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Heftig debat DI'Club v$ DMU
En temmelig heftig debat mellem den nystartede DI-Club og
Dansk Minigolf Union sætter sit præg på midtersiderne.
To indlæg fra DI-Club, som føler sig bagtalt og chikaneret, har
medført et godt 2 sider langt svar fra unionens bestyrelse. Den
er alt andet end imponeret af den lange række af påstande og
angreb og svarer igen mod klubben.
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Kåre Thomsen indledte sæsonen med en sejr i Odense. Der venter ham og kollegerne i landsholdets bruttotrup store udfordringer allerede i pinsen, når der er
Nations Cup i Finland.

Det er blevet en tradition, at Beton Cup i Odense er et af forårets fgrste stævner i Danmark. Den 28. - 29. april satte 47
spillere fra hele landet hinanden stævne i en weekend, som
Læs side 4
bødpå regn og sol og en fleksibel arcangØr.
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I de sidste 8 år, hvor biadet har
været trykt i stort format, har vi
medtaget stævneannoncer fra klubbeme. Det har været en gratis service for klubberne og en måde at få
lidt stof i bladet på.
Men nu slutter den gratis ydelse.
Fremoverkoster det penge for alle
at sætte en annonce i bladet.
Det bliver ikke de store beløb,
det vil stadig være endda meget
overkommeligt både for kiubbernes
stævneannoncer og for kofirmercielle annoncØrer.
Grunden til den nye beslutning er
at vi vil sikre os at få dækket bladet
ind for den merudgift der måtte
komme i form atannonceribladet.
Der kan nemt være 2-3 annoncer
for stævner i et af sommerens udgaver, hvilket eksempelvis kan
betyde ekstra 4 sider for at få alt
medibladet.
Dansk Minigolf Union har været
økonomisk trængt de seneste år, og
derfor er vi også til en vis grad ansvarlige som bladudvalg for bladets
økonomi, da vi bruger omkring
25.000 kr. årligt på at trykke og
udsendeMinigolferen.

Nar vi vælger attage penge for
en annonce, sætter vi hermed retningslinier ikke blot for klubbeme
men også for de kommercielle annoncer, det har vi ikke haft tidligere.
Det vil gøre det nernmere at give

tilbud. hvis der skulle komme henvendelser tii Dansk Minigolf Union.

Af hensyn til at tilgodese klubberne underunionenharvi valgt at
gØre forskel på belgbsstØrrelserne
for stævneannoncer os kommercielie annoncer.
Eksempelvis koster en kvartside
for en klub 100 kr. mens beløbet er
det dobbelte foren kommerciel
annonce. Vi er på denne måde ikke

urimelige, hverken overfor klubber
eller andre, og det skal jo også ses
ud fra det ringe oplag på 400 stk.
per gang.
Dansk MinigoH Unions bestyrelse harbehandlet og godkendt

oplægget

til annoncepriser

på et

bestyrelsesmØde den 20. april og
det blev desuden besluttet at

pri-

serne kan effektueres fra og med

udgivelse nr. 3 i år, som udkommer

mediojulimaned.

Minigolferen er officielt blad for
Dansk Minigolf Lnion.
Bladet er åbent for debat, læserindlæg og
kommentafer.
Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis DMU's olficielle holdning.

Minigolferen påtager sig intet ansvar for
uopfordret indsendt materiale og for
eventuelle trykfejl i tekst og annoncer.
Minigolferen forbeholder sig ret ril at
redigere i indsendte materialer.

Internet:
E-mail:
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Klubstævne

side
%side
l/l side
%

100
150
250

kr.
kr.
kr

Kommerciel annonce
200 kr.
300 kr.
500 kr.

Leif Meitilberg
LM@image.dk

Der kan desuden laves rabatordning, hvis man vælger at have
sin annonce i hele året (5 numre). Der ydes en rabat på 157o.
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Licenscrede boldeP
Af Robert BaHort Gladsaxe Minigolf Klub
Nedenstående refererer til indlægget i Minigolfuren m " Spil
med licenserede bolde" .

l

Hvad er resultatet af

WMF's

aft ale med boldfabrikanterne ?

Resultatet bliver, at de boldfabrikanter der får licens skal betale en

afgift til WMF, hvilket betyder at
nogle fabrikanter bliver holdt ude
og boldene bliver dyrere, for afgiften skaljobetales.
Når dette system så har fungeret
nogle ar, bliver kravene skrappere,
og nogle af boldfabrikanterne falder
fra med prisstigninger til f@lge.

Er vi på vej mod mere professionelle tilstande på spiller- og lederplan og i særdeleshed på det organisatoriske plan i WMF, hvor det
enkeltes lands stemme ikke bliver
hør1, men hvor alle beslunringer

blivertruffetaf WMF?
For atkunne vurdere, i hvilken
retring udviklingen gar, kunne det
være interessant at vide om DMU's
forhenværende bestyrelse havde
noget kendskab til, at der ville blive

indført sådan en aftale?
Itrvormange andre landes forbund
havde kendskab til. at der blive indført sådan en aftale?

Eller er det kun WMF's bestyrelse, der havde kendskab til at der

villeblive indgaeten aftale - eller
harWMF's bestyrelse alene indgået
aftalen uden at orientere forbundene

WMFomdennye aftale?
Er det sidste tilfældet. hvad sker
der så i fremtiden ?
Skal hver enkelt spiller nu til at
have regisfferet sin boldbeholdning
inden sæsonstart?
Hvornår skal køllerne licenseres?
Ja,

derernok attagefatpå,

så

jeg tror at det er utroiigt vigtigt at
have en dansker med i WMF's bestyrelse.

For at få aJklaret flere af punkterne i RB's indlæg bad bladets redaktion Peter Sprensen om at kommentere indlægget, da han via sit
internationale engagement havde indblik i sagens sammenhæng.

$var til Robert Baldorf

Navneskifte

Af Peter Sgrensen, Putter Team Odense

Af Karsten Jgrgensen, Randers

WMF's licensaftale med fabrikanterne er en aftale. hvor alle
foråund inklusive DMU frivilligt har
afgivet sine rettigheder til at licenseretilWMF.
Tii gengæld herfor forhandler
WMF på vegne af alie forbund

Påvegne afklubben i Randers
meddeles det herved, at klubben pr
1. april 2001 har ændret navn fra
Banegolf Klub Randers af 1952

(eksklusive Schweiz) licensaftaler
på plads. Aftalerne er baseret på en

man skal have godkendt sine bolde"
Om der skal være afgift påkgller -

jahvorforikke - hvorforikke godkendeise af banertil tumeringer?
Alt sammen bprfordeles efter

slutteligt, det er altså ikke noget,
der er besluttet af WMF's bestyrelse alene. Æle forbund har afsivet

afgift pr. solgt bold. Afgiften er 0,5
DM og indbetales af producen-

rettigheder.

terne. Disse penge fordeles så:ledes,
at 1/3 tilfalderWMF- 1/3 tilfaider

år siden på repræsentantskabs-

forbundene ligeligt ford eIt - U3
tilfalder forbundene fordelt eft er
salgstal i hver enkelt land.
Da derkun er afgiftpånye boide, vil der aldrig blive tale om, at

(BKR52) til Randers Minigolf
Klub af 1952 (RMK52).

sammeprincip.

