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Det var lige som om at der kom ny luft og energi i Dansk
Minigolf Union.
Der var mødt 33 personer op, og der var klar enighed om at f;i
rettet op på unionens blakkede image og fi sat kursen mod
stabilitet og udvikling.
JanLyø satte sig som ny mand på næstformandsposten og
Karsten Jørgensen blev formand for I ar. Nu venter et år med
meget arbejde men forhåbentligt også meget opbalcring og
samarbejde.
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Årets første stævne var sædvanen tro Nord-Als's vinterstævne, som
i år levede op til sit navn med sne og is. Men med let saltning var
der ingen ko på isen. Vindersnit: 24100 for 5 runder.
Og de fortsætter inden så længe igen med juniortræf den 31. marts
og 1. april og blot 3 uger senere er der forårsstart på DM-hold for
alle divisioner. Til den tid er varmen forhåbentligt kommet op over
de værste kuldegrader.
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Opprioritering af Minigolferen
Af Ole Rasmussen, redaktør Minigolferen
21. åtrgang - 21. fthundrede.
Måske er der lidt magrsk over dette sammenfal4 men det blev på
en måde startskuddet til en ny
periode med bladet med undertegnede som redaktør.
Jeg meddelte i en kort notits i
sidste nummer, at jeg ønsker at
fortsætte som redaktør af bladet.
Det bliver nu i et samarbejde med
Leif Meitilberg, som primært vil
tage sig af opsætning af bladet.
En del læsere vil nok huske, at vi
har kørt dette parløb tidligere, og
vi ser begge frem til et godt og
frugtbart ar med righgt mange
artikler, debatter, resultater, fotos
med videre.
Og det gør vi med god grund.
På det nyligt oversåede repræsentantskabsmøde fremlagde jeg et
oplæg som Iæif og jeg havde
sendt til bestyrelse sidste år.
Hovedpunkteme gik rrd pil at gåt
ned i et A-5 format. altså halv
størrelse af i dag, men derimod
udkomme 8-10 gange om året.
Tanken var, at vi på den måde i
langt højere grad kunne bruge
bladet til at formidle information
fra DMU, udvalgene herunder,
klubber og andet. Dette blandt
andet på baggrund af det ringe
informations flow fra unionen og
dens udvalg sidste år. Desuden ville vi på intemettet med bladet og
så er aktualitet en vigtrg detalje,
hvis det skal have værdi på nettet.
Bag dette stiilede sig nogle hav.
På layout-siden ønskede vi at gå i
A5-format, at udkomme 8-10
gange om året og levere bladet
med farveforside.

For at kunne lave så mange
udgivelser krævede det en vis sikkerhed for at ffi en større mængde
relevant stof til bladet. Det ville
betyde referatpligt for alle udvalg
og DMU's bestyrelse senest 3-4
dage efter deres møder, rapporteringspligt for kiubberne vedrørende generalforsamlinger, udvalg,
bestyrelsen, fæningsaftener o g
andre aktiviteter. skribent i alle
klubber, overholdelse af deadlines
til bladet og overholdelse af antal
udgivelser.
Ud over en mængde stof om
unionens og klubbemes aktiviteter
kunne vi også være sikre ph, at alt
stof var aktuelt, at unionens aktiviteter blev gjort synlige, heriblandt
årets mange tumeringer, også dem
man ikke bemærker som for eks.
fuets Spiller og Stormestertumeringen.
I det store hele ønskede vi at
give vores sport, unionen, udvalgene, klubbeme og deres ledere en
god grund til at arbejde i en fælles
ånd ved en slags spark bagi.
Og resultatet kan ses i dette
blad. Formatet valgte vi dog efter
lidt betænlceing og ønsker fra flere
klubbers side at beholde i A4 af
hensyn til det flotte præsentation,
bedre billeder og ikke mindst den
enorrne opbalcring om at bladet
skulle opprioriteres, fordi det er et
af vores bedste ansigter udadtil.
Samtidig skal det lægges på
intemettet, hvor alle således har
adgang til at læse det.
i ar bliver det til 5 numre, alle i
de ulige måneder. Der er kun en
ting at sige: Glæd jer kære læsere
- det gør vi.

Mrrurcorreneru 1l2OO1

Ny formand

i Dansk Minigolf Union

Af Karsten Jørgensen, nyvalgtformandfor Dansk Minigolf Union

DMU's repræsentantskab skulle
lørdag den 17. februar vælge ny
bestyrelse, da formand og kasserer
havde meddelt, at de ikl<e ønskede

at fortsætte og den øwige bestyrelse havde stillet deres mandater
til radighed. Det efterfølgende valg
til bestyrelsen resulterede derfor i
en delvis udskiffrring i bestyrelsen.
Efter formandsvalget lykkedes
det dog at overtale Michael til at
fortsætte på kassererposten. Den
nye bestyrelse fik folgende sammensætning:

Formand:
Karsten Jørgensen, BKR52
Næstformand: Jan Lyø, PTO
Kasserer: Michael Sølling, NBC
Sekretær: Klaus Henriksen, ABK
Bestyrelsesmedlem:
Torben Baldorf, GMK
Hvem er så den nyeformand?
De fleste kender mig, men for
de ffi, der ikke gør, følger hermed
en kort beskrivelse af mig selv.
Jeg er 55 ar og sektorchefved
DSB, Jeg er gift på 33. ar med
lllla, der er BKR's enerådende og
enestående køkkenchef og kok
ved alle vore arrangementer.
Jeg har spillet minigolf siden
1973. Jeg qpillede og spiller stadig
ca. 12 dage hvert ar i forbindelse
med vores sommerferie. der altid
foregår i Østng.
I 1991 fik jeg lyst til også at
spille herhjemme. Efter nogen
søgen fandt

jeg en klub i Randers,

hvorjeg har qpillet siden. Jeg er
ikke noget lysende minigolftalent
og resultateme har da også været
derefter. Mit bedste resultat er en

3. plads i seniorrækken ved DM i
Aalborg i 1998.
Den nye bestyrelse har ikke
holdt det første bestyrelsesmøde.
Det sker lørdag den 17. marts højst sandsynligt i Aalborg. På
dette møde vil vi blandt andet tale
målsætring. Jeg forventer, at vi i
forbindelse med referat fra dette
møde kan oflentliggøre DMU's
målsætring for de kommende ar.
Jeg er ikke i Mvl om, at den
afgående bestyrelse har efterladt
en darlig oplevelse hos vore
mange minigolfspillere. Jeg vil
gøre mlt til, at den nye bestyrelse
gør en haftig indsats for at ændre
dette. Jeg har tiltro til, at vi formar
at gøre det. I den forbindelse er
jeg specielt glad for, at Michael
tager en tern mere som kasserer,
og at Jan er blevet næstfiormand.
Jan brænder for sporten og har
visioner.
Jeg vil prioritere nedenstående
meget højt. Nogle vil måske mene,
at det er mangel på visioneE men
det er efter min opfattelse den
spæde start til at "fa minigolf på
banen igen'.

at alle nu er fundet, så vi er silret
mod ubehagelige overraskelser
fra den side.
(\

$

Dialog med udvalg under

DMU.

s
N

Registrering af godkendte

klubdragter og godkendelse af
klubdragter.
(\

9) Undersøge mulighederne for
at knytte en person til bestyrelsen, der kan og vil arbejde for
at skaffe sponsorpenge.

S Løbende orientering

fra

via Minigolferen
herunder økonomisk status hver
gang.
bestyrelsen

Mine overordnede mål er
(\

$

Danmark på Europaminigolf-

kortet.

