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Årsmode med ultimatum
På DBgU's årlige repræsentantskabsmøde 1999 skulle der
rettes op på situationen omkring økonomien. Derfor blev der
stillet et ultimatum fra bestyrelsen om, at DBgU skulle have
lov til attage et lån hos DIF på 100.000 kr. for atrette op på
dårlig økonomi. Også den nye kasserer havde sat sine krav
for at modtage valget til posten, og de blev fulgt.
Og så var der bred enighed om at gå tilbage til navnet Dansk
Minigolf Union, som ellers blev forkastet for 19 ar siden.
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Sidst der var stor mediebevågenhed var i 1996 under EM

i

Odense.

Arkivfoto.

Diskussion om privat stævne
Der er opstået diskussion om det private stævne, Danish
Invitational, som har vakt stor opsigt med en præmiesum på
100.000 kr og lover stor medieopmærksomhed, som ellers er
en sjældenhed i dansk minigolf. Dansk Minigolf Union vil
afkræve arrangØreirne en afgift for at komme på terminskaLæs side 2 og9
lenderen. men er det nu kloet?
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$e mulighederne
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Jeg blev her

i

sidste Øjeblik

grebet af det indlæg fra formanden for Silkeborg Minigolf Klub,
Lars Handberg, som man kan 1æse på side 9.
Inden man læser min leder her,
er det derfor nok hensigtsmæssigt
af hensyn til at forstå den, at man
først læser indlægget på side 9.
Lars Handbergs indlæg er et
forsvar af det stort anlagte private
pengestævne, Danish Invitational
Cup, som tilsyneladende skal
kæmpe for en plads på Dansk
Minigolf Union terminskalender.
Hvorfor skal det så det? Jeg vil
godt pr@ve at belyse sagen, ikke
n@dvendigvis fra to sider, men fra
min egen og lidt ud fra DMU's
side set ud fra de forhåndenværende muligheder i dag.
Samtidig vil jeg se lidt i bakspejlet tilbage på et andet stort anlagt pengestævne, Danish Open,
som måtte betale dyrt for sin
succes.

Minigolferen:er ofBcielt blad for
Dansk Minigolf Union.
Bladet er,åbent for debat, læsedndlæg og
KOmmenuuer.
Bladets artikler udtrykker ikke nød-

yg,ldigvis,EMU's officieltre

hot**,

lrifinigolfere*påtager sig intet ansvæ foi.
uopfordret indsendt meteriale cg for
eventuelle tryldejl i Lekst og annoncer.

Minigolferen forbeholder sig ret
redigere i indsendte

til

at

materialer.
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Et stort stævne i dansk minigolf,
som er privat arrangeret, skal det
også promoveres af Dansk Minigolf Union?
For unionen vil det være som
at få leveret de bedste spalter på
sportssiderne eller den bedste
sendetid på TV som under EM i
1996 phet sPlvfad, når der bliver
arrangeret et stævne af denne kaliber. Det skriger efter mediebevågenhed. Det bør udnyttes, og
hvis man SØr det, hvilket vil være
helt i orden. så skal stævnet naturligvis også med på terminskalenderen.

Stævnet er af privat karakter.
De to arrangører står med hele
risikoen - og gevinsten, og de

for hele organiseringen. De
har til daglig med minigolf at
Efie i Odense Minigolf Club, og
klubben har sikret sig, at den ikke
bliver forbigået i de mange muligheder ved stævnet. Den er blevet en del af stævnet.
Men hvad hvis de intet havde
med minigolf at gøre, men i stestår

det var pengestærke mænd, som
samme ide. Ville vi så påberåbe deres ret til at deres arrangement skulle på terminskalenderen?
Jeg tror, at vi alle ville sige, at
de selv måtte stå for at promovere deres affangement og hvis de
skulle på vores terminskalender,
så skulle der falde et beløb af til

fik

DMU.
Så hvis DI-Cup kommer med
på kalenderen gratis, så er detjo
lidt af en vennetjenste over for de
to affangører. Eller er det?
Hidtil har kravet været. at de
skulle betale 25Vo af et eventuelt
overskud, men det faldt til jorden
igen på repræ sentantskabsmpdet
sidste år.
Nu er debatten drejet hen på,
hvorvidt der skal betales en afgift. Ja, rent faktisk er det blevet
en ret varm politisk kartoffel, hvor
unionen nu kræver en afgift for at
stævnet kommer på terminskalenderen.
Efter min opfattelse er det for
sent, nu hvor det er ca. 7 måneder
siden at stævnet blev offentligt
kendt. Og derfor forekommer det
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også absurd at bruge energi på
sådanne diskussioner.