DMU behandlede punktet for

3

mØdet. så det er altså heller ikke

noget DMU's bestyrelse har trukket ned over hovedet på klubberne.

3
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Forår$start på beton i Odense
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Beton Cup erblevet årets forårsbebuderheri Danmark. men selv
om temperaturerne ikke er sikkert
over de 15 grader, kunne Odense
Minigolf Club ogsåi årnotere siget
deltagerantal tæt på de 50.
OMC havde til sæsonen

gjot

5

flotte bænke klar på det store anlæg.
Stævnetblev afvikletmed 3 runder indledende runder I @rdag og 1
s@ndag, inden cupspillet kunne
starte. Undervejs skete det meget
usædvanlige, at der blev lavet hele
4 etterc på Langbanen, som sj ældent giver noget fra sig. Tilmed sco-

rede Lars Handberg fra Siikeborg

"the double" idethan gjorde det
næ

sten umulige atlav e 2 styk, mens

hansbror SteenHandberg fra DICiub lavede en og Kai Christensen
fra Odense lavede den sidste.
I A-rækken blev det en spændende og velspillet finale mellem Kåre Thomsen, I-eif Meitiiberg og Vincent Huus. Desværre lavede

Leif

en afgPrende toer på bane 1 8, og
skulle så i omspil med Kåre.

Omspillet vandt Kåre på bane 1.
I B-rækken var det en seniordame
Grethe Knop sommed 2slagvandt

over Hans- J gr genJPrgensen, Odense, og med 5 slag overlnge-Lise
Hansen, Nord-Als.
I C-rækken havde en af de heit
unge spillere kæmpet sig fremtil finalen, og det med en personlig rekord på 3 1 slag undervejs. Sidsel
Nielsen fra Putter Team havde dog
brugtheldet og detgode spil og
kunne ikke stille noget op imod sine
voksne modstandere.
Carsten Berg fra Silkeborg tog
stikket hjem foran Kai Christensen
fra Odense.
Resultaterne kan ses på side 14.

Fleksibilitet hos OMC
Af UIIa Jgrgensen, Randers Minigolf Klub

29.apilafviklede OMC
Beton Cup 2001. Karsten og jeg
28. og

ville gerne deltage, men kunne ikke
være i Odense førkl. 14. Såbeklageligvis måtte vi se i Pjnene, atBeton Cup 2001 blev uden vores deltagelse. Efterhenvendelse til OMC
skitserede Morten Rasmussen en
lgsning, der gjorde, at vi og Anders
Grpnnegard, der også fgrst kunne
være til stede efterkl. 14. kunne
deltage. Vi skullepåentavle, der
skulle spille 3 runderlørdag eftermiddag efterafslutrring af de Øvrige
runder - det var flot og fleksibelt
Morten. Vejret lagde desværre hindringer i vejen, så vi kun fik spillet 6
baner, inden regnen brød løs. Atter
var Morten fleksibel. Vi skulle spille
vore 3 runder spndag morgenkl.
7.30. så vi kunne træde ind i 4. runde kl. ca. 9. Selvom vejret også
drillede lidt s@ndag morgenblev vi

4

Skønt var vejret og så er det enforn@jelse at spille minigolf.

færdig med 3 runder til kl. 9 - igen
takket være stor fl eksibilitet og
hjælp fra OMC og flere af de del-

kunne gåhurtigt. Kl. 9.15 gik det
løs med 4. runde, samtidig med at
solen brød frem. SPndagen blev en

tagende spillere. Baneme blev svab-

dejlig dag - flot vejr og masser af
god minigolf. Tak til OMC for et
godt stævne og for storfleksibilitet.

ret og tØrret for os. Ligesom vi
havde tavlefører med, så afviklingen

2DOn1
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Holdturneringen $tartet igen
Af Ole Rasmussen, Minigolfuren
Såkom der gang i holdturneringen efter vinterpausen, og det skete
i en kold men skøn og solrig weekend på Nord-Als, hvor alle 3 divisioner skulle spille. Ja, egentligt var
der 4 divisioner for den nye Juniordivision varklarmed 2 hold denne
gang. Næste gang kan der godt
være flere hold, hvis nogle klubber
mener. at de kan stille med hold.
I Eliten var Putter Team's 2 hold
kommet stærkt fra start i efteråret.
men Odense Minigolf Club fft alene
i denne afdeling indhentet 18 point
på fgrerholdet, Putter Team 2.
Dog rykkede de kun 1 point ind
på PTO's fprstehold, som beiært af
OMC's forårsstyrke nu vil tage op-

Spilleme fra Gelsted var også
kommetfor atvise flaget og ryste
den lidet aftroldtejumboplads af sig.
Og "mission completed" kan man
godt udtrykke det, for spillerne fra

Gelsted susede ret forbi Randers og
kan nu ande lidt ud efter den første
forårsetape.
Nu venter der alle holdene en
klassiker i Gladsaxe, inden den nok
sværeste afdeling på Silkeborgs nyanlagte baner afuikles"
Netop Gladsaxe fåren velkommen hjemmebane både for 7. og 2.
holdet, som indtog 1. pladsen i hver
sin division. Klubben stræberefter
en tilbagevenden til bedste række,
hvor den har måtte tilbringe i år i
skyggen af tidligere tiders storhed"
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Du skal ikke tro du er no$et...
Af Steen Handberg, formand DI-CIub
Herude i Otterup ervi nogle få,
deri pjeblikketkæmpermed at få
en minigolfklub op at stå.
Det skal ingen hemmelighed være

atdeteren sej oglangproces, som
kræveren storindsats fra alle parter.
Dette gælder både vedrørende
lange og seje ffæk med en kommune,
som tilsyneladende ikke har salt

et æg og dermed besværliggpr

til

Jeg ved det ikke - Lone ved det
heller ikke - og disse personer ved
det tilsyneladende slet ikke

!!

Rygter, sladder og l6se rygter er
en god ting - på et værtshus ! !
Men jeg vil nu geme bede om
kammertonen!
Er det virkelig det vi vil? Kan
man ikke tillade nye og anderledes

vort

initiativ.

Ikke desto mindre har
vi stadig idealismen i god
behold - eller det troede vi
idetmindste.

Forhvad er det vor nye
klub i sin spæde start opIever? Visse personer fra
Aalborg, PutterTeam,
Nord-Als samtGladsaxe
klager til DMU's bestyrelse
omgåelse af en tidligere afKommunen fandt plads lige foran hallen

i Otterup.

omkring brugen af navnet Danish.

initiativer? Ernytænkning fortudt

Hvadermeningen??
Har disse personer sat sig ind i
de faktiske forhold?
Harde læstvores nye vedtægter?

@I-Cup)?
Er det meningen, at man skal værebegrænsende?
Skal man ikke stØtte og fremme
nye tiltag, eller skal man blive ved at

Er det en slet skjult form for chikane?

