team. Det er et godt udtryk for at
vi i år har fåetnye unge spillere med
ud. Det er en positiv udvikling. For
forældrene og for de nye unge var
det helt sikkert også meget lettere
kun at skulle tænke på stævne en
dag og ikke en hel weekend. Jeg vil
helst ikke fremhæve min egen klub,
men jeg synes at der skal lyde et tak
til Erik Kristensen fra Putter Team,
som havde valst at være coach for

klubbens unge. Det følte især
stævnedebuttanterne sig trygge ved.
Når vi er her sidst på sæsonen, er
I -dagsstævnerne faktisk godt placerede, og i Gelsted passede det fint.
Ikke alle stævner skal være 1-dags,
men til afueksling er det et godt
alternativ.

Juniorerne fik stor opmærksomhed
øf Erik Kristensen, PTO

Træningsafgifter i Putter Team 0Oense
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Pr. 1. oktober har Putter Team
Odense valgl at indføre træningsafgifter for spillere fra andre klubber.
Blandt årsagerne til at klubben
begynder at opkræve træningsafgift
er de ekstra udgifter, som klubben
har ved at have indendørs faciliteter.
I en periode i 70'eme var træningsafgifter almindelige i klubberne, men
de faldt bort og er siden ikke blevet
genindført.
Det er ikke første gang, at SPTO
har haft afgifter. Allerede i klubbens
første år blev der opkrævet en afgift
for spillere fra andre klubber.
Dengang var der så stor modstand i
mod det, både intemt i klubben og

fra andre sider, at man valgte at
sløjfe den.

Nu kommer den så igen denne
gang med større opbakning. Det
blev allerede luftet på DMU's
repræsentantskabsmøde i februar.
Her blev det debatteret på opfordring fra klubbens formand JanLyø,
og der blev vist forståelse for, at
klubben ville indføre afgiften her til

efteråret.
Træningsafgift er i lighed for
eksempel green fee i storgolf, og
afgifter i idrætshaller, bowlinghaller
med videre, hvor der også er store
driftsudgifter.

Klubben har dog valgt at lave en
undtagelse på klubaftener om
tirsdagen. Det må betegnes som en
udstrakt hånd. således at man
tiltrækker spillere på en populær
træningsaften.
Der er sat tre forskellige satser:
Et dagskort koster 30 kr., et ugekort
koster 50 kr. og et månedskort
koster 100 k Månedskortet ligger
på niveau på klubbens kontingent for
aktive voksenspillere.
I forbindelse med stævner vil der
indbydelse stå, hvornår afgiften

i

sælder.
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Minigolf i fremtiden
Af Lars Handberg, formand SIF Minigolf
Jeg skriver dette indlæg, så vi kan
få en debat i gang om nogle klubber
og DMU's måde at inddele rækkerne på til stævnerne. Det er selvfølgelig den enkelte klub og DMU, der
bestemmer. hvordan det skal være.
Men helt ærligt er det ikke på tide
at gilvæk fra den traditionelle inddeling med junioq herre, damer og
senior og så videre? Hvorfor så det?
Hvor tit har vi ikke oplevet en
minijuniorrække, en juniorrække, en
damerække eller en herre B-række.

hvor deltagerantallet har været så
lavt, at det meste af spændingen var
væk allerede inden stævnet sik

i

gang?