Da BgK Odense for 7 år siden
lancerede Danish Open var det
ikke uden omkostninger. Unionen

gjorde sit krav på., at klubben benyttede dansk, eller en form af
det, i stævnenavnet. Den blev pålagt en ekstraafgift på 15 pr. spiller og med 180-190 deltagere lgb
det jo op sammen med den normale 10 kr. som alle skulle af med.
Klubben satsede og blev kendt,
mens resten af minigolfdanmark
lænede sig tilbage og solede sig i
varmen af det gode arrangement.
Men det var mange penge i et
stævne med en præmiesum på
over 10.000 kr., og ingen har turdet eller kunnet løfte noeet tilsvarende siden.
Nu sker det så, men er det egentligt så klogt igen at forsPge at
snuppe en del af kagen?
Vi har ingen politik på området
i dag, ingen afgiftssatser for den
slags. Det kræver, at vi har regler.
Ergo må vi være bedre forberedt
på den slags, og i stedet se dette
som en mulighed for omtaie.
Vi ser i denne sag to idealister,
som satser, måske betaler de dyrt,
men jeg mener også, at de gØr
dansk minigolf en gratis tjeneste,
og derfor skal DMU fors@ge at
udnytte det i reklame@jemed, som
på sigt har stØrre værdi end et par
tusinde om aret i stævneafgift.
Afgifterkan vi begynde at snakke om, når der opstår flere af den
slags arrangementer, men de enkeltstående tilfælde skal der ikke
dyrkes politik på.
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Damesamling

i 0dense

Af Isabelle Hellfritzsch og Kirsten Berg, Silkeborg Minigolf KIub.
Weekenden den 13. og 14. november 1999 blev for os to nye
piger en speciel, meget lærerig og

ikke mindst krævende oplevelse.
Vi havde meldt os til en damesamling i Odense, det lød spændende og det betØd, at vi skulle
mØde andre ligesindede i denne
for os ret nye sport, og forhåbentligt kunne vi lære bare lidt mere
om at spille minigolf. Og begge
dele biev opfyldt, må vi sige.

Vi blev klogere
Vi startede kl. 10l6rdag, i lokalerne hos Putter Team Odense, vi
var 12 deltagere i ait.
Weekendens program blev præsenteret af de to instruktører, Leif
Meitilberg og Morten Rasmussen,
og allerede her blev det klart, at vi
ville slutte dagen med snurrende
hoveder, og trætte kroppe, men en
hel del klogere på at træne og
spille minigolf på en anden måde,
end vi havde forestillet os.
Vi begyndte med en gennemgang af, hvad vi skulle lave i
løbet afl4rdag og s6ndag.

Bagefter blev vi delt op i hold,
hvor vi gik en almindelig runde
på banerne. Derefter var der
pause. Efter pausen snakkede vi
om hvor vigtigt, det er at stå rigtig
med fødderne, parallelt i den
retning bolden skal spilles. Vi fik
også at vide, at hvis man har
svært ved at spille en bane, så
skulle man ikke blive ved med at
træne den, men gå videre til en
anden bane for at flytte fokus fra
den bane man har problemer med.
Ikke nok med det: Der hgrer også
en god portion psykologi med.

4

For eksempel sig aldrig til dig
selv, at du ikke kan spille en
bane.

Variantspil på hold
Bagefter blev vi delt op i mindre hold igen, hvor vi fik tildelt
nogle baner, hvor vi skulle finde
på 3 varianter at spille banerne
på og med 3 forskellige bolde,
det havde vt ca. 45 min. til. Så
blev vi inddelt i nye hold, hvor

Eksempel på træningspas:
"Mini.runde medfokus på tempo
og præcision på 6 baner"

skulle vise andre, hvordan banen
skulle spilles ud fra den variant
man selv havde valgt. Derefter
spillede vi en runde på banerne.
Bagefter spillede vi første variant. Mens vi spillede runderne
skulle vi huske at videregive råd
tii næste hold.
Efter en hård, men god dag,
spiste vi sammen med nogle af de
andre spillere i klubben, som vist
nok var kommet for at se fodboldlandskamp mod Israel.
Sgndag skulle vi træne koncentration og præcision og tempo.
Der var lagt små træklodser ud
på nogle baner og sat malertape
på andre.

Sr Kegler: Lige over begge kegler.
Vulkan: Spil med hurtigere bold.
Passagen: Gør indgangen smallere.

Labyrint: Spil lige op.
Sandkassen: Ggr oplgbet eller en
af bakkerne smallere.
Nyren: Ram bagbanden med en
død bold.
Gode råd:
Husk at gennemtræne de,,nye"
banerne inden I sta4er.
Tænk på om I er nye eller gvede,
så I ikke gør det for svært.
Ofstrf evt. fiktive mål (tr*æklodi).
Henvend jer altid

til en klub-

kammerat for gode råd.
God fornøjelse!

Derefter gik vi rundt 2 og2 og
Øvede os på banerne. Det gik ud
på at ramme træklodserne eller få
bolden til at stoppe imellem 2
stykker tape. Efter træningen
spillede vi på banerne, hvor vi fik
point, for hver gang det lykkedes
at "ramme". Derefter blev banerne gjort svæfere, men med samme fremgangsmåde.