S

Generhrrervelse

af Team

Danmark støtte.
Disse

2 overordnede mål vil

kræve en jætteindsats af Jan og
1-2 udvalgte spillere.
Generhvervelse af Team Dan(\
$ Syniig bestyrelse - I medlem mark støtten bliver nok den sværeste. Jeg tror på det - FIVEM
fra bestyrelsen bør være til stede
ved DM og stævner arrangeret af TROEDE PÅ EM I FODBOLD?
Jeg håber, at bestyrelsen lever
vore klubber.
(
op til medlemmemes tillid.
å) Klar arbejdsfordeling mellem
Godt spil til alle i 2001'
bestyrelsens medlemmer, så
klubber/spillere ved" hvem de
if,x
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skai henvende sig til.
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€) SUr på økonomien, der har
ligget i ruiner, indtil Michael tog
over. Vi har slæbt rundt på
nxmge lig i lasten, men vi tor på,
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TeleCup 2001
Af

Vincent Huus, Sportsminigolftlubben Putter Team Odense
Så laidtes banen op

til

endnu en

Point

sæson med TeleCup for juniorer

Tredje ændring er pointfordelingen. Nar jeg har fiet alle tilrneldinog seniorer.
ger fra alle interesserede kiubber
Jeg har fastsat i hvilke uger, vi
fastsætter jeg pointene på
skal qpille i ar. Der er sket ændringer siden sidste år. Jeg har vurdefølgende måde.
Eksempel: Blandt seniorerne
ret at den sidste aftleling ligger for
tilmeldes 15 hold. Såfastlåser
sent i aret (september) og derfor
jeg
de point vi spiller om.
starter vi i april og slutter i august.
Seniorerne spiller således om 30,
Der har været snak om, at det
bliver så tidligt mørkt rundt om i 28, 26.. ned til 2 point i 1.
afdeling.
landet, at det ikke er fair betingHvis der så kun er 12 hold til
elser for alle.
2. afdeling så spilles der stadigVi spiller derfor i disse uger:
17
væk om 30, 28, 26.....ned til 8
1.
uge
afdeling
fo
point for det sidste hold i afdelinfu 2. afdelng uge 20
gen og alle de hold, som ikke
fu 3. afdeting uge 24
stiller op, får 0 point.
fu 4. afdeling uge 31
Hvis der derimod kommer 18
Jeg har ladet det være op til den
hold
til 2. afdeling, så hæves
enkelte klub at vælge, hvilken dag
pointfra 30 til 34. Altså man kan
i ugerl den vil spilie, men I skal
aldrig komme til at spille om
give mig besked om den endelige
færre point end 30. (15 hold)
beslutring samtidig med tilmeldVi spiller stadig med hold af 3
ing af jeres hold.
spillere, hvor det kun er de 2
En anden ændring er, at klubbedste resultater i runden som
berne giver mig besked senest d.
tæller. Det er tilladt at stille hold
1614 om hvor mange hold hver
klub stiller med.
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med kun 2 spillere, dog kan der
så naturligvis ikke trækkes nogen
runder fra.

Resultatservice
Jeg

vil bestæbe mig på at fi

udsendt de iøbende resultater
senest 1 uge efter spilleugeme. I
den forbindelse vil jeg geme have
mulighed for at maile resultateme
til jer, hvis I har en PC. Jeg vil
sende mail til de klubber, som har
adgang til intemettet og brev til
de klubber, hvor der ikke kan
mailes til. Derfor vil jeg gerne
have en mailadresse, som jeg kan
sende resultaterne til. Ydermere
vil jeg sørge for, at der kommer
løbende stillinger i "Minigolferen"
samt på www.minigolf.dk

Forventninger

vi

endnu en gang
kan fremvise flere hold end sidste
ar i begge kategorier. Mit indtyk
af denne tumering er, at den er
nem at spille, og at I synes den er
Jeg haber, at

god og hyggelig. Jeg har da flere
gange hørt trl diverse stæmer, at
man har snakket om turneringen
og været med til at gøre den
kendt i Danmark.

Præmier

Vi qpiller igen i ar om 3 medaljer til spilleme og diplom til
klubben.
sidst vil jeg bare håbe at se
en rnasse hold i dette års TeleCup

Til

2001 og håber at fi en god og
spændende sæson.
vinhuus @worldonline. dk
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Det blev en god weekend
Af deltagere ved weekendholdspil

Den24. - 25. februar havde
Puffer Team Odense inviteret
til Weekendholdspil. Det er en
træningsturnering, hvor der er
mulighed for overnatning og
fællesspisning.

4 udenbys hold havde tilmeldt
sig, Broager, Silkeborg, Randers I
og 2 foruden Putter Team I og 2.
Putter Team ville med de 6 hold
afvikle stævnet efter de regler,
klubben har beskrevet i det oplæg
om fremtidens holdtumering, som
alle modtog i forbindelse med
repræ sentantskab smødet.
De 6 hold blev i dette tilfælde
delt op i 2 puljer med 3 hold i
hver.
Pulje 1: PTO 1, PTO 2 og

BKR

1

Pulje 2: BKR 2,

BBK og SMK

I hver pulje spillede alle mod
alle på 3-mandstavler. Hver gang
gialdt det 6, 4 og 2 potnt, alle
mødte alle. Det vil sige, at et hold
kunne i hver runde score højst 18
point og mindst 6 point.
Flere af deltagerne har efterfølsende indsendt en beskrivelse

af deres oplevelse og deres kommentarer, som vi har flettet lidt
sammen her:

"Denne kampform gjorde, at vi
hele tiden "var oppe på mærkerne". Der var ikke mulighed for at
slappe af og håbe på, at de øwige
nok skulle klare den. Hvert point

var vigtigt"

'ryi kan kun anbefale, at denne
turneringsform indføres i holdtumeringen, da vi for, at den vil
gøre alle bedre

elite."

-

både bredde og

"Denne tumeringsform betød,
at der hele tiden var spænding på.
Stillingen veksiede mellem hver
runde. Vi fik ingen lette kampe,
men var hele tiden under pres."

"Det gode ved denne måde er
også, at det ikl<e kun er de gode
spillere, der har chance for at
vinde, men også de mindre gode
spillere."
'Teg kan kun varmt anbefale
den tumeringsform. Jeg håber, at
der bliver nogle træningstumeringer, hvor mange flere kan/vil
prwe denne turneringsform."

"Den gjorde det meget mere
"Det var noget nyt for mig hele
spændende og anderledes. Man er
også meget intens og koncenfretiden at være under Dres".
ret. Der er også meget mere
spænding over denne form, da
Tak for indlæg og kommenintet er afgjort før sidste runde."
tarer til Christian Simonsen,
Silkeborg; Karsten Jørgensen,
"Da det virkelig gialdt og vi
Erik Meldgaard, Henrik Knudsen
skulle kæmpe om førstepladsen,
og Henrik Mikkelsen alle

vi godt mærke på nerverne,
at det var vi slet ikke vant til."

kunne

Randers.

Sølvbryllup
on$dag:::dsn.z8.....sQ}91i::&iredes$....bg...[n..wd.L|F...essølvbryllupsammerl.e
og venner fra deres lange tid i minigolfsporten. Knud og lnger er kendt indenfor minigolfuorten i
hele Danmark.
Knud hr spillet ryrnieolf i mere end 40 ar og for Inger er det ;kun' blevet til 30 ar indtil nu De har
begge t" ttg"t uiAirrt Oet i artejdet i landsunionen igornem mangp å,r, og lnger var i en tågere
periode landsformand. Det var fra lg87-Igg5, hvor hun blandt anAet var måO tit at fil unionen optaget
i Danmarks ldræts-Forbund.
Knud,hæ i,sin ;lange:,spsrtSligg ryryete.,.o
.,..sejre,,og ,ff1andt...rnm$e drgke mesterskaber.
Som den eneste qpiller i Danmark har han yuldet DM både i juniorrækken, herrerækken og

t,rn

senior.herrefækken.1l^e'guugddå:f::::i::ei:::'so$..:*#:..foi.:
Et stort tillykke til sølvbrudepanet og de bedste ørsker for de næste 25 år.
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Stormesterturneri nger 2001
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Tumeringsudvalget har udpeget
årets 5 stormesterturneringer, og
valget er faldet på de følgende
stævner:
23. - 24.juni DM-enkelt i
Gladsaxe

juli Broager BK
Il. - 12. Aalborg MK

8. - 9.

1

- 2. september Silkeborg IF

MC Gelsted
Aalborg og Gelsted er sammenfaldende med spillesteder sidste
stærmer
ar, men med de relativt
i Danmark og hzvet om 5 qpillesteder hvert ar, er sammenfald

fi

svære at undgå.

En oversigt over alle spillesteder er sendt ud til klubbeme.
Det vil vi iklre bruge spalteplads
på her.
Men lidt historisk tilbageblik er
dog lidt mere interessant.
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Jan Lyø omkring hans udnævnelse
I 985.
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Ole Rasmussen

KajChristiansen

Odenses stævne

2000

Leif Meitilberg
Heino

Det var først midt i firseme, at
de rigtige maratongængere kom
til, spillere som har præget dansk
minigolf de sidste ca. 20 år.
Den suveræne topscorer fik
sidste ar en udnævnelse uden for
kategori.
JanLyø fia Putter Team Odense
blev stormester for 75. gang. Han
blev første gang stormester ved

999

1998

Lic.