Og hvor tit har vi ikke været vidne
at man ligefrem kunne komme op
at skændes, hvis nogle rækker blev
slået sammen på grund af for få
deltagere?
Og hvor sjovt er det lige for nye
spillere atvære med i for eksempel
seniorrækken, hvor forskel mellem
top og bund er cirka lige stor som
turistgrej og professionelt grej?
Men hvad kan man så gøre ved

til,

det?
Jo, man kunne inddele efter
unionens snitliste på tværs af køn og
alder, det vil give flere deltagere i
rækkerne og mere spændende opgør,
idet man er i række med nogen, som

spillernogenlunde lige sågodt som
en selv. Erfaringsmæssigt ved man,
at der stiller ca. 1 l0 150 spillere op
hvert år til et eller andet stævne, og

-

40tll60 spillere som
stiller op til hvert stævne og så kunne
det jo passe med 3 eller 4 rækker,
eventuelt inddelt efter snit 18 - 25
og26 - 29 og30 - 33 og 34 og
igen erderca.

opefter, så man virkelig havde noget
at spille for. Jeg tror på, at det er
fremtiden for vores minigolfstævner,
hvis vi skal have flere deltagere
med. Ovennævnte model kunne man
også køre DM-enkeltmands med.

Hvad synes I andre? Lad os få en
debat i gang om emnet!

Danmarks første minigolfskole i Silkeborg
Af Poul Simonsen, Silkeborg ldrætsforening Minigolf

Minigolf er en populær sport, men
skal man blive rigtigt god kræver

Minigolfskole Cup ganske gratis og
selvfølgelig følges succesen op i år

spillet koncentration og teknisk
kunnen. Dette kunne læres oå SIF

2002.

Minigolfskole.
Christian Simonsen og Lars

Indtil nu har SIF
nye medlemmer.

Minigolfskolen er sådan en
fantastisk id6, at den kunne bruges i
alle Danmarks minisolfklubber.

Minisolf fået 6

Handberg havde i fællesskab skabt
ideen og ført det ud i livet med
succes.

Flere unge mennesker havde

brugt en del af deres ferie på at lære
at spille minigolf.
Undervisningen er først og fremmest henvendt til børn og unge, som
har kunnet tilmelde sig via deres

skoler, men alle var velkomne.
Prisen for at deltage var 50 kr. om
dagen, og der var spil om flotte
præmier.
Ideen med minigolfskolen er at få
tilført nye medlemmer og få udbredt
minigolf som sport.
For at få bedre fat i minigolfskolens elever arrangeres en

10
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Der var stor opbaløting omkring deltagerne ved SIF's første minigolfskole.
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Styrkeinddelte rækker
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Lars Handbergs udmærkede indinddeling i rækker i stedet for

1æg om

kategorier har meget rigtigt på sig,
og det er vist heller ikke første gang,
at emnet er blevet diskuteret iblandt

minigolfspillere. Desværre ikke her i
bladet, så vidtjeg kan se, nårjeg

kiggertilbage.
Jeg vil lige nævne et par stævner,
hvor man faktisk har benyttet sig af
princippet igennem flere år.
Odense Minigolf Clubs Beton Cup
har altid være baseret på A-B og Crækker. Stævnet har også været godt
besøgt, men det skyldes nu nok også
banetypen og cupspillet.
Fyns Minigolf Union har i sine

altid opereret med
I og 2 samt en Juniorserie. Det er vel meget relevant,
aft enturneringer

Fynsserie, Serie

når det er lokalunionsarrangement,
og det viser sig også at være bære-

dygtigt. Præmiestørrelserne her
afhænger også af deltagerantallet.

I Sverige bruger man også ideen
med A, B og C rækker.
Lars Handberg lufter tanken om 4
rækkeinddelinger. Jeg vil sige, at det
må være det maksimale antal. hvis

man ønsker rækker med et vist deltageran|al og samtidigt sikre deltagerne konkurrence og udfordringer.