Tak til alle
Vi håber, at damesamlingen,
vil blive gentaget. Vi vil gerne
sige mange tak til Morten Rasmussen og Leif Meitilberg, for at
de ville bruge en weekend på at
iære os så mange forskellige ting,
som vi kan bruge i vores daglige
træning.

der var en afhver affra de første
hold, så fik vi at vide, at vi skulle
spille den variant, som vi havde
valgt, som nr. 2. Vi fik ca. 1 time
til at Øve banerne, og pludselig
var vi blevet instruktører: Man

Vi siger også mange tak til Inger
Neye for at have arrangeret alt.
Og til sidst en tak til de andre
damer for en dejlig weekend. Vi
håber. at der vil komme endnu
flere næste gang.
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Rekordforsog i $ilkeborg lykkedes
Af Lars Handberg, Silkeborg Minigolf Klub
Der var især 4 drenge ud af de i
alt27 deltagere til Silkeborg Minigolf Klubs 24 timers stævne som
var meget trætte efter 24 timers
minigolf i træk.
Men Casper Birkefeldt, Brian
Frederiksen og Christian Simonsen alle fra Silkeborg Minigolf
Klub samt Johnny Andersen fra
Aalborg Banegolf Klub, var også

Der var en præmie til nr.1
ved hver seedning samt en trøstepræmie til den som lå sidst
ved hver seedning og så var der
præmier trl I,2,3 i hver række
samt trØstepræmie til sidstepladsen i hver række og resultatet for 24 timers stævnet kan
ses på resultatsiden.

meget stolte over deres præstation,
for ud over at have holdt ud et helt
døgn, bliver de også optaget iBørnenes Rekordbog. De er under 18
år og er dem, som har spillet minigolf i flest timer i træk.
Ingen andre under 18 år har nogensinde præsteret det før.
Så stort tillykke til dem.

Flere stævner
Det næste stævne som venter
spillerne fra Silkeborg Minigoif
Kiub er Nordjyllands Open som
foregår på Aalborg Banegolf
Klubs indendørs anlæg den 12.
og 13. februar 2000.

Og s@ndag den26 marts står
der klubmesterskab på programmet. Det bliver aftroldt i den
lille gymnastiksal på Balle skolen
fra kl. 9.00 til ca. 15.30.

Egen hjemmeside
Hvis man vil vide mere om
Silkeborg Minigolf Klub, så klik
ind på www. smk.hjem.wanadoo.dk
eller kontakt formanden på telefon 86 80 38 35.
Postadressen er også til mig:
Lars Handberg, Padborgvej 50,

8600 Silkeborg.
Man kan også kigge ned i Baile
skolens lille gymnastiksal på
fredaee fra kl. 19.00 tll22.00.

Flere rekorder
Men det skulle også vise sig at
banerekorden stod for faid. Landsholdsspilier Kåre Thomsen fra Aalborg brugte kun 19 slag på de 18
baner, en bedrift han gentog hele 2
gange iløbet af de 31 runder.
Den tidligere banerekord var på
21 slag som undertegnede stod for.

Tlætte men tilfredse
Det var dog ikke alle som fuidførte stævnet.
4 spillere måtte udgå af stævnet
mest på grund af træthed, men fælles for dem alle sammen var. at de
synes det havde været sjovt at deltage. Og alle var i det hele taget
godt tilfredse med stævnet oven på

To af de seje unge knægte er her i aktion. De var trætte men det var det hele

rlr..212000 er 1. maj

strabadserne.

Bladet udkommcr m.edio nmj

Præmieregn
Silkeborg Minigolf Klub uddelte mange præmier til stævnet.

gArnE,;p:ådi E
Fotos til indlæg må gerne medsendCs.
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Udpluk fra repræsontantskabsmode | 999
Af Klaus Henriksen, sekretær Dansk Minigolf Union
Økonomien var helt uden styring sidste år, der var ingen likviditet og vi var bagud med at betale regninger til alle sider. Det er
meget svært og hårdt at drive et
foretagende af hvilken som helst
art på den måde, så det var nødvendigt for unionen at låne penge
til at komme ud af moradset.
Derfor biev der fra bestyrelsens
side også fremsat et skarpt ultimatum på det årlige repræsentantskabsmøde i november. Hvis
forsamlingen ikke accepterede at
unionen tog et rentefrit lån hos
DIF på 100.000 kr. ville bestyrelsen ikke fortsætte sit virke.
Samtidig fik vi en ny kasserer
på posten. Det var Michael Sølling, som vi kunne byde et stort
velkommen. Men hans tiltræden
var heller ikke uden betingelser.
Han fremsatte 3 betingelser for at
modtage valget som kasserer.
1) Preben Nørskov skulie være
formand også efter mØdet.