Nr.
9077
9001
9016

Første stormesterstævne blev
spillet i 1978 ved Dronningborg
Banegolf Klubs stævne. Herefter
skulle der kun gå 10 gange før
Leif Jørgensen fra Odense blev
den første stormester. Den titel
holdt han 11 gange.
Det er sådan, at man skal score
50 points over 15 stævner, lig 3
år. Når det er opnået skal man
bevare 40 point for at opretholde
titlen.
I hvert stævne kan man opnå
mellem I og 10 points. Points
bliver "udregnef' ved at sarnmgnligne alle danske deltageres
resultater uanset tilhørsforhold i
rækkerne.
Næste stormester blev Erik
Meldgaard fra Dronningborg, han
blev udnævnt i stævne 14 og holdt
frem til stævne w. 54, omregnet i
tid er det DM i Gladsaxe i 1989.
Derefter begyndte de at komme
i en jævn rækfte, nogle holdt i kort
tid andre en 10-12 stævner.

2

17
17

284
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En spiller med 11 ar i minigolffik sin første nål ved sidste
stær,ne i hr 2000 for 15 gange i
tæk. Det var Leif Meitilberg, som
tasken

også repræsenterer Putter Team.

I de senere år har Jan Lyø, ud over at vare enfremragende spiller, også været
med til at præge dansk minigolf ved hans landsholdsarbejde og som formand i
Putter Team Odense.

Nu er der dog vedtaget nye
regler, således at man kan kåre
stormestre ved 75 og 100 gange
med tilbagevirkende kraft. Jan får
således en guldnål med laurbær r
diplom.
Hans klubkammerat Peter
Sørensen nåede, som den første,
for 5 år siden det dengang højeste
mål, da han fik guldnål + diplom
for 50 stærmer i træk. Siden har
han ladet køllen stå i nogle år,
men den er dog blevet støvet af
nogle gange, og han planlægger
at gøre noget mere ud af det i ar.
I skarp forfølgelse efter Jan
følger en Putter Team-spiller af en
lidt yrgre generation, men dog
med 14 ar i minigolftasken. John
Hansen bliver ved næste stær,ne
udnæwt den 50. gang og fir her
også en guldnål + diplom. Han
entrede listen på Nord-Als i 1991
og siden har han holdt sig solidt
der.

Han sikrede sig en bronzenål *
diplom.
Året ZOOO gav minigolfen 3 nye
stormestre. Et antal, der adskiller
sig fra det gennemsnit på 1, der
plejer at blive udnævnt om året.
Kåre Thomsen, Aalborg Banegolf
Klub, Lars Rosenquist og Vincent
Huus, begge fra Putter Team.
blev stormestrene 21,22 og 23 i
tumeringens 23. ir.
Tillykke til alle.

Stormestre igennem tiden
Navn
Jan Lyø
Peter Sørensen
John Hansen
Erik Meldgaard

MartinNevers
Tim Christiansen
Carsten Erilcsen

Morten Rasmussen
Leif Meitilberg
Karsten Bruun
Bendt Boje
Leif Jørgensen
AlfJakobsen
Ole Rasrnussen
Peter Lindegaard
Bjarne Hansen
Henrik Poulsen
Høns J. Jørgensen
Dennis Koch
Kåre Thomsen
Vincent Huus
Lars Rosenquist

Nuværende klub
Antal gange
Putter Team Odense
75
Putter Team Odense
51
Putter Team Odense
49
Bønegolf Klubben Randers
4T
Putter Team Odense
30
Putter Team Odense
2I
Nyborg Banegolf Club
T8
Odense Minigolf Club
t7
Putter Team Odense
I5
B anegolf Klubben Randers
13
Gladsaxe Minigolf Klub
I2
Odense Minigolf Club
11
Minigolf C lubben Gelsted
T1
Putter Team Odense
11
Nyborg tsanegolf Club
IO
Aalborg Minigolf Klub
6
Banegol,f Klubben Odense
5
Odense Minigolf Ctub

Minigolf Klub
Aalborg Minigolf Klub
Putter Team Odense
Puller Team Odense
Gladsaxe

3

2

I

I
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Af Chri s ti an

Simo

til en minigolfskole
ns

en,

Si lkeb o r g I dr æt sfo r enin

g

Det skal være lidt ligesom en
fodboldskole. Altså, det
varer i en uge, hvor man så
hver dag i den uge, har minigolftræning i godt 5 timer.
Det kunne være så seit!

Men egentlig synes jeg, at hvis
man skulle lave en minigolfskole,
så skulle man have udlært en
masse ffænere, der kunne træne
de unge. Når de så har været
igennem det fænerkursus, skulle
de vide lidt mere om det.

Hvordan skal træningen

Hvad skal unionen gøre?

foregå?
Man starter så ved 9-tiden om
morgenen, og bæner så til en gang
hen på middag. Det kunne være,
at man fik lidt frugt hen på dagen,
men ellers skal man have madpakke med ligesom i skolen.
Måden er så, at der bliver flere
hold, og at der så er en træner til
hver. Hvis der bliver nok kan man
også dele hold op i fonkellige
aldengrupper. Sidst på ugen kunne
man holde en lille holdtumering
mod hinanden, hvor vinderholdet
så fik en eller anden ting, mens
resten så fi.k en lille trøstepræmie,
i form af en chokoladebar eller
lignende.
Som sagt bliver man delt oP i
hold, og hver hold har en træner.
Træneren bestemmer selv hvordan
fræningen skal foregå, men man
kan også gøre sådan at minigolfskoleudvalget vælger et bestemt
program for holdene. Når det er
valgJ., gåtr tæningen i gang. De
forskellige ting, man skulle tæne,
kunne være for eksempel: Grundslag, skruslag, den rigtig måde at
sta på og hvordan man skal holde
på køllen og meget mere, og der
er desuden nogle ting, man kan
øve sig i: Koncentration, varianttræning, tempospil og spil uden
bold.
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Først og fremmest qmes jeg, at

Unionen skal lave et Minigolfskoleudvalg, der planlægger
Minigolfskoleme, og laver alt
muligt andet. Demæst synes jeg,
at Unionen skal finde nogen der
har forstand på minigolfoæning
også skulle de lave trænerkursus,

For dem der så har været

og at de vil fortælle andre om det,
så der kan komme endnu flere
næste år. Det kunne være: En
minigolfskole t-shirt med unionens
logo, et diplom med gruppefoto,
gratis frugt hver dag, en drikkedunk, en overaskelse og et eksemplar af Minigolferen (sådan at
man kan læse lidt om minigolf;.
Jeg synes også at man skal have
en liste over klubbeme i Danmarh
hvis man nu fik lyst til at melde sig
ind i klub. Jeg synes også at
træneme skal have noget sådan at
man kan se at de har været minigolfskoletrænere, det kunne være:
En minigolfskolejakke, en minigolf-

med på minigolfskolen, kan jo fortælle det videre, og så

bliver der endnu flere.

fik

en masse fænere, for uden tænere, ingen
sådan at man

minigolfskole. Man kunne evt.
også få idrætspsykologen Freddy
Gleisner til at $ælpe lidt. Så synes
jeg også, at deltageme i minigolfskoleme skulle have noget, så det
blev en uforglemmelig oplevelse,

skoletræningsdragt, en taske eller
en minigolfskole t-shirt.
Det synes jeg dog ikke de skal
give noget for, fordi de har været
frivillige tænere. Ellers synes jeg
også, at Unionen skal sørrge for at
lave Minigolfskolebla4 hvor der
en masse tighge oplysninger i.

Mtucolreneru

Man skal også sørge for nogen
billige løller, men ellers kan det jo
også være, at nogen i klubben vil
lane deres ud. Ellers synes jeg
ikke der er mere de skal sørge for.
Måske en hjemmeside. Men der
kan jo bare stå noget om det inde
på Unionens hjemmeside.

Hvor skal minigolfskolerne
ligge?
Jeg synes

at alle klubbeme rundt

i Danmark skulie holde en, da de
har faciliteteme, osv. Men da det
måske ikke er nok, kunne man
også holde rundt i andre byer, der
har fine anlæg. Dog skal man lige
have alle med på ideen.