For mange rækker med for fa deltagere giver for lidt konkurrence, og
det bliver i længden for kedeligt. Den
udvikling har han dog heller ikke givet udtryk for at ville hen imod, men
det er vigtigt at bevare en balance,
hvor der stadig er en grundlæggende
konkurrence og udfordring imellem
deltagerne. Det er jo det, at det hele

handlerom.
Lars Handberg er inde på, at

DM-individuelt kunne inddeles i AB-C-rækker. Her mener jeg klart, at
han tager fejl.
DM skal spilles i de respektive
kategorier, hvor der er alders- og
kønsopdeling. Alene det aspekt at vi
er medlem af Danmarks IdrætsForbund kræver, at vi har denne opdeling. Hvordan kan vi ellers kåre en
dame- eller herremester og alle de
andre mestre, hvis vi går helt på
tværs? At vi opererer med en herreB kategori ved et dansk mesterskab
er i sig selv en fejl, da DM i navnets
betydning udtrykker det højeste

opnåelige, og dermed godt kan betegnes som elitestævne, ja så lyder
det forkert at have en B-mester.
Et sidste punkt, jeg må kommentere er omkring nye spillere og deres
manglende potentiale til at konkurrere med dem som er bedre. Lars
bruger seniorspillere i sit eksempel.
Alle starter et sted på et givet
niveau. det vil altid være tilfældet.
Dog skal vi passe på med at inddele
stævnerne sådan, at selv helt nye
udenblot en lille indsats kan vinde.
Det kunne gå i et klubstævne eller et
lokalstævne, men ved et landsdækkende stævne kommer spillere ikke
kun efter hyggen men også efter
konkurrencen, og så må man finde
sig i, at niveauet er højere og
udfordringen er større.

Fremtiden er ikke kun flere spillere i stævnerne, men også tilbud til
og krav fra spillerne om seriøs og
kvalificerettræning i deres klub.
Jeg håber ligesom Lars Handberg,
at flere vil deltage i debatten, den er
altid interessant, og vores fælles
målsætning erjo flere spillere
stævnerne og i sporten.

til

L8'ere siden sidst
Så bød året minsandten på

to l8-

runder mere.
Det var endda i samme stævne og
med mindre end 5 minutters

Den giver nok flere effere end en
Salto normalt gør.

Tidligere har spillere under EM i
1996 gårct anlægget igennem på l8

slag, men det hører nu til sjældenhederne.
Tillykke til de dygtige spillere.

lm

mellemrum.
Ved Odense Minigolf Clubs
stævne den 28. - 29. juli satte først
Ole Rasmussen fra Putter Team
Odense banerekord på 18 slag, og

lige derefter var det Morten Rasmussen fra Odense Minigolf Club,
som gjorde kunststykket e{ter.
Det var rent faktisk en banerekord, da klubben til sæsonen har
valgt at fierne Saltoen fra anlægget
og erstatte den med en Ligeudbane.

Næste nummer af Vlinigolferen
Mini golferen n ummer 5/200 I udkommer medio december
Deadline for annoncer og indlæg til bladet er den 20. november
lndlæg til Minigolferen modtages geme pr. post til redaktøren
Ole Rasmussen, Kragsbjergvej 5,5000 Odense C
E-mail: dmu-bladud valg@groupcare.dk
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Junior-EM i Prag
Af Ole Rasmussen, holdleder iuniorlandsholdet
Prag er regnet som en af de smukkeste storbyer i Europa, og den er
samtidig en af de meget gamle byer i
Europa med sine over 1000 år.
Juniorerne s europame sterskaber
skulle i år afvikles i denne by, som
for første gang skulle danne ranunen
om et internationalt mesterskab.
Banerne lånu ikke i midtbyen, men
i et nyere boligområde, Novodvorska,
i den sydlige del afbyen hos klubben
Tempo Praha Club.
Eternitanlægget er fra 1982, mens
betonbanerne stod færdige som sent
som i 1999. Det gjorde det dermed
muligt athave internationale mesterskaber i .1-.ekkiets hovedstad.
Vi var4 danskere som den 3.
august rejste

til Prag. Tojuniorspil-

lere, Lars Nørregaard og Johnny
Andersen, og to ledere, Arne Prip
Hansen og Ole Rasmussen. Det
blev en togtur ned gennem Tyskland
og lekkiet i liggevogn senere med 3
skift lørdag morgen, hvorvi blandt
andet kunne nyde en pragtfuld udsigt
langs Donau.
Med undtagelse afArne havde vi
andre været i Prag i pinsen til Nations
Cup, og gjorde vores optegnelser af
banerne. Det var en stor fordel.