Nedenstående er en e-mail

omtalt på i
Hej

gårufatteligt godt?!
Er det ikke snarere vor fælles
opgave at s@rge, at vor sport bliver
anerkendt og får den stptte, som
den har fortjent; og at få udnyttet
det potentiale den har, for eksempel
at blive den fgrste kgnsligt ligeberettigede sportsgren?
Er vi egentlig klar over, at DMU
med starten på en ny sæson
tiiiiiillii
,,iiiiiiii: står med et faktuelt underskud på kr. 21.000 - at vi
faktisk allerede står med
stortproblem, inden vi er
kommetfrastart?
Og atman samtidig haren
kasserer i DMU, som ikke
mener der er belæg for
sponsorindtægter??

vedr@rende en,,påstået"
tale med Preben Nørskov

styre lige mod afgrunden, mens det

til

Hvor er de nye tanker og
ideer og hvem skal komme
meddem?
Erdernogle folk inden for
sporten, dermåske er "mætte" og
udbrændte?
Dette var nogle tanker omkring
vorkære union eiler måske på sigt
resterne af den.

Steen Handberg vedrQrende den sag om klubnavnet, som der
indlægget herover indlæggene på de næste siden

Steen

og

bliver

Jeg har ikke selv været inde
forglemmelse fra din side. Jeg ved,
konffollere påDl-Clubs hjemmeside. at emnet vil blive bragt på bane ved
Jeg har faet temmelig
lfglge mail sendt fra Preben til
næste bestyrelsesmgde den
henvendelserframedlemmeraf den 16. feb er klubnavnet DI-Club. zO.O4.Ol.Jeg vil aftenen inden
andre klubber. De gØr alle
Videre star i mailen "...
kontrollere, at du har fået foretaget
mærksom på, at du omgår
navn må ikke ændres til at
ændringen på din hjemmeside.
aftaler, du har lavet med
holde ordet dansk/danish. Dette vil
Nørskov ved at benytte
i givet fald sffaks medfgre udeluk- Med venlig hilsen
dansk/danish,Danmark/Denmarki kelse af
KarstenJprgensen

mange

opde
Preben
ordene

forbindelsemedklubnavnet.

6

dig

klubbens
inde-

DMU".

Jeg gårud

fra,atderertaleomen
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Klubnavn Dl-Club
S te

en H andb e r g, fo rmand D I - Club

Redaktionen modtog så et endnu
et indlæg fra Steen Handberg.
Hej Karsten
Efter vor telefonsamtale dags dato samtefter athave forelagt denne
e-mail til den gvrige bestyreise,6nsker vi hermed formelt at få sat
navne på disse,,mange" henvendelsertil DMU vedrørende den,,påståede" omgåelse af aftaler.
Derfor anmoder DI-Club formelt
DMU's bestyrelse om atkonkretisere samt specificere navngivne
personer, som menet at klubben
har omgået aftaler, således at det er
muligt at få opklaret misforståelser.
Da DMU også er en demokratisk
forening, erdet vel ikke meningen
andet end at vedkommende personerkan stå frem!
Vi serfremtil enhurtig orientering afvorklub vedrørende denne
ovennævnte forespØrgsel ! Såfremt
disse personer ikke kan findes,
kunne dette tolkes som chikane fra
andre klubber. hvilket DI-CLLIB
ikke vil lade ståubesvaret!!
Fakta vedrørende klubnavn er
fplgende: Undertegnede fft en
forespprgsel fra Preben Nprskov
vedrørende brug af dansk og under
vedtægter for DMU er det ikke
tilladt klubber under DMU at bruge
ordet dansk ellerDanmark i
klubbens navn (Lovenes g2 under
navn og formål i handbogen), men
Danish star intet steds nævnt!
Der er så{edes intet belæg for at
forbyde navnet Danish Invitational
Minigolf Club. Jegforespurgte i
stedet DIF'S juridiske afdeling angående ophavsret til dansk/danish

og

fik oplyst, at deringen ophavsret
DMU således ikke kan for-

er og

byde arrangører at kalde en turnering Dansk/danish!!
Vi kunnehave valgt at gå videre
med dette men gjorde det ikke!
Vi ændrede i stedet vore vedtægter samt klubnavn til DI-Club (DIC)
for at vise imødekommenhed !

Vedhæfteter igen vore vedtægter
(de er ikke med i bladet, red.)

Lovenes $2, som vedr@rer
brugen af dansUdanmark,
lyder:

"lngen under DMU hprende
lokalunion eller forening må
f@re ordet Dansk eller
Danmark i sit navn."

Såfremt man måtte have problemer med at skelne mellem DI-

CUP ogDI-CLUB, mådisse
personerjo så tilegne sig det danske samt engelske sprog på en
bedre måde.
DI-CLUB kan jo ikke have ansvaret for visse personers manglende evne til at skelne og læse og
fontå!
En personlig vinkel fra undertegnede her til sidst: Det er særdeles
forunderligt, at man har så,,travlf '
med at fokusere på dette mindre
problem samt at dettilsyneladende
optager så,,mange" personer, hvilket undertegnede glæder sig til at
høre hvem er, så vi kan pabegynde
en

Man kunne få det indtryk at der
var visse kræfter. der var interesseret i at udelukke DI-Club fra

DMU

!

De reelle problemerindenfor denne
sport er, at vi alle står overfor at
miste den sportslige anerkendelse

fra DIF og Team Danmark mv., og

blive kastet tiltil vor niveau i 80'erne, hvor
jeg forlod sporten.
Derfor kan jeg desværre kun
tolke dette som en gang jantelov for
,,mætte" personer i sporten, hvilket
selvsagt også var årsagen til, at
undertegnede stillede op til bestyreisen for med nye tiltag at kunne give sporten en kraftig saltvandsindsprgjhing!
Der er ingen sure rØnnebær fra
undertegnede, men det erjo påfaldende, at der til stadighed er stort
postyr vedrØrende DI-CLUB. Derfor anmoderjeg dig indtrængende
om at være til at få sat en stopper
fordenne slet skjulte chikane, efter
min mening, og få brugt fokus der,
hvor det er vigtigt nemlig at få gang i
sporten og få stoppet den Økonomiske og medlemsmæssige nedgang
er på randen

til

at

bage

DMUerudei.
villig til athjælpe
ideer til sponsorer mv.

Jeg er særdeles
vedr@rende

under forudsætning af, at der aftales

fomuftig ordning. Og
dermed viljeg lade DMUkomme
en Økonomisk

til en sådan ordning,
safremt DMU måtte være inte-

med etudspil
rssseret.
Så vor

klub ser meget frem til at

få oplyst navne på disse mange

personer så vi kan få afklaretmisforståelserne.

konstruktiv dialog.
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Bestyrelscn syarer $teen Handber$
Af DMU's bestyrelse
Steen Handbergs (SH) indlæg

"Du skal ikke tro du ernoget ..."
er virkelig et interessant indlæg ! Det
er derfor bestyrelsen en stor forngj else at svare på SH's indlæg!