Hvad så med juniortræf?
Ja, jeg ved da godt at der også
bliver holdt juniorhæf, men der
spiller man jo bare, og det er ikke
så meget minigolf man fokusere
på, men også så meget andet. Jeg
qmes, at juniortræf er alletiders,
og det er da helt klart noget, at
man skal blive ved med. Men hvis
man nu kigger på dametæf, så er
det mere med tæning, end det er
til juniortræf. Det er derfor, at jeg
qmes, at der skal laves minigolfskoler, for så ffir man meget mere
tæning, og så lærer man nogen
ting, man måske ikl<e har prwet
før. Samtidigt er det jo også noget,
hvor man hygger sig sammerl
ligesom til juniortræf, Så derfor
synes jeg bare det er godt hvis
unge er lidt mere sammen. Der er
dog fordelen ved juniorb:æf, at alle
er safirmen, hvorimod minigolfskoleme bliver lidt mere snredt.

Formål med minigolfskolerne:
Formålet med minigolfskoleme
er først og fremmest at ffi et større
samvær mellem unge minigolfere.
Men det er nu ikke det største
formål med skoleme, for det er
nemlig at udvikle en masse nye
unge, og ffi en masse gode nye
spillere. For da minigolf ikke er en
særlig kendt sport, og betegnes
mere som en feriesport, synes jeg
at den skal lidt mere frem i lyset,
og det vil den komme via Minigolfskolerne. Desuden er der ikke
ret mange juniorer i Danmark,
mest fordi ikke ret mang qmes det
er interessant, men også fordi de
ikl<e ved eller har hørt om sporten. Desuden synes jeg også det er
godt for de spillere der ikke er så
gode, for så kan de blive meget
bedre, og så er detjo også nok
lidt sjovere for dern at være med
til stævner, når man også har en
chance for at vinde. Og med en
minieolfskole kan man udvikle en

1l2OO1

masse nye gode spil-lere, der kan
blive rig0g gode i fremtiden, og
det er lige noget lille Minigolf
Danmark kan bruge, for vi har
altså ikke sa mange juniorer. Og jo
tidligere de begynder desto bedre.
For de der så har været med på
minigolfskolen, kan jo forælle det
videre, og så bliver der endnu
flere. Jeg synes simpelthen bare at
det kunne være så fedt. En anden
grund er jo også, at så har man
noget at lave i ferien. Jeg synes
sådant set bare at man skal have
det rigtig sjovt, og prøve hvor fed
en qport minigolf er.

Ideen
Ideen harjeg fra et fodboldskoleblad. Og måske kan man
finde på mere. Kun fantasien
sætter grænser.
Jeg håber I vil hgge lidt nærmere på det, jeg vil i hvert fald
selv med hvis der kommer en
minigolfskole.
Det kunne være så seit!
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Genera lforsam

ling i

DMU

Af Carsten Nielsen, Banegolf Klubben Randers af 1952
Det var med en vis skepsis jeg
mødte op til repræsentantskabsmøde i Odense lørdag den
17. februar.
Ville det blive en sorgens dag,
eller ville det ende med i et
positivt resultat. Lad mig sige
det med det samme, det blev en

"kanon"-generalforsamling.
Det er længe siden, jeg har
oplevet en generalforsamling
under DMU, hvor der er så
mange, der er mødt op med et
så stort engagement. Der blev
taget og givet af alle, og det
lover godt for minigolfsportens
fremtid i Danmark
Efter min bedste overbevisning
fik vi valgt en slaghaftig bestyrelse, som er klar ttl at gøre et
stykke arbejde for, at vi igen kan
komme på ret køl. Til klubbeme
vil jeg sige, bak op om den ny
bestyrelse og vær selv med til at
$ælpe minigolfsporten på fode
ved at deltage og engagere jer i
de fremtidige opgaver, I vil blive
tilbudt af DMU.
Jeg mener det er vigtigt, at vi
hurtigst muligt fir lavet nogle
temadage/weekender,

hvor vi

sarnmen kan diskutere fremtiden

for minigolf sporten.
Af eksempler kan nævnes: Ny
holdtumeringsform, elite kontra
breddeidræt i minigolfregi, landsholdets fremtid, lokal unionemes
fremtid, seniorhæf og juniortræf,
udvalgsarbejde m.v.
Jeg vil afslutte med at ønske
den nye bestyrelse alt mulig held

og lykJ<e med fremtiden.
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Minigolferen på internettet.
Ole Rasmussen havde valgt at
aflægge beretring for bladudvalget. I berebringen kom Ole ind på
emnet Minigolferen på intemettet.
Det omhandlede blandt andet
selve bladformatet (størrelsen),
udseendet (med eller uden farver)
samt om det ikke var på tide, at
fa lag[. ud på vores hjemmesider.
Jeg vil geme tilslutte mig Oles
oplæg. Jeg mener, at intemettet
kun vil ga\ne os, hvis vi lægger
bladet ud på en hjemmeside. Vi
ffir sikkert fat i mange urge
mennesker og det er sandsynligt,
at det vil kaste nogle medlemmer
af sig, hvis vi på en eller anden
måde viser noget aktivitet. Det
mener jeg, at Minigolferen er et
synligt bevis på.
På generalforsamlingen var der
størst tilslutning for at bevare
bladet i det format det har nu.
Billedmæssigt ville det være en
fordel, det ville give de pæneste
billeder og på længere sigt ville
det være nelnmere at skaffe
sponsorer tii bladet. Til sidst vil
jeg sige tak for et go& blad.

Landsholdet

i

landsholdene

i

fremtiden.
Jeg ønsker hermed at starte en
debat i minigolferen, omlcing
fremtiden.

Min holdning er, at vi

absolut

skal stille med et landshold ved
NM, EM og VM, og at vi stiller
med det stærkeste hver gang, hvis
vi har spillerne til det. Men som
vi jo alle ved" er støtten fra Team
Danmark blevet femet hvilket jo
ikke ligefrem gør det nemmere.
De seneste år har landsholdet

deltaget med mindre succes, der
er dog vist fremgang af de enkelæ
landsholdsspillere, men vi er endnu
langt fra de rigtigt gode nationer.
Jeg bakker fuldt op om landstrænerens kriterier for de spillere,

som spiller på landsholdet.
Alligevel vil jeg mene, at vi i
frerntiden må fonøge at stille med
de landshold vi kan. Jeg ved, at
midleme er små men en vis form
for egenbetaling i forbindelse med
kost og logi på landsholdsturene
ville ikke skade nogen. Beløbets
størrelse skal selvfølgelig være
rimeligt, for ellers er der jo ikke
nogen, der vil spille. Jeg kan ikke
lade være med at tænke på, at i
gamle dage (før vi kom i DIF)
betalte spilleme det meste selv.
Endvidere tor og haber jeg på, at
der kan skaffes sponsorer til landsholdet, det ville jo også hjælpe

lidt.
Tele cuppen

vil benytte lejligheden til at
til Vincsnt Huus for dit
indlæg i Minigolferen nr. 4 sidste
ar og for dit arbejde for minigolfJeg

sige tak

sporten. I sæsonen 2000 deltog
Randers med et seniorhold i TeleCuppen. De var glade for dette
tiløg, det var en god måde at fi
ffænet på og samtidigt at kunne
dyste mod andre klubber uden at
skulle fare land og rige rundt. Vi
deløger helt klart igen i år, og
håber, at indstillingen er den
samme hos de andre klubber.
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Minigolf

på

japansk -en rejsebeskrivelse

Af Peter Sørensen, breddekonsulent Dansk Minigolf (Jnion
Efter Europamesterskabeme
sidste år fik j"g en invitation til at
deltage i de første Asiatiske
Mesterskaber i Japan. Den 29.
oktober kl. 10.00 steg min datter
Katrine og jeg på flyveren med

personale

klar. Da toget
kom (nøjagtig
til tiden), gik

Æ#u

der 2
rengønngsretring mod Yoko-hama. 18 timer koner ind i
senere landede vi i Narita Arport
hver ende af
nord for Tokyo. Jeg havde hørt,
vognene - 4
at Tokyo var den dyreste hovedminutter sestad i verden. Dette skulle vise sig nere var alt
at være meget rigtrgt.
vasket af, der
Vi fik det føste lille cholq da vi var skiftet
skulle med toget fra lufthawen til overfæk på nakkepuderne og så
Yokohama. En tur der tager ca.
videre, og vi havde 3 minutter til
Ilz ttne igennem centrum af
at finde vores plads.
Tokyo. Pris for en voksen ca. 950
Næste chok fik vi, da vi skulle
kr. - halv pris for børn. Da vi kom checke ind på hotellet. Hotellet
til øget fik vi den furste demonvar helt nyt, men ikke noget
japansk
station af
effektivitet.
luksushotel. I Danmark ville det
Toget, som var ca. 400 meter
vel være et 4 sfemet hotel. Pris
langt, standsede i lufthavnen i 7
pr. overnafiring excl. morgenmad
minutter. Alle tog bliver gjort
3.600 l<r. - morgenmaden kostede
rene, når de kommer til en ende150 kr. pr. person.
station, hvilket Narita er.
For ikke hele tiden at skulle tale
2 minutter før toget ankom,
om penge, kan jeg nævne, at målstod der en hær af rengerringstider i restaurant startede ved 350