Dels fordi vi ankom på første

bagfra. Vi brugte en Reisinger 83,

officielle træningsdag, og dermed
havde 5 dage til at spille os ind, og
dels fordi vi kun var 4 mand af sted,
og så er man jo ikke så mange til at
spille sig ind på de 2 anlæg,lave put-

med talkum. Det var en svær detalje,
men ved at lade bolden i en
bomuldsklud doseret forsigtigt med
talkum, kunne det lade sig gøre at

planer, finpudse specialbaner, indøve
boldpræparering, som jo hører med
når alt skal gå op i en højere enhed
ved et internationalt mesterskab.
Vores forberedelser betød, at vi
allerede på andendagen kunne spille
de første dobbeltrunder. Der manglede dog for både Lars og Johnny
lidt indspil på baneme, men med lidt
hjælp og lidt mere træning kom de
igennem alle baner.
Vi vidste, at der specielt på etemitten var en3-4 baner, hvor det rigtige
boldvalg og optimal boldpræparering

kombineretmed optimalt spil var
meget vigtigt. De banervar Sløjfen,
Stumpede Kegler og Lynet. Dertil
gjorde vi ekstra ud af Vinklen og
Saltoen.

Det lykkedes også for os frem til
den sidste dag at få styr på disse
baner. Kun på Lynet var boldvalget
sikkert fra start. Nu var det op til
spillere og holdledere atfå det hele
til at stemme. Det skulle vise sis
ikke at være en helt
nem opgave, idet
vejret kunne skifte
flere gange iløbetaf
dagen fra sol til byger

til

Den danske trup: Fra venstre Arne Prip Hansen, Johnny
Andersen, Lars Nørregaard og Ole Rasmussen

sol og varme igen.
På betonen

koncentrerede vi os
om boldpræparering
på bane 2 og 14,
resten klarede Lars
og Johnny selv. Bane
14, Dobbeltknækket,
gjorde vi specielt
meget ud af.
Spillevarianten var en
3-bande med tillæs

12

som nænnest kun blev forstøvet

begrænse talkummettil det højest

nødvendige. Hvis bolden ingen
talkum havde. ville denbide for
meget frapå den 3. bande, og
dermed gå for langt fra hullet. Med
for meget talkum gled den bare af.
Dertil skulle tempospillet også passe
præcist som på mange betonbaner,
da der tit ligger små træk til hullet
lige omkring det. Svært men spilbart.
Træningsrunderne var hele tiden
lidt op og nede, men det så nu ud til,
at drengene nok skulle fa styr på
det. Johnny led underhele turen af
en slem forkølelse, som nok tog lidt
af hans kræfter. Men dem fik han
vist igen i flerfold, hver gang han
mødte sin nye kærlighed, Steffi, fra
ØstÅg.
De problemer havde Lars ikke,
hans interesse lå ligeså meget i

boldbutikken, hvor hans penge vist

liggernu. Nå, men sådan bliver vi jo
alle fristet.

Fairplay
Som noget nyt blev der i år intro-

duceret et sæt Fair Play retningsliniermedpræmie til de nationer,
som spillede mest reelt, altså undgik
henstillinger og strafslag. Hvis en
holdleder ikke var på plads i tide
med en bold eller putanvisning, ville
spilleren også få straffen. Tidligere
ville holdlederen få den, men det
"filter" var nu fiernet. I tilfælde af
regnvejr skulle man spille indtil
overdommeren klart bekendtgj orde,
at man indstillede. Ikke noget med at
stå og vente, og stop betød stop for
alle.