Indledningsvis kunne vi foreslå

overskriften ændret til "Mooaar. de
drillel'.
SH's indlæg starter med nogle
kommentarer om de vanskeligheder
DI-Club har haft med Otterup
Kommune. Bestyrelsen wivler på,
at der findes 6n eneste kommune i
kongeriget Danmark, der vil forhindre en gruppe af mennesker i at
købe et stykke jord og investere
egne penge i 18 baner. Ethvert areal, der er udlagt til fritidsformåi, kan
erhverves til anvendelse indenfor
formålsparagraffen. For det var vel
ikke tanken at offenflige midler
skulle finansiere anlæggelsen?
Enhver forening kan få del i of-

fentlige midler, når de opfylder betingelseme i folkeopiysningsloven.
Her fokuseres meget på pågældende foreningVkiubs vedtægter.

Man fristes til at spørge, om Otterup kommune har wrderet berettigelsen af DI-Club. Men det er vid-

underligt og dejligt at læse, at trods
besværlighedeme synes idealismen
atvære i godbeholdhos DI-Club.
Indlægget fortsætter med en beskrivelse af. hvorledes DI-Club
ganske urimeligt er blevet forfulgt af
medlemmer fra 4 navngivne klubber
under DMU. Det fremgår ikte direkte, hvad de pågældende personerhar gjort.
Bestyrelsen må spørge sig selv,
er der tale om bevidst og skadende

chikane eller taler vi om smådrillerier eller er der tale om personer,

8

der interesser sig så meget for deres
sport, at de tillader sig at forespørge

Det skal dog bemærkes, at DMU
ikke blander sig i klubnavne. Først i

til, omregleme omklubnavn er
overholdt.
Bestyrelsen er af den holdning, at
det er beklageligt, at SH i sit indlæg
ikke præciserer, hvorledes klubben
er blevet chikaneret. Bestyrelsen
skal dog ikke undlade atg4re opmærksom på, at chikane er utilladelig, og atnyeklubberskalfPle sig
velkomneiDMU-regi.
MEN - og det er en påstand måske er derintethandgribeligt i de
nævnte forhold! Måske er det derfor SH lader løse rygter og sladder
suse gennemluften iuskønne for-

det øjeblik, klubbervil være medlem af DMU blander vi os, og da

Nu er det vist på tide at komme
direktetilbage til SH's indlæg igen!
Det er muligvis SH's (og måske
endda DI-Clubs) holdning, at klubben er blevet uberettiget chikaneret
i forbindelse med godkendelse af
foreningens vedtægter hos DMU.
DI-Ciub ønskede oprindeligt at
hedde Danish Invitational Club.
Med henvisning til unionens love
$2, hvori der står: "Ingen under
DMU hørende lokalunion eller forening må føre ordet dansk eller Danmark i sit navn" nedlagde bestyrelsen forbud mod brugen af detæ navn.
Ganske vist står der intet i unionens
love om udenlandske stavemåder af
dansk eller Danmark. Bestyrelsen
vurderede, atdererhjemmel i vore
love for, at forbudet også omfatter
udenlandske stave-/skrivemåder af
dansk og Danmark. I den forbindelse er det værd at bemærke, at
dette ikke kan komme bag på SH,
idet det fremgår af e-mail udvekslet
mellem Preben Nørskov og SH.

har vi bade bemyndigelsen og viljen
til at ekskludere eller ikke optage,
såfremt et klubnavn indeholder
dansklDanmark på dansk eller
noget andet sprog.
Det siger meget om forfatteren,
at han efter en sådan svada beder
omkammertonen - vi har (heldigvis
- får man lyst til at skrive) aldrig
hørt Stt synge-men detkan da
ikke udelukkes, at han synger falsk.
Og hvilken frækhed - efter athave bedt om kammertonen - så fortsætterhan med sine angreb - middelmådige angreb, hvordet igen fyger
gennem luften med løse påstande,

urigtige faktuelie oplysninger og jeg
skal give dig skal jeg. Man får mest
af alt lyst til at skrive - at ham har vi
ikke væretheldige med-men det
kunne aidrigfalde bestyrelsen ind at
skrive noget sådant - så det lader vi

væremed!
Nytænkning (vel at mærke realistisk nytænkning), nye initiativer samt
st@tte og fremme af nye tiltag er nogle
af de nPgleord, som bestyrelsen @nsker at arbejde for, til fremme af
vor elskede sport - vel at mærke
inden forDMU's regi.
Set frabestyrelsens side erlvar
DI-Cup et fremragende tiltag - dog
er det beklageligt - set med unionens briller - at dette var et arrangement uden for DMU-regi. DMU
valgte at "blåstemple" arrangementet og optage det på aktivitetslisten.
Som de ordkløvere vi ogsåkan
være, vil vi påstå, at det ikke er
vores fælles opgave at arbejde for

Mrrurcot.rener.r

atminigolf blive anerkendt-det er
vi allerede-det skete i forbindelse
med vor optagelse i Dansk Idræts
Forbund! Men selvfplgelig har du
ret - vores fælles mål er at blive anerkendt i den brede offentlighed.
Det erbestemt ikke bestyrelsens
hensigt at arbejde hen mod at blive
den fgrsæ kpnslige ligeberettigede
sportsgren - hvad skulle formålet
med det være!
SH's indlæg fortsætter, citat
(ordret):

"Er vi egentlig klar over, at
DMU med starten på en ny sæson med et føktuelt underskud på
kr 21.000,00 - at vifaktisk allerede står med stort problem inden
vi er kommet fra start?" (bestyrelsen fralægger sig ansvar for
den sproglige formulering).

Her bliver vi nødt til at rose SH
her er nogle faktuelle oplysninger,

-

til at forholde sig til ! Der er
bare det lille problem, at bestyrelsom er

i sin dybe uvidenhed ikke aner,
hvad det er for et "faktuelt underskud
på kr. 21 .000,00" der refereres til !
Her kommer sætningen "Jeg (SH)
ved det ikke - Lone ved det ikke"
masketil sinret.
Der er ikke tale om:
sidste års resultat.
sen

unionens egenkapital pr. 3 7 / 12

2000.
det budgetterede resultat

for

200r.
Jamen hvad er det så?
Ingen ved det, i hvert fald ikke i
bestyrelsen (ved Lone det? - hvem
er Lone for gvrigt?)

pføve at gætte

-

- så kan vijo
måske er det:

Idioti elier fu ldemandssnak.