,

I
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kr. uden drikkevarer. McDonalds
dog kun 130 l<r. for en menu. Øl
ved købmanden 57 kr. Vand ved
købmanden 20 fu.
Efter indchechringen på hotellet ville vi ned og slge hej til vore
værter og se anlæggene. Hele
området hvor hotellet og anlæggene 1å, var en ny bydel, som for
8 ar siden var blevet inddæmmet
fra havet. Det hele var derfor kun
hoteller, shoppingcentre og kontorer. Anlæggene lå ca. 3 krn
væk, og de sagde i receptionen, at
man kunne gå dertil på ca. 10
minutter! 3 krn på 10 min. Hallo,
tænkte jeg, jeg hedder Sørensen ikke Kipketer. Faktum var, at det
var rigtigt. Uden for hotellet tog
man de rullende frapper op på en
"gangbro" som var ca. 10 meter
over jorden.
Deroppe var der rulleband (ligesom i nogle lufttravne), som du
grk på, og det "kørte" dig, derhen
hvor du ville, så ca. et kvarter
efter var vi på anlægget.
Anlæggene 1å på en parkeringsplads ved siden af et indkøbscenter. Det japanske forbund
...fortsættes side
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Maratonmøde med resultater
Af Ole

Rasmussen, Minigolferen

Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 17. februar
blev et righgt maratonrnøde over

godt 9 timer. Men så faldt alle
brikker også på plads.
Af de .rrighge brikker var ikke
mindst sammensætring af bestyrelsen. Formanden trak sig og
kassereren var på valg. Desuden
havde resten af bestyrelsen stillet
sit mandat til rådighed. Valgene
vender vi tilbage til.
Af andre vighge ting var regnskabet. Det viste et minus på lige
godt 100.000 kr. Heraf har landsholdene stået for en væsentlig
overskridelse af budgettet, men
også tab på resultatopgørelse, et
ekstra kvartal i regnskabet og
laster fra sidste regnskabsår, har
sat dybe spor i regnskabet.
Holdturneringen stod også for
skud, blandt andet med mange forslag om justeringer fia Turneringsudvalget. Der lå også et ekstra
"forslag" fra Putter Team Odense
om en helt ny turneringsform.
Den var bevidst ikke indsendt til
afstemning men til debat.
31 stemmeberetbigede fra 7
klubber var mødt op for at diskutere disse titrg og for at være med
til at ffi rettet op på et blakket
image, som unionen har tillagt sig
i løbet af det sidste år eller to.
Netop antallet af klubber er en
diskutabel sag. Formanden udbykte i sin berebring af flere hænger i
en tlmd ta4 og deri har han ret.
Det viste dagens fremmøde blandt
andet. Vi har regisferet 18 klubber men en almindelig gennemgang viser, at der er op til flere
usynlige. De nye klubber skal vi
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nok se mere til, men det lcæver
tættere band at få dem integreret.
Det er en af de mange vighge
ting, at den nye bestyrelse nu skal
tage sig af men først er det vist
på sin plads lige at beskrive
valgforløbet.
Der skulle findes en ny formand.
Ingen meldte sig, men til sidst
tilbød Torben Baldorf at stille op.
Der blev kaldt til afstemning, men
handsoprælcringen gav et resultat,
som ikke specielt rummede opbalcring, idet mere end 20 undlod
at stemme, og en 3-4 stykker var
imod. Det gav røre og Torben
Baldorf trak sig tilbage kort efter.
Herefter stiilede Karsten Jørgensen op for 1 ar, og han blev
enstemmigt valgt.
Så skulle der vælges en næstformand. Tre personer stillede op:
Steen Handberg, Torben Baldorf
og Jan Lyø - pludselig var der
kampvalg. Og det vandt JanLyø
ret overbevisende med 25 stemmer.
Kassererposten var derefter på
valg, men her overvejede den
siddende kasserer Michael Sølling
endnu en gang, hvilken vej han
ville, og han besluttede at blive
siddende.
Sekretæren ønskede også at
fortsætte, og forsamlingen havde
helier ikke noget imod dette, og
det gav 2 fu mere til Klaus Henriksen. Endelig var der posten som
menigt bestyrelsesmedlem, og den
fik Torben Baldorf til slut.
Alt i alt var der 1 udskiforing
og 2 rokader. Det sikrer hermed
en vigtig kontinuitet for et fremtidige arbejde.

Forslag til DM-hold
Holdtumeringen har været
endevendt nogle gange, og den
stod for tur igen både med småjusteringer men også væsentlige
ændringer.

Der bliver nu vendt rundt på
tumeringen igen, så den bliver
spillet forår til efterar. Med den
beslutning bortfalder slutspillet
også.
Klubbeme fiir fremover også
lov til at bestemme rækkefølgen
på deres hold selv uden indflydelse af styrkelister.
En juniordivision bliver integreret. Det bliver gjort således, at der
ikke bliver pillet ved de eksisterende hold, som har juniorer med
deres hold.
Tumeringsudvalget havde en
lang række forslag med på mødet
men samtidig havde Putter Team
Odense kastet en bold i luften
med en mulig form på fremtidens
holdturnering. Det forslag var ikl<e
indsendt til afstemning men til
debat. Men hvis det vandt gehør,
ville der ikke være grund til at
mange af Tumeringsudvalgets ændringer og vedtage
dem, for så ville forslaget om
fremtidens holdtumering blive indsendt til repræsentantskabsmødet
næste ar.

Klubskifte var også til debat.
Formand Preben Nørskov
havde et forslag om at "ingen
minigolfspiller kan deltage i holdtumeringen før tidligst efter 1
måneds forløb fra den dag, hvor
...fortsættes næste side
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Minigolf Union ffiet,,en række e-maillister. Det er Gert Andreasen fra Gladsaxe som har
taget initiativet og i tøbet af meget kort tid er listen minigolf-spillere@grouocåre.dk oppe på over 50
medlemmer. Det er en interesseliste for alle, som er interesseret i minigolfsporten og -spillet..
På listen kan der komme mange spændende ting. Specielt indbydelser og resultater vil mar nok finde
mange ,a{ kørelejlighed, dommersøgnigg, en,bb}dbørs maske og så videre er andre gode måder at
Så har Dansk

anvende lisæn på.

Det er ikke tilladt at sende smuds ud på listen. Man må ikke udøve stærke personlige meninger, udbrede
politik eller svine andre til. Hvis man sender den slags, bliver man øjeblikkeligt femet fia listen.
Målet er aJ nå op på over 100 mailadiessef, fut{s1,,sæSonstart.: I{vis man, ,il$e har. modtaggt en,rnail med
indbydelsm til listen, kan man sende en til dmulisær@.hotnail.com med sit navn e-mailadresse og klub.
Ud over interessegruppen minieolf-spillere,@gfoupcare.dk er der ogsa oprettet andre 'rrighge grupper.
Således har bestyrelsen fået deres egen gruppe. Breddeudvalgel dommer- og teknisk udvalg og
ordens- og anatørudvalget samt tumeringsudvalget har også fået deres egle gupper, så det er dem

Listemes adresser er:
minisolf-soillere@$oupcare.dk. dmu-bestwels-e@qroupcare.dk. dmu-breddeudvalg@groupcare.dk
dmu-tekni skudval g@eroupcare.dk. dmu-fumgfin esudval e@ $oupcare.dk

...fortsat fra

fotige

side

Det blev dog ikke vedtaget. 13
stemte for og 10 imo4 men da
det var til lovene skal der 2/3 stemmers flertal til for at forslaget
går igennem. Så generelt fir en
spiller stadig 1 måneds karantæne,
når hanÆrun skifter klub, undtaget
ved flyhrng, tilladelse fia tidligere
forening ogleller tidligere forening
opløses eller udelukkes.