MrwrcolrEREru 4l2OO1

Åbning
Tirsdag var åbningsdag, og den

blev speciel. Først alle talerne og så
en opfordring fra Gerd Zimmermann

til

at man kom hinanden ved og

ønskede hinanden godt spil. Det
gjorde vi ved i geledder at give highfive til alle de andre deltagere.
Forinden havde vi lavet bølge op til
flere gange. Det var meget morsomt.
Vi blev trakteret på en middelalderlig kro med plads til mange.
Underholdningen var sværdkamp og
øksekamp uden for, og inden for
underholdt al<tøreme med middel aldermusik og -sang. Også det var
en sjov oplevelse. Bagefter blev der
tid til at se sig lidt omkring i Prags
gader, vi varjo kommet helt ind i
centrum.

Turneringsstart torsdag
Ei|u4. 26 piger og
herafvar
72 drenge,
de 10 enkeltspillere (5 ungarer og 3 letter). Lars

Torsdag startede

og Johnny spillede så med en ungarer
hver. Ungarerne frk til dette EM
økonomisk støtte af WMF's

ungdomskomite på 400 Schweizerfranc, og det gjorde dem i stand til at

stille med 5 spillere og 3 ledere.
Johnny var førstespiller, han fik
desværre en meget dårlig start med
42 slag på betonen. Lars derimod
spillede det forventede og kom rundt
med 32 slag. Bagefter kom de begge
på "hjemmebane" på eternitten og
Johnny klarede sig her med 25 og
Lars med 22 slag. Det lettede på
alle.

Niveauet blev lagt allerede i første
runde, hvor resultater med 25,26 og
27 viste sig. Spillet om EM var i
gangl
Heldigvis kom vores drenge igen,
og sluttede dagen med hver en
omgang 20 på eternitten, herligt for

Fredag startede med regnvejr og spillet blev udsot en time. På trods af vejret blev
ølle runder for dagen gennemført uden øwige problemer
begge to, og endnu bedre var det, at
Lars bragte sig op på en 19. plads.
Fredag morgen startede med
regn. Det varede til middag , og det
var her vi skulle på banen.
Johnny startede med en meget
flot omgang 31, og han revanche-

rede sig dermed for torsdagens start,
og målet var stadig en finaleplads.
Lars derimod spillede 38 slag og
pludselig lå han Iangtfra sin startposition. Bedre blev det ikke på
eternitten, hvor de glk26 og 27. Nu
skulle der kæmpes for en finaleplads.
Inden sidste runde havde kun
Lars en sidste mulighed, men det gik
ikke. En runde 20 var kravet, men
det skete ikke, og så kunne vi alle
holde fri om lørdagen.
Holdkonkurrencen blev afgjort om
fredagen. I år var det tyskerne som
løb med guldet hos både drenge og
piger. Det var ret flot, for de havde 5
nye drenge og2 nye piger med i
truppen i år. Udskiftningen var både
aldersbetinget samt præstationsbetinget. Nu er lagt op til noget stort,
når de næste år har hjemmebane i
Bad Miinder. Underlaget her er filt
og eternit.

Lørdag var finaledag. Igen var
tvskerne dominerende men hos

drengene lykkedes det svenske
flot runde
I 9 til slut at erobre tredjepladsen.
Guldet skulle afgøres efter omspil,

Jesper Andersson med en

som en lille smule tilfældigtblev afgjort på bane L Vinderen var Sascha
Mark, som skal have den cadeau, at
han havde indhentet I I slag på sin
holdkammerat Jorg Heilmann alene i
lørdagens 4 runder. Flot.
Hos pigerne fuldendte østrigske
Alexandra Schrimmel, også kendt
som "Puppe" sin medaljehøst ved
for 5. år i træk at stå på skamlen. I
år nåede hun at kæmpe en bronze
hjemtil samlingen af 1 sølv og 3
guld. Topklasse. Guld og sølv
kæmpede to tyske piger om. Vinder
blev Melanie Schuster foran