DI-Club's forventede underskudfor 2001.
DI-Cup's underskud for 2000
Indestående på SH's bankkonto pr. dags dato

Eller måske erdeten påstand
hentetud af denblåluftmed det
ene formål at kunne bruge dette til
etprivatkorstog modunionen - vel
at mærke den union, hvis repræsentanter ved det seneste repræsentantskab megetklart afviste atfå
SHindi sinbestyrelse!
SH's indlæg fortsætter, citat:
"Og at man samtidig har en
kasserer i DMU som IKKE mener
der er belægfor sponsorindtægter"
På dette område er SH ikke helt
glatis. Han kan nemlig underbygge
sin påstand med referatet fra repræsentantskabmØdet den 7l /2
2007 - side 2.
Der er bare et problem - kassereren erikke citeret/refereret i den
rigtige sammenhæng.
På repræsentantskabsmØdet - i
forbindelse med formandens beretning - blev det foreslået, at unionen kunne ansætte en sponsorkonsulent på fast løn (eiler fast løn +

provision). Det vari ovenstående
sammenhæng, at kassereren udtalte:
,,Jeg er imod at man ansætter konsulenter af den slags."
Kassererens - og bestyrelsens
generelle holdning tii sponsorkonsulenter er, at disse i givet fald - af
hensyntilunionens økonomi - skal
ansættes på ren provisionsløn.
Det er bestyrelsens generelle
holdning, at unionen vil have meget
svært ved at tiltrække væsentlige
sponsorater/sponsorer

22001

Dette erdermange grunde til unionens ringe udbredelse, sportens
manglende TV-mæssige dækning,
manglende events/begivenheder af
folkelig inæresse m.v.
Der er ingen, der siger, at vi ngdvendigvis har ret, men det er vor
overbevisning, at minigolf i en lang
årrække endnu (om nogensinde)
ikke vil være i stand til at tiltrække
interessante/væ senflige sponsorer

påunionsniveau - vi tror simpelthen,
atvi manglerden rigtige vare!
SH spgrger om, hvor nye tanker
og ideer skal komme fra og hvem
der skal komme med dem! Svaret
er ganske lige til - de skal komme
fra medlemmeme - hvor skulle de
eilers kommefra?
SH spØrger afslufiringsvis, om
der er folk inden for sporten der er
mætte og udbrændte! Henil må

man sige, at det er der sikkert.
Siden du spørger på den måde,
du gØr, må vi opfatte det på den
måde, at det er personer i unions-

bestyrelsen, du sigter til ! Vor egen
opfattelse er, at den nuværende
bestyrelse er alt andet end mæt og
udbrændt, hvilket resuløterne i løbet afåret vil vise.

Det er sådan i demokratiske forsamlinger, at medlemmeme nu en
gang får de ledere de fortjener-

deterjo blandt og af medlemmerne, at bestyrelsesmedlemmeme

vælges ellerafuises.

Bestyrelsen finder det godt, at

"Minigolferen" er åben forkritik og
debat! Bestyrelsen synes på den
anden side, at SH's indlæg i bund
og grund er en gang hg og hakkelse.

!

fortsætter side 10....
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Nyt

fra DMU's bestyrel$e

Af Karsten J@rgensen, formand Dansk Minigolf Union
reddekonsulenten fratræder
Peter Sørensen har opsagt sitjob
som breddekonsulent med virkning
fra}L}3.2001 for at tiltræde etjob

B

ud over, det man kunne forvente

af

en breddekonsulent.

Tak for indsatsen Peter og held

som salgschef i et typehusfirma.
Opsigelsen blev diskuteret på

og lykke i ditnye job"

bestyrelsesmPdet den 1 7.marts.
Efter nogen debat var konklusionen, at Dansk MinigoH Union

Derblev trukket i Peterfra alle
sider, så arbejdetbredte sig langt

ikke

får tilstrækkelig valuta for de penge,
som vi sarnmen med DIF bruger på

Vi er derfor
blevet enige om, at vi indtil videre
ikke ansætter en ny breddekonsulent. Vi vil i stedethonorere de
klubber, der aktivt hj ælper med
en breddekonsulent.

Kontorets betjening
Medudgangen af marts måned
udløb kontrakten mellem DMU og

styrelsens linie, der skal signalere, at
minigolf eren serips sport.

Inger Neye. Ingers ansættelsesforhold gjorde DMU til arbejdsgiver.
PåbestyrelsesmØdet den 17.
marts blev en kontraktforlængelse
diskuteret. Et flertal af bestyrelsen
så geme, at DMU kom ud af dette

Sol over Dansk Minigolf.
I weekenden den 2I.-22. apÅl
blev minigolfsæsonen 2001 åbnet
med 3. afdeling af holdtumeringen
2W0 l2W1 . Spillet foregik på
Nord-Als Minigolf Klubs anlæg.
DMU havde allieret sig med
vejrguderne. Efter længere periode
med dårligt og koldt vejr, blev vores holdrunde bortset fra morgenrunden sgndag afuiklet i utrolig flot
vejr. Det flotte vejr havde også en
positiv indflydelse på spillerne - i
takt med at temperaturen steg, blev
resultaterne bedre og bedre. Når
der oven i det flotte vejr lægges
NAMK's indsats omkring afviklingen og forplejningen, kunne det
kun blive en dejlig weekend.
Tak til NAMK og godt spil i resænaftumeringen.

sombreddekonsulenti 5 år. Han
gjorde i de 5 år et godt og stort
stykke arbejde for Dansk Minigolf.

arbejdsgiverforhold, da det blandt
andet gav os en forpligtigelse til at
skaffe afløser, når Inger Neye var
forhindret i at betjene kontoret.
Bestyrelsen har derfor indgået
aftale med Putter Team om, at de
fremover er ansvarlige for kontorets

...fortsatfra side 9

betjening.

opbygrung af nye klubber.
Peter Sørensen nåede at fungere

Tonen i indlæ gget er usympatisk,
indholdetbestår af løse påstande og
ry gter, det er totalt blottet for kon-

struktive forslag og endeiig åbner
det ikke op for interessante diskussioner.

Omkring de udbrændte og mætte
bestyrelsesmedlemmer kunne formu-

leringen f.eks. være nogeti reteing
af: "Hvilke tiltag kan vi gennemføre
for at kvalificere flere medlemmer til
at deltage i

unionsarbejdet-kunne

det være en ide. o.s.v.."
Kære Steen, hvis enbilist påmotorvejen mgder fl ere hundrede andre. der i safirme kørebane kører

i

modsatretning af ham selv, er det
ikke sikkert, at det er de hundredevis af andre, der kører i den gale
retring.

10

Det er første gang i min tid som
dommer, at jeg oplever et dommerudvalg, der på den måde er på forkantmed situationen.
Kære dommerudvalg med j eres
planlægning viser I, at I tagerjeres
arbejde seriøst, og at I stØtterbe-

Kontoret vil fremover være betjenthvermandag og onsdag frakl.
17 - 19 (helligdage undtaget).
Efter oplysning fra PTO vii det
indtil videre væreVincentHuus og
Erik Kristensen. der står for bemandingen. Vi ser alle frem til et
positivt samarbejde.
Der skal samtidig lyde en stortak
til Inger for indsatsen i de forløbne
år. Du har under ofte svære vilkår
gjorr et flot stykke arbejde. Du må
ikke tage de besluttede ændringer
som et udtryk for utilfredshed tværtimod.
Ros

til Dommerudvalget

Den 3. aprilmodtog jegpåemail liste over dommere til de 3 holdturneringsrunder i foråret samt DM.