2) Forsamlingen skulle godkende bestyrelsens forslag
om at optage et lan på
i00.000 kr. hos DIF.
3) Forsamlingen skulle godkende at yde Michael Sølling
et honorar på 12.000 kr. årligt
for arbejdet.
Det er naturligvis ikke altid hensigtsmæssigt at aflgnne et enkelt
bestyrelsesmedlem, men i vores
situation var det nok bedste løsning.
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Besparelser i år
Året der kommer bliver dog ikke en dans på roser. Og derfor har
vi fors@gt at tage visse forholdsregler allerede fra årets start.
Blandt andet har vi sat breddekonsulenten ned i tid tll 22.5
timer om måneden. Desuden skal
vi forspge at få Gladsaxe Minigolf Klub til at hjælpe til med et
projekt på Npnebro, som har
kostet mange penge og timer for
unionen og breddekonsulenten,
uden at det har vist resultater.
Også på elitearbejdet er der
færre penge at hente. Vi har fået
et mindre tilskud fra Team Danmark end ansøgt, omkring 72.000
kr. mindre. Vi får i alt 108.000.
Det går ud over lgnninger til
Gerd Zimmernann og Jan LyØ.
Fra DIF er tilskuddet også
reduceret i og med at to klubber
ikke har indberettet deres medlemstal. Det drejer sig om Hjarup
Sogn og Ringe Kost og Realskoles Minigolfklub.
Derfor er det vigtigt, at vi bruger pengene rigtigt i ar, og strammer til mange steder.
Da Peter Sørensen er sat ned i
tid, betyder det også, at han ikke
skal være på kontoret så meget.
Han får træffetid hver torsdag kl.
18-20 og hans tlf. er 20 1479 34.
Det er stadig muligt at e-maile
ham på dbgu @ get2net.dk.
For at udnytte vores kontor til
rutineopgaver har vi dog valgt at
ansætte en person til 2 timer hver
onsdag kl. 16-18. Inger Neye fra
Putter Team Odense har sagt ja til
dette job, og opgaverne bliver
blandt andet:

Postregistrering og distribuering af post, fremstille nyhedsbrev til udvalg, klubber mv., opdatere unionens hjemmeside, yde
hj ælp til bestyrelse, lokalunioner
breddekonsulent, udvalg ffi.ffi .,
opkræve klublicens og kontrollere disse samt @vrige kontoropgaver.

For at få klubberne med tii at
bestemme. hvor der skal satses i
fremtiden vil vi fglge op på det
seminar om målsætninger og
strategier som startede i Aalborg
den 19. september. Næste seminar er den25. - 26. marts.

Årets Klub: Sitkeborg Minigolf

Klub:
Der blev ved repræsentantskabsmødet 1999 offentliggj ort,
hvem DMU havde valgt som
årets klub.
Undertegnede havde den glæde
at overrække den officielle pris
fredag d.28. februar ved startskuddet til klubbens fPrste
stævne - 24 timers stævnet.
Prisen var udstyr tii en værdi af
1.000 kr samt et diplom.
I talen kom jeg kort ind på den
store aktivitet, som allerede inden
for det første år er udvist fra
klubben. Der var lidt startproblemer, da kommunen ikke ville
acceptere en tremandsbestyrelse,
men krævede mindst fem personer. Det lykkedes, og klubben
blev stiftet og de Jyske Mesterskaber var første arrangement på
deres baner. Siden har klubben
deltaget i holdturneringen samt
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flere andre stævner. De har planer
om eget indendørsanlæg, og jeg
tror, at med den energi og motivation vi ser derfra, skal det nok
lykkes.
SMK er sådan en klub som både DMU men også alle vi
,,gamle" klubber elsker at byde
velkommen. Vi ønsker dem held
og lykke fremover både med planerne omkring klubbens udvikling, men selvfplgelig også rent
sportsligt.

Pris til Årets Leder
Der skulle på også for fgrste
gang uddeles en pris til årets leder.
Da bestyrelsen ikke inden repræsentantskabsmødet havde
taget beslutning om dette, og da

der samtidig dukkede indstillinger op under m4det blev udfaldet

Den anden kandidat var Vincent Huus som var indstiilet på
grund af det store arbejde han
lægger i juniorarbejdet.
Det viser sig blandt andet i de
mange, gode unge, der er i PTO.
Vi ved jo alle, at det kræver
stort arbejde og energi at lave et
fungerende grundlag for de unge
mennesker. Sidste udspil fra bl.a.
Vincent var det nyligt overståede
Juniortræf i efteråret 1999, hvor
alle knap 40 deltagere fik en
weekend, som de husker længe.
Da disse 2 kandidater var de
eneste, blev der enighed om at
indstille begge.
Så både Ole og Vincent modtog titlen: Arets klubleder, og de
vil begge modtage et diplom og
en erkendtlighed.