Stephanie Blendermann. Den vel

nok største taber blev "1-ekkiets
Sarka Machakova, som 1å toer inden
sidste runde, men presset blev for
stort, og så lavede hun selv basale

fejl og endte med en runde 26,røg
ned på fierdepladsen et slag efter nr.
3, og 5 slag fra guldet. Hun var helt

knust.
Vi rejste hjem tidlig søndag
morgen, mange minder og oplevelser
rigere. Vi siger alle tak for en god
tur os ser frem til næste år.
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Resultater siden sidst
For perioden 9. juli - 26. august

Internationalt stævne, Odense
Minigolf Club, 27. - 29. jrnli
kombineret eternit-beton
Herre

A

(8 rd.)

1.John Hansen, Putter Team
2.Morten Rasmussen, Odense
3.Leif Meitilberg, Putter Team

Herre

B

2.LarsHandberg, Silkeborg
3.JohnnyNør, Aalborg

Seniorherrer

(10 rd.)
l.Marie Louise Persson, Malmii 282
2.AgnetaBengtson, Malmii 297

Hold,3-mands
l.Putter Team
2.Aalborg I

3.Kirsten Holmgren,

3.Gullbergsbro

MI

Super Cup
(r
1 . Tomas Sennerby, Gullbergsbro
2.JanLyø, Putter Team
3.John Hansen, Puffer Team
4.Lars Rosenquist, Putter Team

rd.)

Vinsliiv

330

2lI
2I4

244
249
267

(8 rd.)

Herre

B

(10 rd.)
l.Fredrik Sjcidin, Ystad
256
2.Niklaus Landgren, Linjen 258
3.Lars Thomsen, Nord-Als 299

(8 rd.)
Seniordamer
l.Grethe Knop, Gelsted
240
2.Kirsten Hansen, Odense 260

Odense

269

(8 rd.)

l.Lars Nørregaard, Putter Team2l4
2.JohnnyAndersen,Aalborg 217
3.StephanJensen,Silkeborg 247
(8 rd.)
1.Mads Nørregaard, Putter Team245
2.Christian Simonsen, Silkeborg 251
Mim.1-uniorer

3.Kristina Matthies,

Broager

27'1

Hold

2T

22
25

30

Juniorer

Juniorherrer
Hold - 6 spillere

(10 rd.)
l.Marcus Larsson, Ystad
258
2.Kristina Matthies, Broager 260
3.Jannick Skov, Gladsaxe 268

Nationalt stævne, Aalborg
Minigolf Klub, ll. - 12. august

Elite

(6 rd.)

l.Lars Rosenquist, Putter Team

(8 rd.)

l.Tyskland
2.Sverige

1263
1283

3.

T3M

.1-ekkiet

Individuelt

(12 rd.)

l.Sascha Mark,

307
307
309

Tyskland
2.JrirgHeilmann, Tyskland
3.JesperAndersson,Sverige

I39
3.MartinLundell, Gullbergsbro I40

(8 rd.)
46.Lars Nørregaard
228
58.JohnnyAndersen 240

Damer

Juniorpiger

2.Kåtre Thomsen,

136

Aalborg

(6 rd.)

1.HelenNorup, Aalborg
2.Inger Neye, Putter Team
3.Connie Andersen,

Aalborg

161
165
183

Hold - 3 spillere

(8 rd.)

l.Tyskland
2.Østig
3.lekkiet

&3
654
662

(6 rd.)
B
l.Klaus Henriksen, Aalborg 143
2.Henrik Knudsen. Randers 154
3.JohnnyNør, Aalborg
161

2

Seniorherrer
(6
1. Stig A. Westlund, Gullbergsbro
2.Poul Jørgensen, Aalborg
3.Knud E. Boesen, Odense