til debat omvar Jan
Det
kring træningsafgift.
Lyø fra Putter Team, som endnu
en gang ville bringe det til debat
og høre de øwige kiubbers holdSå var der et emne

ning.
Baggrunden er de uforholdsmæssige driftsudgifter i landets
klubber samt en forældet uskreven
regel, som stammer fra en lokal
disputs i Randers fra midten af
halvfi erdseme, hvor klubbeme
ikke kunne enes om afgiften, og
derefter blev det sådan. at man i

i

en debat, specielt for
ikke at blive hængt ud og skældt
afgift.
Putter Team har før forsøgt sig ud igen.
Det er stadig en varrn kartoflel,
med træningsafgift, men
men skal man præsentere nye
manglende generel opbakning,
klubber for omstændighederne i
også intemt, har gjort, at man
ikke har rndført den oermanent i dansk minigolfl er det nok en god
første omgang.
ting at kunne fortælle dem at
træningsafgift er accepteret.
Men da gratis brug af baneme
heller ikke har fremmet noget som
Som nærmt var det et maratonhelst i sporten igennem årene, og møde, som først sluttede omkring
19.30. Inden da faldt DM for de
da der skal stadig gøres et arbejde
for at vedligeholde anlæ5, betale næste 2 år pil plads.
I ar bliver det i Gladsaxe
husleje mv, burde det være på sin
plads at opkræve en afgift.
Minigolf Klub, som har 50 års
For andre udefra virker det nok jubilæum. Næste ar bliver det igen
også forkert, at man kan anvende i Randers, da byen har jubilæum
faciliteter uden skulle betale for
og klubben der fylder 50 ar.
Turneringsudvalget havde ellers
det. Specielt i en sport hvor
på
pengene ikJ<e hænger
træeme.
tildelt mesterskaberne til SilkeMen meningerne var delte. Dog borg Idrætsforening, men da der
var protester fra Randers og
var der dog større forståelse for
gang.
Det er frivilligt Silkeborg accepterede at lade
ideen denne
om man vil opkræve et træningsbeløb, men Putter Team var

hele landet frafaldt kravet om

interesseret
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6. lnternationale Vinterstævne med sne
Af Arne Prip Hansen, Nord-Als Mingolf Klub
Så lykJ<edes det endelig for
Nord-Æs Minigolf Klub at kunne

afuikle det 6. Intemationale
Vinterstærme På et snedækl<et
anlæg. Klubben havde 5 åLr i træk'
uden heid lovet sne i de udsendte
indbydelser. Og for ikke at skuffe
igen i ar havde klubben helgarderet sig ved at medsende en Pose
kunstig sne sammen med indbYdelsen.

Men alt besværet kunne have
været undgået. Lørdag morgen
vågnede vi oP til et snedækket
Nord-A1s, og det var en glad forman{ der kunne bYde samtlige
deltagere velkommen.
Der var tysk deltagelse fa klubbeme i Harrislee, Bad Oldesloe
og Kiel og fi? Danmark deltog de
to Odenseklubber Putter Team og
OMC, samt Broager BK og
Nord-Als. I alt 31 sPillere, som må
siges at være meget flot antal,
arstiden taget i betragtning.
Morten Rasmussen fra OMC,
blev med 120 slag for de 5 runder
vinder af kategorien Øvnge tæt
forfulgt af Inge-Lise Hansen og
Dennis Prip Hansen fra Nord-A1s,
som måtte ud i omsPil om andenpladsen begge med 124 slag. På
de følgende pladser kom John

Hansen Putter Team med 126

slag og Harry L. Wiile, Nord-Æs,
med 128 slag
I kategorien seniorer var Rudolf Matthies Broager bedst med
133 slag for de 5 runder tæt forfulgt af Preben Madsen Nord-Æs
med 134 slag og Ame PriP Hansen Nord-Als med 137 slag.
På de følgende Pladser kom
Børge Lykke Nord-Als med 138
slag, og Karl-Heinz Gliickstadt
Harrislee med 140 s1ag.

Efter præmieoverrækkelsen
blev der budt på de taditionsrige
gule ærter med kalPølser og flæsk
og deltagerne kunne i hYggeligt
samvær få snakket sammen om
hvad man forventede sig af den
kommende sæson. Hvilke stævner
man kunne tænke sig at deltage i

og ikke mindst holdtumeringen,
som jo ser ud til at skulle starte
her på Nord-Als i weekenden 21.
og 22. april 2001.

*ll

LørdagmorgenvågnedevioptiletsnedækketNord-Als,ogdetvarengladfor.
mand, der kunne byde samtlige deltagere velkommen'

Juniortræf På Nord-Als

Med vinterens slutte - forhåbentligt - og sæslnstart til april åbner Nord-Als
ikke
Minisolf Klub med at holde juniortræf. Det er den 31. maris og 1. april' Vi kan
Der bliver
afsløie så meget af programmet her, men det bliver sendt ud til klubberne'
en egenbetaling på 125 kr. pr.deltager'
skal det
Tilmeldins er den 12. marts (muligvis inden bladet er på gaden), men ellers
2' 6430 Noidborg'
ske til Nord-Als Minigolf KIub, r/A.tt" Prip Hansen, Nøddevej
E-mail : prip.hansen@post.tele.dk.
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litea rbej det

år 2001

Af Jan Lyø, ansvarlig landstrænerfor hener, damer
Som ny ansvarlig landstræner
vil jeg gerne skrive et par ord om,
hvordan det kommende år ser ud.
Første spørgsmål: Hvad./hvem
er eliten? Definition på eliten er
følgende: Juniorer, herrer og
damer er at befagte som elite.
Seniorer fra 45 ar og opefter er at
betragte som breddespillere, men
man kan naturligvis blive udtaget
til hene/dame-landsholdet, hvis
man har kvaliteter til dette.
fu zoOt vil blive et skeisættende ar for dansk minigolf. Det
vil blive året, hvor vi for første
gang i mumge år ikke vil stille
hold ved EM og VM. EM for
juniorer vil blive aftroldt i Prag i
TjekJ<iet, og VM for herrer vil
blive aftroldt i Vaasa i Finlan4
Nations Cup samme sted.
Hvad er grunden til at vi ikke
stiller hold?
Hovedårsagen er simpelthen,
at vi ikke har nok kvalificerede
spilJere, en anden arsag er, at vi
har mistet de penge som Team
Danmark har støttet eliten med i

28.

juniorer

de sidste 3-4 år (ca. 125.000 kr.
om aret).
Det har derfor været nødvendigt
at skære lffaftigt ned på budgettet.
Nu til det mere sportslige. Der
er i ar blevet udtaget bruttotrupper hos juniorer og herrer.
De to trupper vil i løbet af foraret og forsommeren spille om to
pladser ved henholdsvis JuniorEM og Herre-VM.
Jeg håber, at spilleme tager udfordringen op og giver hinanden
kamp til stregen om de å pladser.
Det skulle så geme give resultzter i form af, at vi i løbet af en
kort årrække igen kan stille med
fulde landshold, som er kvalificerede og motiverede.
Der er i ar planiagt 3 samlinger
for bruttotrupperne i træningscenteret i Odense. Tre samlinger
virker som meget lidt i sammenligning med sidste år, men
erfaringsmæssigt er 3 samlinger
vist mere end rigeligt i forhold
til, hvad vores nuværende elite
ønsker at bruge tid på.

sidst
siden
Resultater
januar februar
For perioden L.

og

2001

h

Nordjyllønds Open 10. - 11. febraar
Vinterstævne, Nord-Als 20. januør
(Ird)
(5rd) SuperCup
Øvrige
l9
l. Morten Rasmussen, Odense 120 1. Kare Thomsen, Aalborg
.rA
2. Inge-Lise Hansen, Nord-Als 124 2. Alf Jacobsen, Gelsted
25
3. Dennis Prip Hansen, Nord-Als 124 3. Preben Thomsen, Aalborg

rd.) Hold
133 1. Aalborg I
2. PrebenMadsen,Nord-Als 134 2. Fynsholdet
3. Arne Prip Hansen, Nord-Als 137 3. Aalborg 2

Seniorer
l. Rudolf Mathies, Broager

(5

Følgende bruttotrupper er
udtaget.