Navneskift
Og så kom den længe ventede
navneændring. Vi hedder nu
Dansk Minigolf Union.
Der blev ikke diskuteret særligt
meget omkring navnet, for i et års
tid har der her i bladet været en
debat om navnet, og alle er vist
enige om at vi ikke just har mødt
fremgang med banegolf som navn.
Nu håber vi at kunne blive
bedre kendt, undgå lange forklaringer omkring navnet, og i stedet
kunne bruge energien på at fortælle om sporten, reglerne, fascinationen ved spillet, de dejlige
oplevelser og meget andet.
Lad os håbe at vi sammen med
indgangen til år 2000 har taget et
vigtigt skridt fremad mod nye og
bedre tider.

således:

Der var indstillet 2 kandidater:
Ole Rasmussen for især at lægge
et ubeskriveligt stort arbejde i at
lave unionsbladet "B anegolferen".

Ikke kun at lave bladet med også
med stor entusiasme og professionalisme.
Under mødetblev det i Bvrigt
fra Ole's side desværre bekendtgjort, at det nu er på sidste
år at han sidder som redaktry for
biadet. Det bliver en umådelig
svær opgave at finde en afløser
som kan overtage og viderefgre
med samme standard.
Men vi har jo et helt år til det,
så vi håber, at der dukker nogle
emner op.

;##il
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Mere klarhed

i Nyborg

Af Ole Rasmussen, Minigolftren
Mens vi kan læse om fremgang for de nye klubber, og ideer
og tiltag hos andre, står det ikke
så godt til i en af de rigtigt gamle
klubber. Nyborg Banegolf Klub
har i de sidste par år lidt af stor
medlemsflugt og usikker Økonomi
og en svingdPrsbestyrelse, hvor
samarbej de forsvandt sammen
med Storebæltsfærgerne.
Sidste år lykkedes det så for
den unge formand Anders GrØnnegaard med sin families hjælp
og resten af bestyrelsen at få ro
på tropperne. De fik lagt lidt planer for afviklingen af den store
gæld i huset samt til øvrige kreditorer. Huset skulle sælges. Med
kun få indtægter i kiosken og få
kontingentkroner fra medlemmerne var det simpelthen for
dyrt.
Et medlemstal, der for tiden
tæller 10 personer, siger alt.

Svært at sælge
Men nu her pr. 1. februar ser
der ud til at være lidt lys forude.
Det 450 m2 store hus, som
klubben igennem 6 mdr. har forsøgt at få solgt, har nu endeligt
fået sig en køber.
Men at det tog så lang tid fortæller også, at der var besværligheder knyttet til salget.
Huset ligger på en kommunal
grund, og derfor var der krav fra
kommunens Tekniske Forvaltning om at fremtidige aktiviteter
skulle være egnede i kommunal
forstand.
Kommunen ville ikke købe huset, at leje det ud var næsten umu-
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ligt, og derfor skulle det sælges til
privat køber.

Kultur- og aktivitetshus
Det lykkedes langt om iænge,
og det har nu fået et egnet formåI.
Det skal nemlig være et musikalsk kulturhus og blandt aktiviteterne skal der være koncerter,
yoga-forum og andet kulturelt.

En realistisk formand Anders
Grønnegaard har sine bekymringer for klubbens fremtid. Han
er ikke interesseret i en pseudoklub uden fundament. Dem er der
nok af herhjemme.

Medlemmerne bestemmer
Hvad der sker i det videre forløb, kan han dog ikke enerådigt

Et sidste blik ud over grunden og banerne. Ingen ved om man igenfår et blik ud
over banerne i Nyborg.

Der bliver nu ikke minigolf i
Lotus-stilling eller til lyden af
afrikanske stammetrommer for
banerne skal væk. Men hvem der
egentligt skal sørge for det, er
blevet til et åbent spØrgsmål, for
om klubben i det hele taget ejer
de 18 baner er bievet en tvivlssag
oven på fundet af et gammelt
dokument fra 1972, hvor kommunen er noteret som ejer af
banerne. Og dermed er klubbens
egen eksistens fortsat ikke afklaret. De er 10 medlemmer tilbage, har ikke noget sted at være,
måske ingen baner og hvad så?

bestemme. Klubben skal holde
ordinær generalforsamling den
19. marts, og her giver medlemmerne deres mening til kende.
Og så får vi at se, om klubben
får samme skæbne som færgerne,
eller om den ser et lys for enden
af tunnelen!
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Opbakning

til DI-Cup 2000

Af Lars Handberg, formand Silkeborg Minigolf Klub
Dette indlæg er ikke ment som
nogen speciel stØtte til hverken
Morten Rasmussen eller Steen
Handberg, som står som affanEØrer af Danish Invitational Cup,
men til selve stævnet som helhed.
Og da det er kommet undertegnede for øre, at en eller flere personer i Dansk Minigolf Union
forsøger at blokere dette oplgftende og friske tiltag ved at undlade
at sætte stævnet på Unionens aktivitetsliste for år 2000, kan jeg
kun ryste på hovedet!!
Er den eller de personer, det
drejer sig om, ikke interesseret i
at gøre vores sportsgren lidt mere
kendt for offentligheden?
Med dette stævne er vi på vej i
den rigtige renring. En præmiesum
på 100.000 kr. virkelig er noget,
som kan få medierne ud af ,,hullerne,, for lige at bruge det udtryk.
Jeg ved godt, at baggrunden for
et eventuelt afslag for at komme
på kalenderen, kunne være, at det
drejer sig om et såkaldt privat