Formandensreminder
husk at...

spilledragt skal være godkendt af
DMU (fumeringsbestemmelser $ 5).
det skal fremgå af stævneindbydelse, såfremt alie startpenge ikke

gårtil præmier og erindringsgaver
(Tumeringsbestemmelser $ 30).
Spilledragær:
Da j eg overtog formandskabet

var fPlgende klubber med spillefortsætter side 11...
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Ny dommerprove
Af

Teddy Nielsen og Arne

Prip Hansen, DMU's dommer- og teknisk udvalg

Efter samråd med DMU's beDer vil dog være en betingelse Til alle garnle dommere vil der
styrelse vil Dommer- og teknisk for at blive uddannet som dommer. her i løbet af kon biive udsendt en
Du skal være til rådighed for Dom- skriftlig prøve, som skal besvares
udvalg høre, om der skulie være
interesse for at aflrolde et dommer- mer- og teknisk udvalg i mindst 2 år og indsendes til den fastsatte dato
kursus her til efteråret.
frem i tiden ved arrangementer un- for at bevare sin dommerlicens.
Vi mener, der er brug for lidt nye der DMU. Det vil sige, at deltager du
For gamle dommere, der Ønsker
dommere, da det nuværende antal i disse tumeringer, kan udvalgetbru- at bevare sin licens gælder det
viser sig at være lige i underkanten, ge dig som dommer, når det mener også, at besvares prøven tilfredsog samtidig er der det problem, at
at have brug for dig. Melder du fra stillende, skal man stå til rådighed
fordelingen af de nuværende er alt efter kort tid, vil du blive opkrævet for udvalget ved arrangementer unfor fynsk. 1 2 ud af 17 dommere er for udgifterne ved din uddannelse. der DMU, ellen inddrages dommerfynske, og det kan give problemer Det er endnu ikke fastiagt, hvor licensen med pjebtktehg virkning.
ved stævner uden for Fyn.
kurset vil blive aftroldt, men unionen
Er du interesseret i at deltage i et betaler for lidt mad og dine trans- Dommere DM-hold 2000-2001
dommerkursus, skaldugivebesked portomkostningereftersædvanlige Gladsaxe den12. - 13. maj
OD: Heino Nielsen, PTO
retringslinier.
til Teddy Nielsen inden 1. juni.
D: Karsten JPrgensen, RMK
D: Knud E. Boesen. OMC
...fortsatfra side
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dragt, dermåformodes at være
godkendt:

altså til præmier og ikke til eventuelle hel eller delvis drift af klubber.

AalborgBanegoHKlub
Banegolf KlubRanders
BroagerBanegolf Klub
Nord-ÆsMinigoHKlub
Minigolf Clubben Gelsted
PutterTeam Odense
OdenseMinigolf Club
NyborgBanegolf Club
GladsaxeMinigoHKlub

Jeg opfordrer derfor

til,

at bestem-

melseme i tumeringsbestemmelser-

Gladsaxe den 23. - 24. juni
OD: Karsten Jgrgensen, RMK
D: Knud E. Boesen. OMC
D: Svend Aage Matthiesen, BBK

ne $3Oerindres såvel i skriftlige invilationer som invitationer via inær-

nettet. Klubbeme må være indstillet
på, at regnskab over starpenge/

D:

præmier skal fremvises.

,,

Banegolf Klub Randers har efterfglgende ændret navn til: Randen
Minigolf Klub og faet ny klubdragt
godkendt.
Nye klubdragter til eksisterende
klubber skal godkendes, ligesom
nye klubber senest et halvt år efter
indmelding i DMU skal have godkendtklubdragt.
Startpenge:
Jeg ser det som vigtigt at sikre, at
startpenge udelukkende går til at@ge

interessen for deltagelse i stævner

Silkeborgden 9. - 10.juni
OD: Jakob Petersen, MCG
D: Sv. Aage Matthiesen, BBK
D: Ole Rasmussen, PTO

-

: i ,,,

Klaus Henriksen, AMK
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Juniortræf på Nord-Als
Af Vincent Huus og Erik Kristensen, ungdomsledere Putter køm Odense
L4rdagd.3l/3 kunne vi tælle 9
unge fra Putter Team. som havde

til attagemed

Erik's bus
til juniortræffet hos Nord-Als Minigolf Club. Det var dejligt at se så
mange af de nyeste medlemmer
tage med på den tur, og vi tgr godt
sige, at der ikke er nogen af dem,
som har fortrudt turen.
Vi havde taget morgenmad med i
sagtja

os i

findeud
af, hvor
numge

omgange

frun
kunne

køre en

Formel l
racer på

lminut

bussen, franskbrød og pålægschokolade og Rynkeby's 16 sØde appelsiner og Mathildes kakao, så der

osv.Til

manglede ikke noget, og Vincent
lærte hurtigt at få fabrikeret maden

stemple

udfra

på samleband.

fabrikken. Fra gokartbanen hvorfartdjævelen blev sluppet

Vel ankommet til Nordborg blev
vi indkvarteret i en spejderhytte, og
vi såhvordan det væltede ind med
juniorer fra hele landet. Der v ar 22
juniorer med og 5 ledere fra Silkeborg, Broager, PTO og Nord-Als.
Vi startede med en frokost, og
herefterblev vi delt op i 5 hold,
som overhele weekenden skulle
dyste påmange forskellige ting.
Første disciplin var Teknorama.
Vi kørte alle sammen til Danfoss

Såtog
vi hen til banerne og der var med
det samme ffldt med unge som
spilledepåbaneme. Vi skulle så

med "Svanen" (Erik's bus) og fik
besked på at gå ned i svinestalden

og sætte os! Nå, men en ting er
sikkert. De svinestalde, som de har
i Nordborg erbetydelig bedre og
renere end de stalde vi har her på
Fyn. Dervartrægulve, stole og
borde, . . ..men ingen grise!
Ja, ja, det var selvfglgelig ikke
mere i brug som svinestald.
Efter en kort fortælling om hvordan Danfoss var startet. var det tid
til for de 5 hold at løse 11 opgaver,
Opgaverne gikfra atfinde ud
hvor mange medarbejdere, som var
beskæftiget i dag (17184)t11at

12

slutskulle
alle

spille et par runder, men desværre
ville vejrguderne det anderledes, da
det begyndte at regne, men det var

der taget hBjde for. I en hal stod 12
minibaner opstillet og så spillede vi
2

runderpådem, kanon.
Så var det på tide at få aftensmad,

og vi spiste i spejderhytten. Dervar
rigtig mange kyllingea som havde
ladet livet for vores skyld. Desuden
var der lavet en lækker pastasalat

og alleblev mere end mætte.
Eftermaden tog vi igenhen i hallen. Der skulle forbrændes kalorier.

Vi skulle spille "BouncerBall"
Det kender alle jo, ikk'? Hørher:

Forestiljer en forst@rret vatpind
med en stang ogen skumgummiting
til atrammebolden med og enplasticbold på stPrrelse med en handbold og så 2 almindelige handboldmåI. Det er "Bouncer Ball".
Vi spillede4kampe å7 minutter.