;h" n;*"

Putter Team

Kåre Thomsen Aalborg
VincenJ Huus, Putter Team
Lars Rosenquist, Putter Team
(afbud)
Morten Rasmussen, Odense
Jacob Pefersen, Gelsted (afbud)
Dennis Prip Hanserl Nord-Als
Leif Meitilberg, Putter Team
Allan Knldsen, Aalborg (afbud)
Jess Hemvig, Gladsaxe

Juniorer
Lars NørregaaJd Putter Team
Johnny Andersen Aalborg
Mikkel Wiile, Nord-Ats (afbud)
Allan Schwab, Nord-Als
Kim Nørregaard, Putter fea*
Mads ft[ø:r;gaat4 Putter T;;
Følgende ledere vil have meå
truppen at gffe i ar: Træner Jan
Lyø. Leder: Amæ Prip Flansen,
Ole Rasmussen og Heino Nielsen.

Stormestre 2000
Stævne nr.
Udnævnelse
109
Kåre Thomsen, Aalborg
I 10
Lars Rosenquist, Putter Team
I l1
Vincent Huus, Putter Team

gange: Guldnål med laurbær -t
diplom
75

JanLyø, Putter

Team

I 5 gønge: Bronzenål + diplom
Leif Meitilberg, Putter Team

111

Il

l

392
459
463

Årets Spitter 2000
John Hansen, Putter

Team

5951
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Navneskifte

i Aalborg

Af Klaus Henril<sen, formand Aalborg Minigolf Klub
Ved klubbens generalforsamling var det vigtigste punkt under
indkomne forslag: Navneskifte.
Da vi stiftede klubben i L993,
fulgte vi de fleste klubber, hvor
narrnet "banegolf indgik.
Allerede dengang var der delte
meninger, om det nu var det
rigfige navn. Jeg havde dog så
gode argumenter, da jeg kunne
referere til unionens navn, det
tyske forbund og en masse klubber med navnet banegolf.
Jeg fik min vilje og var sikl<er
ph, at det kun var et spørgsmål
om (ko$ tid inden Aalborgs
befolkning vidste at ,,banegolf var
en seriøs sportsgren som var kommet til byen'. Efter 8 år måtte vi
se i øjnene, at mange stadig ikke
ved en disse om, hvad banegolf er

for noget. Folk kunne ikke engang
finde os i telefonbogen (hvem slar
op under banegolfl). Derfor
havde jeg, blandt andet med
sarnme begrundelse som unionen
sidste ar, fremlagt forslag om
ændring af namet tii Aalborg
Minigolf Klub.
Selvfølgelig kom der modforslag som Nøresundby Minigolf
Klub med mere. Enden på det
forblev dog:
Aølborg Minigolf Klub
Klubben er i skrivende stund i
fuld gang med at fi ændret skilte,
trøjer samt alt det andet praltiske
som følger i kølvandet.
En del af begrundelsen med
naweændringen skulle også findes

i,

at

vi i

år

søg på at

vil

gøre et seriøst for-

å

synliggiort klubben
og dermed minigolfsporten i
Aalborg og omegn. Vi er i {eblikket i forhandlinger med et
pengeinstitut angående sponsorater i form af både kontanter og
præmier, men også i form af
annoncering med mere.
Vi har også i åx taget beslutring
om at investere penge i direkte
annoncering i forskellige medier i
håb om flere medlemmer og dermed en tiibagevendende indtægt,
som forhåbentlig betaler
annonceringen.

Det vil vise sig ved vores
eksperiment, om det er den vej
klubbeme skal gå for at gøne os
mere syniige.

Spil med licenserede bolde
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Den 1. januar 2001 indføIe
World Sport Minigolf Federation
hav om, at qpilleme i alle WMF's
lande kun må spille med licenserede bolde.
Ved licenserede bolde forstås de
boldfabrikater, som er godkendt
af WMF.
Der har stået forhandhnger på
over længere tid, men det var furst
til arsskiftet 2001, at de endelige
aftaler mellem boldfabrikanterne
og WMF faldt på plads. Det er
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desuden forbundenes pligt at

offentliggøre en liste over tilladte
samt forbudte fabrikater.
Boldfabrikanteme udgiver
hæfter med nye bolde på markedet,
og desuden kan man med adgang
til intemettet gå ind på deres
hjemmeside og se en liste over de
seneste nye bolde.
Kravet fræder i kraft med
virkning fra 1. januar 2000. Bolde
frigivet på markedet før l. januar
2000 ik{<e er underlagt WMF's

restriktioner. Det gør det lidt
nelnmere at vurdere, om man
spiller med en ulovlig bold. Er
man i tvivl skal man først og
fremmest henvende sig til DMU,
som også har et ansvar for at
listeme bliver publiceret.
På næste side er en liste over
de fabrikanter og deres mærker,
som er henholdsvis tilladte os
forbudte.
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Demokratisk underskud?
Af Michael Sølling, kasserer i Dansk Minigolf Union
Indlægget her berører emnet: m.v. i foreningen. MEN - og det Foreningens love og vedtægter Foreningens love og vedtægter: er min poinæ - i så faldbør
generelt
foreningen samtidigt overlade
En forenings love og vedtægter
"Er din klab i demokrutisk stemmeretten m.v. til en forældre/ har ingen betydning i det daglige
underskudiforholdtildeunge?" værge for de medlemmer, som er liv i kiubben. Det er i tilspidsede
Jeg er blevet opmærksom ph, at under )O( ar. Gør man det, så er
situationer, de skal stå deres
flere klubber - efter min mening foreningen ikke i demoi<ratisk prøve. Det er på dette tidspunkt,
- er i demokratisk underskud! underskud på dette område. man finder ud af hvor godV
Det demokratiske underskud
hensigtsmæssigt regelsættet er!
opstar ved, at ikke alle medlem- "Er din klub i demokratisk Jeg vil opfordre bestyrelserne i
merhar adgang til at deltage i de underskudiforholdtiløndre?" klubbeme til at gennemlæse deres
demokratiske processer i forenin- Ved indkaldelse til en eksta- love og vedtægter - og sarnmen
gen. Foreningens love og vedtæg- ordinær generalforsamling er der vurdere, om det der står heri er
ter kan blandt andet lyde noget i mindst en forening som har en
fomuftigt og efter hensigten.
retning af:
ordlyd i retning af:
Klubberne er velkomne til at
benytte mig som sparringspartner
F For at være stemmeberettiget ) Hvis l/X-del af foreningens i forbindelse med en eventuel
på generalforsamlingen skal
LICENSSPILLERE skriftligt an- gennemgang af foreningens love
medlemmet være fyldt XX år.
moder om, at der bliver indkaldt og vedtægter. Fremsend et
F For at kunne være medunder- til en ekstaordinær general- eksemplar af regelsættet, så vil
forsamling, så er bestyrelsen jeg retumere mine kommentarer
skriver på en indkaldelse til en
ekstraordinær generalforsamling pligug til at indkalde fil en sådan. hertil.
skal medlemmet være fyldt XX
år.
Her burde det demokratiske Michael Rasmussen Sølling
mrsoelling@post.tele.dk
underskud til at fi ø1e pål Hvad

med alle de andre medlernmer,
Egentlig synes jeg, at det er i
orden at have en aldersgrænse for hvilket er langt hovedparten af
hvem der er stemmebereffiget den pågældsnde klubs medlemmer?

SV-Golf

Tjekkiet

Alle bolde uden

3D

Østn

Alrebordeudenforbehord

Wagner

Tyskland Alleturneringsbolde

pro colf A-ustrra

(Mc)

Bago

Sport-Reisinger
Migo Sport
Kiesow
Hartmann

Østrig
Tyskland

Tyskland
Hollånd
Tyskland
Schweiz

forbehold

SV-Golf, SV-Nifo, SV-Ball of åme, SV-Birdie,
SV-Count Down, SV-Fun Sports Profi, SV
Golden Gate, SV-Scout, SV-Specialbolde.