Nye baner

stævne, men så er det spørgsmålet om, at man laver reglerne om
for at komme på aktivitetslisten,
da der vel ikke er nogen i Unionen som er interesseret i at bremse
udviklingen i minigolfsporten.
Hvis det er janteloven, som spØger i kulissen kan jeg kun sige:
Så find selv på noget, som er
bedre. Og skulle de 2 herrer nu
gå hen og få sig et overskud på
DI - Cup så vær dog glad på
deres vegne, for de har fortjent
hver en krone!
Nej, se nu hellere atbakke dette
initiativ l00%o op, da vi virkelig
trænger til noget opmærksomhed
omkring vores sportsgren, så den
ikke uddør!
Jeg vil godt fortsætte mine tanker omkring Økonomi og overfgre
dem på DM-holdturneringen?
Jeg ved godt, at for mange
måneder siden er der debatteret
rigeligt omkring den, men helt
ærligt er den attraktiv nok?

det ikke være sjovt at
have en sponsor på den, så klubberne kunne få en økonomisk gevinst når de kom på sejrsskammelen og Unionen virkelig kunne få nogle penge i kassen? For
dem er der jo ikke for mange af.
Det kan lade sig gØre! Så kære
Union smØB nu ærrnerne op! I
kanjo godt!
Men er der nogle, som er udbrændte så gør jer selv og os
andre den tjeneste at gh af! Og
lad friske kræfter komme til, hvis
de vel og mærke findes.
Ovenstående er ikke bare et
surt opstPd over den nuværende
situation i dansk minigolf samt et
forspg på at træde en masse
mennesker over tæerne, men
ment som et kærligt spark bagi til
dem, som sidder på magten både
i klubberne og Unionen for vi kan
alle sammen gøre det lidt bedre!

i Aalborg

Af Klaus Henriksen, formand Aalborg Banegolf KIub
Aalborg Banegolf Klub går for
tiden og pusler med ideen om
egne baner indendPrs.
Hidtil har vi altid spillet på
lånte baner. Først var det de små
træbaner fra OMC som gjorde
gavn i vores fprste 4 leveår. De
to sidste sæsoner har vi lånt 12
filtbaner fra Slettestrand i vinter-

halvåret. Begge sæt baner har
bragt klubliv og stævner til os i
vinterhalvåret os kan kun anbefales at bruge som aktiv for andre
klubber.
Og det vil vi fortsætte med. Nu
er tiden og økonomien inde til at
få vores eget anlæg. Pladsmæssigt
kniber det med nosen form for

international standard. Og med
hensyn til planer om st@rre lokaier lægger vi det lidt i bero, da
kommunen gerne ser væsentligt
større medlemstal, inden de kan
støtte en eventuel fordobling af
iokaletilskud.
fortsættes næste side...
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l\lyt fra Fynsunionen

Resultater

Af Kaj Knop, formand Fyns Banegolf Unton

Perioden 18. oktober - 13. februar

Først et godt nytår til alle 1æserne om end vi har passeret både
kyndelmisse og fastelavn og nærmer os de lysere og lunere tider.
Men inden foråret kommer,
holder vi os fortsat lidt inden
dgre. Og det gØr vi i Odense hos
Putter Team, hvor Fynsunionen
har tænkt sig at begynde sæsonen med den første af 5 aftenturneringer i det fynske, det bliver
tirsdag den 7. marts kl. 18.30.
Traditionen tro aftrolder vi vores aftenturneringer i ugen lige
op til den enkelte klubs stævne i
...fortsat fra forrige side