VM for herrer og damer,
Finland 22.- 25. august,
kombineret eternit-filt

Herre

l.Putter Team Odense 1
2.OdenseMinigolfClub I
3.Putter Team Odense

2

&2
677
680

Internationalt stævne, Gladsaxe
Minigolf Klub, 4. - 5. august

Herre

MT

EM for juniorero 9. - 11. august,
Prag, Tjekkiet, kombineret
eternit-beton

Indledende runder

Juniorer

426

(10 rd.)
Herreseniorer
l.BendtBoje, Gladsaxe
247
2.KnudWalther, Gladsaxe 260
3.Preben Skov, Gladsaxe 262

l.Karsten Parbst, Lohbriigge 225
2.Kaj Christiansen, Odense 225
3.Hans J. Jørgensen, Odense 237

3.Hanne Jørgensen,

(6 rd.)

i

2I0

(8 rd.)

l.CarstenBerg,Silkeborg

Damer

A

(9 rd.)

1.Kåre Thomsen, Aalborg
I99
P. Hansen. Nord-Als 202
Z.Joln Hansen, Putter Team 202
(Det var ikke muligt at afvikle 10.
runde og omspil pga. vejret)

Individuelt
1.Melanie Schuster,

(12 rd.)

Tyskland

313

Tyskl. 3 I 5
3.Alexandra Schrimmel, Østrig 3I7
.

Stephanie B lendermann,

rd.)
155

169
185

Vaasa,

2.Dennis

Juniorer

(6 rd.)

l.StephanJensen,Silkeborg

2.Johan ZachÅsson, Gullbergsbro 160
3.Jannick Skov,
16l

Gladsaxe

14

150

Herrer

Hold

6 spillere

(6 rd.)

l.Sverige

950

2.Østig

r0t2

3.Tyskland

1013
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Individuelt

(10 rd.)

Sverige 251
2.Carl-IohanRlmer, Sverige 253
3.Jan Strandberg, Sverige
255
1

Alf Pettersson,

Minijuniordrenge

(6 rd.)
1.Mads Nørregaard, Putter Teaml64
2.Christian Simonsen, Silkeborg 165
3.Kasper Hansen, Gelsted 183

Juniordivision

1. Nord-Als
2. PutterTeam
3. PutterTeam2
4. Nord-Als 2
5. Silkeborg I
6. Broager
7. Gelsted I
8. PutterTeam3
9. Gelsted2
10. PutterTeam4
1

(8 rd.)
42. Dennis P. Hansen, Danmark235
43. Kåre Thomsen, Danmark 235
(6 rd.)
55. Vincent Huus, Danmark 187

TeleCup Slutstilling

Minijuniorpiger
(6 rd.)
l.Kristina Matthies, Broager 193
2.SidselNielsen,
3.Vibeke Møller,

PutterTeam

Broager

202
259

1

1

Damer

Hold-

SIF Cup,
3 spillere

l. -

2. september

(6 rd.)

Indledende runder

l.Sverige

501

Superligaen

2.Tyskland

510
546

3.Østig

Individuelt

(10 rd.)

l.KarinWiklund,Sverige
2.ElisabethBjcirklund,
3.Gaby Rahmlow,

Sverige

Tyskland

262
268
274

Nationalt stævne, Minigolf
Clubben Gelsted, 26. august
Herre A
(6 rd.)
l.Morten Rasmussen, Odense I4l

2.Jakob Petersen; Gelsted 142
3.John Hansen, Putter Team 144

Herre

(5 rd.)
l.John Hansen. Putter Team I20
2.Morten Rasmussen, Odense I22
3.JanLyø, Putter Team
I22

B

(6 rd.)

Silkeborg
2.Jørgen Hansen, Gelsted
3.Allan Frost, Broager
l.CarstenBerg,

151

153

173

Seniorherrer
(6 rd.)
l.Kaj Knop, Gelsted
158
2.Harry Jørgensen, Odense 166
3.TeddyNielsen, Gelsted
I75
Seniordamer
(6 rd.)
l.GretheKnop, Gelsted
162
2.Kirsten Hansen, Odense I75
3.Sonja Christensen,

Odense

182

1.

division

(5 rd.)