Ane bolde uden
Alle bolde uden

3-H:lti#$*i*#rr*rer_serie
System-Cotq H ali, lst Clais, Eicluiiv by Rufl
Wagner, Euro-Golf, Ravensburg, MR, WH, Hyper.
Ikke licenseret er hobbybolde og anlægsbolde

forbehold fft:""t"""tf,:J::;::l#ff:',ffii"i1i}.,
forbehold Beck & Partner, Beck & Meth, Bago,
Deutschmann, Grcitzinger-Bålle

AIle bolde uden forbehold
Alle bolde uden forbehold

IKKE
IKKE

LICENSERET
LICENSERET

Undtagelse hvis de er licenseret af andre.
Unaiågeise hvis de ei licenJeret af andre.
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Eu

ropa lV erdensra ng I i ste WMF

Af Ole Rasmussen, Minigolftren

I august sidste ar startede
østrigeren Gottfried Hoffstådter
sit arbejde på at skabe en WMFrangliste over herre/damespillere.
Udgangspunktet er årets højestrangerede arrangement, altså EM
og VM, hvor spilleme fir point
efter deres resultat.
Det minder nok mest om vores
eget 1000-point system, som vi
bruger, når vi skal kare Årets
Spiller.
Bedste resultat får 1000 points,
imens superfinalespillere ffir
point for deres resultat i forhold
til bedste resultat beregnet ud fra
snittet. Snit 1,0:100 points.
Spillere med færre runder kan
allerhøjest få det antal points som
den darligste spiller der klarede
kravet til superfinalen/finalen.
Det mindsk antal point er I point.
Det er en meget interessant liste
blandt andet fordi, der også er
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danskere med, som ligger godt
placeret. Listen er bygget op
sådan, at der for hvert år er de

sidste 5 års mesterskaber med.
Tag et kig på liste4 hvis man
har adgang til intemettet. Den er

interessant både for kendere af
halvfemsernes navne og for dem,
som kan lide at studere danskeres
succes på den intemationale
scene.

Adressen er www.3d-minigolf.at

...fortsatfra side I I - Minigolf på Japansk -- en rejsebeskrivelse

havde lejet ca. 2.000 rri i 14 dage
og opstillet et etemit + et filtanlæg til lejligheden. Lejepris:
400.000 kr. + vagtvæm til ca.
200.000 kr.
Herefter blev vi budt velkommen af hele det japanske forbund
(ca. 50 mennesker). Jeg har
aldrig bulftet så mange gange
inden for så kort tid.
For at gøre en lang historie kort
brugte vi de næste dage på at udforske Tokyo og Yokohama.
Tumeringen - og dermed mit
arbeide som dommer - blev af-
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viklet over 3 dage. Der var ca. 80
deltagere fra Japan, Singapore og

lige asiatiske mester foran Karin
Wiklund, Sverige, og Claudia

Taiwan, samt 11 specielt indbudte
europæere.
J apan vandt holdkonkurrencen
foran Taiwan og Singapore, både
i Herre- og Damerækken.

Wiesenbauer, Øsfr.g.
Åbning og afslutningshøjtidlighedeme blev holdt på Hotel
Grand Intercontinental. Begge
arrangementer var med diverse
opvisninger og mad i alle afskygninger. Hele arrangementet havde
et budget på 4 millioner kr., som
blev betait af sponsorer. Meget
imponerende for et land som
deltog for første gang i 1996 ved
det åbne EM i Odense.

Carl Johan Ryner, Sverige,
blev den første asiatiske mester
foran Bemd Schaller og Reinhard
Schuster - begge fra Østrig - på
de efterfølgende pladser i herrerækken. Gaby Rahrniow fra
Tyskland blev den første kvinde-

MrlucorreReru 1l2OO1

Også FBgU skifter navn
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Effekten af narmeændringen til
Dansk Minigolf Union spreder
sig stadig rundt i landet. Og det
er vel ganske naturligt.
Flms Banegolf Union aftroldt
ordinær generalforsamling den
25. jant:ar og her var to forslag til
behandling. Den ene var navneskifte til Fyns Minigolf Union og
det andet var ændring af regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Begge dele helt i tråd med
Dansk Minigolf Union.
De 10 fremmødte stemmeberettigede fra bestyrelsen, Odense,
Gelsted og Putter Team kunne da
også meget nemt blive enige om
disse ting.

Næsten lige så stor enighed var
der om valget af Årets Spiller på
Fyn. En titel der kan tilålde både
sportsligt floffe resultater, stort
flid og foreningsvirke, eller andre
forhold som er prisværdige.
5 kandidater var indstillet af
klubberne. Det var Elisabeth
Huus, Lars Nørregaard og Sidsel
Nielsen fra Putter Team og Jacob
Petersen og Teddy Nielsen fia
Gelsted.
Ret overbevisende faldt valget
på Sidsel Nielsen som fik 6 stemmer.
Lige så sikkert fik Erling
Jensen fra Odense Minigolf Club
lov til at fortsætte som kasserer.

Dansk Minigolf

Un

Formand er fortsat Kaj Knop og
sekretærposten klarer Teddy
Nielsen.
Flmsunionens aktiviteter begrænser sig til aftentumeringer
hos klubberne forud for deres
respeklive stævner samt et åbent
fynsmesterskab. De kører dog til
stadighed, blandt andet med en
gennemgående vinder i hver ræk-

ke for sæsonen.
Lidt nyt til den kommende
sæson er, at klubben Ringe Kostog Realskoles Minigolf Team har
tænkt sig at aftrolde stævne. Det
gjorde den også for 2 ån siden, og
det kan meget vel gå hen og blive
den r5rlrne, den vælger.

ion's nye ans i gt

Repræsentantskabet
Dansk Minigolf
Unions bestyrelse

Breddeudvalg

r-

Carsten Berg
I Vincent Huus

l

Stig W. Rasmussen

I

I

rKarsten

Minigolferen
Ole Rasmussen

Eliteudvalg
Jan Lyø

Pressesekretær

Claus Andersen

Internet
Leif Meitilberg

Ordens- og
ammatørudvalg

Dommer og
tekniskudvalg

Harry L. Wiile
I Henrik Mikkelsen
yxnyd

!7ttey _

_

I
I

T

Arne Prip Hansen

yre(att

wyts_en_

Jørgensen

',Jøn Lyø

Michael Sølling
, Klaus Henriksen
, Torben Baldorf
,

-J

Turneringsudvalg

Morten Rasmussen
I Inper Neve

I
J

J
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Marts
PutterTeam Odense

FMU's Aftentumering
Makkerstævne

24.-25.

Putter Team Odense
Putter Team Odense

Eternit
Etemit + filt

31.

Nord-Æs Minigolf Klub

Landsholdsamling
Juniortræf

Etemit

6.

-

10.

11.

April
1

13.

)1

-

15.

))

Uge 17
26.

28.-29.
28.-29.
30.

Juniortræf
Nord-Æs Minigolf Klub
Internatonalt stærme
Lohbriigge, Hamborg
DM-holdtumering - alle divisioner
Klub
Minigolf
Nord-Als
TeleCup
Hele landet
FMU's Aftenturnerine
Odense Minigolf Club
Beton Cup
Club
Minigolf
Odense
Odense Minigolf ClublPutter Team Odense: Landsholdssamling
Stævne
Malmø Baneolf Klub

Etemit
Etemit
Eternit
Eternit
Beton
Beton

Malmø Bangolf Klub
Gladsaxe Minigolf Klub
Hele landet
Nord-Als Minigolf Klub

Eternit
Etemit
Eternit
Eternit

Etemit

Maj
1.

t2. - 13
Uge20
26.

-

27.

Stævne

DM-holdtumering - alle divisioner
TeleCup

Internationalt stævne

Juni

2.,3.
9-10

Vaasa, Finland
Silkeborg Idræts Forening

Nations Cup herrer og damer
DM-holdtumering - alle divisioner

Uge 24

Hele landet

23.-24.

Gladsaxe Minigolf Klub

TeleCup
Danske Me sterskaber (Storme ster)

Etemit + filt
Eternit
Etemit

Etemit

Juli

7.-8.
23.

-24.
28.-29.

Uge 31

Eternit

Odense Minigolf Club

Nationalt stævne (Stormester)
Landsholdssamling
25. intemationale stærme

Hele landet

TeleCup

Gladsaxe Minigolf Klub

lntemationalt stævne

Aalborg Minigolf Klub
Vaasa, Finland

Nationalt stærme (Stormester)
EM for juniorer
VM for herre og damer

Eternit
Etemit
Etemit r beton
Eternit + filt

Silkeborg

SIF-CUP (Stormester)

Eternit

Broager Banegolf Klub
PutterTeam Odense

Eternit
Etemit

*

beton

August

4.-5.
lt. - 12.
12.

-

14.

22.-25.

Prag,

1-ekkiet

September

t.

-2.