Men vi altså kommet dertil i
vores planer, at de baner, vi
koncentrerer os om nu. er enten
filtbaner tilsvarende dem vi
spiller på nu eller 14 eternitbaner
r ca. SOVo af normal international
stØrrelse. Det vil sige, at banerne
er 4,85 m. lange og75 cm brede,
så de ,,lugter" lidt af rigtige eternitbaner og giver muligheden for
at vediigeholde boldrutinen vinteren over. I modsætning til
filtbaneme, som giver en utrolig
god træning i præcision, men
som kun lægger op til at bruge
2-3 bolde, vil vi få langt flere
bolde i brug på eternitbanerne.
Vi lægger fordele og ulemper
på de enkelte anlæg ud til medlemmerne og tager beslutning
om, hvilke anlæg vi skal have
ved generalforsamlingen i marts.
12
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håb om, at tilslutningen vil være
stØrst her, og vi mener da også at
rarnme rimelig godt plet her. I 1999
var der rent faktisk 48 licensspilere
til vores aftenturneringer igennem
sæsonen. Det kan vi sodt være
stolte af.
Vores arrangementer henvender

til alle, ikke mindst bredden og
nye
de
spillere, som kan få plads i
en række, hvor de kan føle sig
velkommen uden at fPle sig spillet
over ende.
Som noget nyt vil vi prBve at
aftrolde en aftenturnering på beton
forud for Beton Cup'en hos Odense
Minigolf Club.
Vi spiller her tirsdag den 12. april
kl. 18.00, og det bliver over 2 runder.
Naturligvis kører 1 000-point
turneringen sideløbende med aftenturneringerne. For hver turneringsaften bliver der i hver række uddeit
1000 points til det bedste resultat,
og de øvr'ge resultater bliver belønnet med point, alt efter hvor
mange slag, der adskiller dem fra
det vindende.
Vi håber på et rigtigt godt fremmØde i ar, og glæder os til at se alle
medlemmerne i klubberne i den
nye sæson.
Jeg vil lige benytte lejligheden
her til at gØre alle opmærksomme
på, at vi har ændret startgebyret, så
ungdommen betaler 25kr. og
gvnge betaler 50. Men det skulle
nu ikke skræmme folk bort.
De /vrige aftenturneringer vil
blive fastlagt snarest muligt og det
samme med de Åbne Fynsmesterskaber, og det bliver sendt
ud til de fynske klubber.
sig

Vinterstævneo Nord-Als
Banegolf Club, 15. januar

Øvige
l. Dennis Prip, Nord-Als

(5 rd.)
173

2. Andreas Pohl, Bad Oldesloe
3. Bjarne Hansen, Broager

Seniorer
1.

122

125

(5 rd.)
129

Preben Madsen, Nord-Als
Peter Hansen. Harrislee

2.
3. Arne Prip, Nord-Als

142
145

24-timers stævne, Silkeborg
Minigolf Klub, 28. - 2g.januar
A - rækken

(31 rd.)
Kare Thomsen, Aalborg
693

1.
2. JohnHansen, PutterTeam
3. Johnny Andersen, Aalborg
B - rækken

735
735

(31 rd.)

1. StephanJensen, Silkeborg
2. Lars Handberg, Silkeborg
3. Carsten Berg, Silkeborg

841
863

882

(31 rd.)
RasmusMogensen, Silkeborg 1028
Brian Frederiksen, Silkeborg 1147
Poul Simonsen, Silkeborg 1252

C - rækken

l.
2.
3.

Nordjyllands Open, Aalborg
Banegolf Klab,l2. - 13. februar

A-rækken

(5 rd.)

Knudsen, Aalborg
Johnny Andersen, Aalborg
Bjarne Hansen, Aalborg

1. Allan

2.
3.

86
95
98

(5 rd.)
B-rækken
1. Lars Ngrregaard, Putter Team 93
2. Marie Louise Elkjær, Aalborg 115
721
3. El6n Gade, Aalborg

C-rækken
1.

2.
3.

(5 rd.)
126

Carsten Berg, Silkeborg
Poul Jgrgensen, Aalborg
Rasmus Arentoft, Aalborg

127
136

fortsættes næste side....
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Silkeborg takker DMU
Af Lars Handberg, formand Silkeborg Minigolf Klub

Vi takker Dansk Minigolf
Union for kåringen som årets
minigolfklub i Danm ark 1999.
Det er en pris vi er utroiigt
glade for her i klubben, hvilket
man også kan se på vores hjemmeside på internettet:
www. smk.hj em. wanadoo. dk

Startede i det helt små
Men livet skal jo gå videre og
det skal jeg også love for at det
gørher i Silkeborg Minigolf Klub.
Der var 4 personer der stiftede
SMK i sommeren 1999 og nu er
vi oppe på ca. 25 medlemmer
indtil videre, og der kommer stadigt nye medlemmer til såvel
passive som aktive, og husk på
det er altså ikke bare fiktive medIemmer. Det kunne man bl.a. se
til vores 24 timers stævne. hvor
derud afde i aItZI deltagere, var
10 spillere fra SMK med i stærinet.

Vi gør meget for omtale
Men hvad gør SMK så for at få
flere medlemmer? Vi lader borgerne i Silkeborg by og omegn
spille gratis indendgrs minigolf
hver fredag, samt på spndage i
lige uger i vintersæsonen. Vi har
lavet en informationsfolder om
SMK som vi deler ud alie mulige
steder. Vi lejer indendørsbanerne
ud til store firmaer og butikker, ja
rent faktisk har vi 2 konsulenter
ansat til at lave aftalerne.
Vi sprger for at komme i vores 2
lokalaviser, Midtjyllands avis, Radio Silkeborg sarrfi TY 2-Øsdylland,
bare der sker det mindste omkring
klubben. se bare vores rekordfors@g under 24 timers stævnet.