1.K-laus Henriksen,

Aalborg

126

2.JesperAndersen,

Silkeborg

127

3.StephanJensen,Silkeborg

129

2.

division

(5 rd.)

Club
2.KimNyby, Odense
3.Peter Caspersen, Aalborg
l.Steen Handberg, DI

142
149
154

Cupfinaler
Superligaen
l.Ole Rasmussen, Putter Team 24
2.Kåtre Thomsen, Aalborg
24

3.AllanKnudsen,

Aalborg

Seniordivision
1. Randers I
2. Odense |
3. Broager I
4. Gelsted 1
5. Nord-Als 2
6. Nord-Als I
7. Broager2
8. Gelsted2
9. Nord-Als 3
10. Odense 2
11. PutterTeam2
12. PutterTeam 1

Points

154

r49
110
108
88

90
63

49

26
8

Points

269

25I
240
228
210
208
204
188

149
144
101
81

24

division
l.JohnnyNør, Aalborg
23
2.LarsHandberg, Silkeborg 26
1.

3.Stephan Jensen,

Silkeborg

27

2. division

l.Steen Handberg, DI Club
31
2.Sonja Christensen, Odense 32
3.Peter Caspersen, Aalborg 34

Juniorer
(6 rd.)
1.Lars Nørregaard, Putter Team143

2.StephanJensen,Silkeborg
3.JesperAndersen,Silkeborg

162
176
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AKTIVITETSKALENDER
DANSK MINIGOLF LINION

September

15.
19.
23.
30.

odense
Ringe Kost- og

Realskole

Bestyrelsesmøde Dansk MinigolfUnion

Aftenturnering

(FMU)

Etemit

MinigolfKlub
Ringe Kost- og

Realskole

Ringe

Open

Eternit

MinigolfKlub
Randers

MinigolfKlub

Individuelt

stævne

Eternit

Oktober

1.
5. -

MinigolfKiub
Bratislava, Slovakiet
Randers

7.

Makkerstævne
Europa Cup, Mesterhold

Eternit
Etemit

November

11.

Putter Team

Odense

1.

Odense

Bestyrelsesmøde Dansk MinigolfUnion
2. afdeling uofficielle indendørs DM-hold Etemit

afdeling uofficielle indendørs

DM-hold Eternit

December

l.
9-

Odense
Putter Team

Januar

13.
19.
Februar
2. - 3.

10.
23.

KJub
MinigolfKlub

Aalborg Minigolf

3.

Nord-Als

vinterstævne

afdeling uofficielle indendørs

AalborgMinigolfKlub
Odense
???

Repræsentantskabsmøde

Makkerstævne

Putter Team

Putter Team

Nordjyllands

DM-hold Filt
Eternit

Open

4. afdeling uofficielle indendørs

DM-hold

Filt
Eternit

Marts
9.

-

10.

Forslag

til efterårets

Odense

Eternit+filt

træningsaftener

Par-differens
Man spiller parvis, og spiller lige efter hinanden. er skal noteres den differens, som parrets spiller får på
banen. Parrene skiftes til at starte. Vinder er det par med laveste samlede differens.
Familien
En familie på 3 spiller sammen mod en anden familie. Eksempelvis far, mor og barn. Man kan på forhånd
vælge at dårligste og bedste resultat tæller. Bedste familiescore vinder. Man kan variere, således at de to
bedste resultater tæller, eller man beslutter inden hver bane, hvis resultater der tæller.

Midtenvinder
Hvis man er et ulige antal spillere, kan man vælge at sige, at den spiller med det resultat, som ligger i midten,
er vinder. Det kan varieres så det tæller pr. bane eller scoren for bane | -6, 7 -12 og I 3 - I 8.
Kilde : www. minigolfsp or t. d e/B r eit en sp ort/ Spi elmit