DETERHARDT!! Manmåkun

lps.

røre bolden med den vatpind. Det
var rigtig sjovt og alle gik op i det

medliv og sjæI.
Spndag morgen fft vi morgenmad i klubhuset og så var det af
sted igen i "Svanen". Denne gang

skulle vi ud af byen. Vi skulle nemlig

ud atkøre i gokart.
Derkan siges mangeting omden
oplevelse, men det ville tage for lærg
tid at fortælle hvor fedt det er at
ræse rundt på en bane, der erhalvglat og prøYe at komme først over
målstregen. Vi kørte 3løb af 3
runder hver og sarnlede point ind til
holdet. Påtrods af atmangejuniorer ikke var så gamle, så havde de
en fantastisk kontrol over carten og
der var faktisk kun Zlettere alvorlige afkprsler, men dog uden de
store skrammer
Så gik turen tilbage til enfrokosti
klubhuset og så blev det tid til at
spille en omgang udendprs minigolf.
Efter runden havde vi en lille afslutning med gavertilholdene og så
var Juniortr æf 2OO7 overstået"
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Landsholdet der blev væk
Af Leif Meitilberg, Putter Team Odense
Som det fremgik af Jan Ly ø' s ar-

tikel i sidste nummer af Minigolferen
har Dansk

Minigolf Union (DMLD i

samråd med den fungerende landstræner valgt at eiiminere det danske
landshold.

Ånagen til denne eliminering skal i
fplge landstræneren findes i de forholdsvis dårlige resultaær landsholdet harpræsteret ved de sidste 2
års

EM og VM @apendal og Riga),

landsholdsspillernes ringe træningsindsats, manglende intemationale erfaring og unionens pkonomi (Team

Danmark støtten er borfaidet).
Jeg har sikkert glemt nogle af
argumenterne, men disse var under
alle omstændigheder de vigtigste.
DMU og landstræneren har dog
ikke ment, at de rødhvide farver
helt skal fiernes fra den internationale scene. Derfor sendes dernu 4
spiliere af sted til Finland for at spille Nations Cup i Pinsen. Ydermere
skal2 spillere og 2 holdledere repræsentere landet ved VM i Finlandtilaugust.
Men lad os kigge lidtpå argumenterne for ikke at sende et hold
afsted,lad os starte med økonomien:
Her er der umiddelbart ikke så
meget at sigetil atprioriteringen må
ændres. Alene det at Team Danmark
st@tten er borffaldet har fjernet noget der ligner 1 00.000 fra budgettet omkring elitearbejdet. En af
konsekvenserne er at der ikke
aftroldes mere end 3 samlingeri år.
Når man kiggerpå antallet af
deltagere ved Nations Cup og VM
måman undres overfordeiingen af
ressourcer. VedNations Cup skal4
personer deltage og ved VM drejer
det sig om yderligere 4 personer

som alle skal overnatte påhotel
under arrangementerne. Jeg er ikke
klar over om de også får diæter på
turen. Hvis manherhavde ændret

lidt på prioriteringen og havde sendt
et fuldt hold (1 1 personer) afsted til
VM kunne dette være gennemfgrt
inden for samme budget ved blot at
ændre ovemabringeme fra hotel til
hytter på den campingplads, der
ligger 300 meter fra anlægget.

Landsholdets resultater
Tilbage i 1998 præsterede
landsholdet en 8. plads ved EM i
Portugal. Dette resultat blev af
mange, her i blandt den fungerende
landstræner, betragtet som værende
endog særdeles godt. Hele arbejdet

Lyø ogDMU ikke på noget tidspunkt atindkalde til etmpde og
resultatet udeblev da heller ikke.
Igen var der en del af de spillere,
der besad rutine og bærekraft på
holdet der meldte fra.

Kulminationenkom så sidste år.
Efter 10 sarnlingerkunne derpga.
afbud ikke stilles hold og den 7.
spiller blev udtaget blot 3 uger fpr
afrejse. Indsatsen ved EM kanjeg
ikkeudtale mig om, men detblev
endnu en gang til en 10. plads. Mig
bekendt er der igen ikke blevet afholdt noget mødefor at samle erfaringer op fra truppen. Mærkeligt
nok er resultatet. at der endnu en
gang er spillere og holdledere der
har meldt fra i forhold til landsholdet.

omkring EM i 1998 var meget velHele denne historie omkring
fungerende og alle deltagere, såvel
landsholdets præstationer er nu respillere som holdledere, fungerede
sulteret i, at de resterende spillere i
som et sammentømret hold. Da EM truppen efter landstrænerens eget
var overståetblev de erfaringer som udsagn ikke er gode nok til at
spillere og holdledere havde oparkunne udgØre et hold.
bejdet ikke bearbejdet da Gerd
Så er det at jeg spørger mig selv,
Zimmermann (daværende landstræ- "Hvorfor er spillerne så indkaldt til
ner), Jan Lyø ogDMU ikke på nosarnling?'
get tidspunkt indkaldte til et møde
hvor erfaringeme kunne komme til
International erfaring
debat. I stedet blev forventninger til
Ifglge landstræneren eret af de
spillemes resultater og ffæningshelt store problemer i truppen den
indsats skruetkraftigt i vejret.
manglende intemationale erfaring.
Resultatet blev at flere af de "gamDenne skal i fglge landstræneren
le" spillere trak sig fralandsholdet.
opbygges ved, at spillerne rejsertil
Derfor skulle en del nye spillere ind
udlandet og deltagerved stævner
i truppen for at udfyide hullerne.
med intemationalt islæt. Der er inLedelsen af landsholdstruppen igen- gen tvivl om, at netop den internanem 1999 samt de opskruede fortionale erfaring ermed til atmodne
venbringer gj orde, at holdet nærog styrke enhver spiller, der gpr sig
mest krakelerede. Arets resultat var forhåbningerom at deltage på alieren 10. plads og blot2 mand i finahgj este niveau indenfor minigolf.
ien. Endnu en gang valgte Gerd
Men atDMU ikke vilbidrasetil
Zimmermann som iandstræner, Jan
fortsætter s. 14...
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Resultater siden sidct
For perioden

1..

marts - 5. maj
VincentHuus. PutterTeam ll7
JohnHansen, PutterTeam 7!7
11. Leif Meitilberg, PutterTeam I41
12. Stefan Østergaard, Odense 148

5.
6.

Makkerstævne, Putter Team
Odense.l0. - 11. marts
Cupfinaler

14.

2. Allan Knudsen / Johnny N6r, Aalborg
3. Kaj Christiansen, Odense/Tim

Christiansen, Putter Team

Sachsenwald Pokalstævneo Lohbriigge, Tlskland, 13. - 15. april
(6 rd.)

Tempelhof

2. JanLyØ,PutterTeam

(4rd.)
17.

Lars Rosenquist, Putter

1. Inger Neye,

Aalborg

StefanWiltafsky,

Morten Rasmussen,

DamerB

4. Klaus Henriksen / Kåre Thomsen,

1.