Vi gør meget for medlemmerne
Vi uddelegerer ansvar i kiubben
så næsten alle medlemmer

har en

Årets spiller

Terminskalenderen

For andet år i træk vandt John
Hansen fra Sportsminigolfklubben Putter Team Odense

Dansk Minigolf Unions
Turneringsudvalg har endnu ikke
offentliggj ort den endelige
terminskalender for åtr 200O.
Dog er afslutningen på holdturneringen lagt på plads og den
omdiskuterede afdeling på beton
er lagt som den første afdeling,
derefter er det i Broager og
Gladsaxe og slutspillet samt DMindividuelt skal Banegolf Klubben
Randers være vært for.
For holdturneringen år 20002001 ligger det fast, at 1. afdeling
den 16. - 17. september spilles i
Grindsted på filt.
or

titlen som Årets Spiller i Dansk
Banegolf Union (nu DMU, red.)
Han scorede 5997 points og
det var 24 points mere end klubkammeratenJanLyØ, som var 79
points foran Jakob Petersen fra
Minigolf Clubben Gelsted.
or
.....fortsat fra forrige side
Super Cup
1. Johnny Andersen, Aalborg
2. Carsten Berg, Silkeborg
3. El6n Gade, Aalborg

(1 rd.)

t6
ZJ
25

eller anden form for opgave, de
skal løse.
Vi laver klubblad som udkommer 2 gange årligt"
Vi holder klubfest, hvor det er
ganske gratis at spise og drikke,
netop fordi vi værdsætter vores
medlemmerhgjt.
Vi giver en iækker Adidas
dragt til en værdi af 899 k. til
alle klubmedlemmer, som har
deltaget i mindst 3 stævner og
som har betalt deres kontingent.
Ovennævnte er kun et lille udpluk af de ting som SMK EØr for
nye og gamle medlemmer, men
hvor kommer pengene så fra?
De kommer fra omsætning
ved vores klubaften og stævner
samt gode sponsorer, og ikke at
forglemme en stærk fælies indsats hvor alle i klubben trækker i
den rigtige retning for at få klubben til at fungere på bedste vis
Det er for eksempel ikke umuligt, at vi somme tider er ca. 18
personer som spiller klubaften.
Men er alt så f...... lysergdt i
Silkeborg Minigolf Klub?
Ja, næsten! Men vi knokler
altså også for det.
Nå, men det er jo ikke noget
nyt, for det gØr alle klubber vel?
Men vi vil i hvert fald endnu
engang takke for de 4kgller,
som prisen medførte og jeg kan
lovejer, at de allerede er i fuld
gang med at blive afpr@vet.
Godt nytår og godt spil til alle
klubber i Danmark skal det lyde
her fra os i Silkeborg.
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Kære unge minigolfere i hele landet
I efteråret blev der aftroldt Juniortræf i Putter
Team Odense med stor succes. Der blev lederne
enige om, at der skulle laves en opfplgning på
denne succes hurtigst muligt.
Det blev også her aftalt at Aalborg Banegolf
Klub skulle være værter
allerede i foråret 2000. Her
får du første oplæg fra
Aalborg Banegolf Klub.
Vi starter lgrdag kl. 11 og
slutter sPndag kl. 16.
Arrangementet vil foregå
i kiubbens indendørsanlæg
i Aalborg.
Foruden en turnering i
minigolf over hele weekend'en vil der blive flere
andre spændende ting, vi
vil udsætte jer for. Det bliver nok svært, men vi vil
faktisk forsPge at tage pus-

Du velkommen

til

attage en af dine allerbedste
kammerater med herop.
Vi s@rger for overnatning og spisning, og desuden garanterer vi for en god godnathistorie
l6dag aften.
Dette er kun en kort information. Inden lænse
kommer vi med flere oplysninger og en huskeliste
over, hvad du skal medbringe til weekend'en.
Vi kan oplyse, at prisen
pr. deltager bliver 100 kr.
Resten betaler Dansk Mini-

golf Union.
Hvis du har spprgsmål
ring til:

Allan Knudsen
Schleppegrellsgade 80
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 66 48

Klaus Henriksen
Højbakkevej 37 , Biersted
9440 Aybro
Tlf.: 98 26 98 24

frajer!
Vi arbejder i gjeblikket

ten

på nogle helt utrolige ideer
som vil gøre netop dette
træf til en uforglemmelig
oplevelse.

Glem ikke at vi var de
første med et juniortræf og
nu laver vi årtusindets
første juniortræf.

Fra et tidligere juniortræf i Odense.

Arkivfoto.
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