130
130

Team

opbygningen af denne erfaring
blandt de spillere der, både nu og
på sigt, kan gØre sig gældende, virker på mig som en fralæggelse af
ansvaret for udviklingen af spiller-

potentialetiDanmark.
Og når alt kommer til alt er netop
VM og EM, stævner hvor det internationale pres er allermest størst.
Til sidst er der argumentet omkring
den dfulige træningsindsats.
Her er nok det eneste sted hvor
jeg er enig med landstræneren. De
spillere der i dag udgør eliten i
dansk minigolf spiller stort set alle
på deres erfaring og rutine. Mig
bekendt er der ikke mere en2-3
spillere der målrettet træner minigolf. Det gØr, at udviklingen af eliten, og derved ogsåbredden, er
gået i stå i Danmark. Der eksisterer
ikke nogetegentligtpres mod de
etablerede spillere, hvilket har gjort,
at disse nærmest sover i timen.

14

ihvertfaldikke.

3"

Putter Team Odense
Putter Team Odense

ffi

1
2

568
581

(6 rd.)
Putter

Team

Der var desuden flere danske sejre i parkonkurrencerne.

1A

Beton Cup, Odense Minigolf
Club,28. - 29. april

158

Juniordrenge
l. Lars Ngrregaard,

(6 rd.)

Seniorherrer I
1. Karsten Parbst,
3. Torben Baldorf,

(6 rd.)

Putter Team I37
4. Mads Ngrregaard, PutterTeam I75

Lohbriigge
Gladsaxe

Hold

(

rd.)

1. Putter Team Odense
526
2. OdenseMinigolfClub 5n
3. Aalborg Minigolf Klub
531

Cupfinaler

138
148

A-række

1. Kåre Thomsen, Aalborg
2. Leif Meitilberg, PutterTeam
3. Vincent Huus. Putter Team

.".fortsatfra s. 13

Træner gør de

1. TempelhofBerlin

2.

13. Ole Rasmussen, Putter

1. Peter Sgrensen / Anders GrØnnegaard, Putter Team

HerrerA

Team 149
Odense 150

Hold (6 rd.)

Jeg er selv en af dem, der ikke
træner, og en spiller, der Ønsker at
præstere noget ved etEM eller VM
har behov for at have en særdeles

veletableret grundform. En grundform derkun kan opnås ved en ihærdig og måhettet træningsindsats.
Æle disse faktorer omkring landsholdsarbejdet i år 2001 har gjort at
jeg hartrukket mig fratruppen.
Jeg mener ikke man kan kaide 2

spiilere for et landshold og ønsker
ikke at deltage i et arbejde der
fremmer den enkelte spiller frem for
hoidet.
Jeg synes, at Dansk Minigolf
Union gør en stor misforstaelse ved
kun at sende 2 spillere afsted til
VM i Finland. Resultatet er blevet,
at den nu har et landshold. der er

blevetvæk.
Sidst viljeg gerne Ønske de resterende spillere i "landsspillertruppen" held og lykke. Husk det er
Danmarks ære I skal ud og forsvare som individualister.

28
28
31

B-række

1. Grethe Knop, Gelsted
2. Hans-Jgrgen Jgrgensen, Odense
3. Inge-Lise Hansen, Nord-Als

35

35
38

C-række

l.

Carsten Berg, Silkeborg

2.
3.

Kai Christensen, Odense

'x

Sidsel Nielsen, Putter Team

4

J+

ReceptionsstæYne, DI- Club,

5.maj
Cup-finale

1. Svend Hansen, Odense
2. Morten Rasmussen, Odense
3. Lars Handberg, Silkeborg

?5
30
30

Karantænedom
Dommer- og teknisk udvalg
har idømt Christian Maglemose,

Gladsaxe MinigoHKlub, 4 ugers

karantæne, som gælder 29.apÅl28. maj, fordi han udeblev uden
grund fra start søndag ved Beton
Cup den 28. -29. apil.
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Landshold$$amling mcd kvalitet
Af KåreThomsen og Johnny Andersen, AalborgMinigoHKlub
Weekenden

den24.- 25. marts

var der landsholdssamling i Putter

Team Odense.
Vi startede med morgenmad og
en debat

omfor-

og

fremtid. Der

blev blandt andet stillet spørgsmåI,
om der ville blive stillet hold til dette
års intemationale mesterskaber efter
nedskæringen fra Team Danmark

blive
stillet hold til Nations Cup både for
herrerne og juniorerne, men der ville kun blive sendt to spillere af sted
til EM for juniorer og til VM for
herrer. Grunden til dette, er at truppen ikke er bred nok til at kunne
stille et kvalificeret hold. Det skal
måske lige tilfpjes, at der spilles
Jan Lyø fortalte, at der ville

med 4-mandshold ved Nations Cup.

Efter en mindre diskussion blev
truppen enig om at arbejde hen
imod at kunne stille hold i åLr 2W2.
dog med den betingelse, at holdene
er blevet kvalificerede nok. da vi
ikke ønsker atkomme tilbage til
den tid, hvor man kunne betale sig

til atkomme påhold.
Derefterfft spilleme til opgave at

Dette skete ved at vi blev delt op i
ffemandsgrupper, og hver gruppe
skulle lave et træningsprogram.
Kreativiteten var stor og resultaterne var gode og meget opfindsomme. Derefter blev træningsprografirmerne gennemprøvet. Der var
alt lige fra sjove og meningsffldte
minirundertil almindelig slagnæning.
Efter gennemspil blev der snakket
om forbedringer til de forskellige
træningsprogrammer, der var dog
ikke så mange minusser som plusser. Efter gennemgangen fik vi at
vide, atvi skulle gennemspille de
forbedrede træningsprogrammer
dagenefter.
Sidst på lgrdagen havde Jan planlagt en lille minitumering på frlten.
Tumeringen var et led i at vise at
man har en foretrukken spilleside,
altsåommanhellere vil bande i
hpjre eller venstre side. Man skulle
forinden selv fortælle, hvilken side,
der var ens foretrukne og i ca.1 5Vo
af tilfældene var detrigtigt, menud
over at være et bevis på dette, var
det også en sjov og koncentrations-

lave et personiigt trænin gsprogrurm.
.s;44}!{!
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Her skal herrer og damer spille Nations Cup i pinsen og VM i august. Det er
regnet for meget svære bane4 hvor en god runde er 36 slag. Rekorden er 30 slag.
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krævende turnering. Dagen endte
med et godt måltid mad og hygge til
fodboldlandskamp mod Malta.
Spndagen skulle vi gennemspille
vores træningsprogranrmer fra dagen [gr. Forbedringerne viste sig at
være tilfredsstillende.
Inden middagsmad skulle dertages billeder af de enkelte spillere
samt et fællesbillede af den samlede
bruttoffup. Spillernes profiler skal
ud på unionens hjemmeside.
Efter middagsmaden blev der udtaget hold til Nations Cup (se boks)
De 4 der er udtaget til de to hold
skal kæmpe om de to pladsertil
EM og VM.
Som afslutring på sarnlingen havde vores holdleder Ole Rasmussen
lavet en lille sjov turnering på eternitæn. Tumeringen var en normal
runde med anderledes pointsystem,
hvorman skulle spilleenrunde med
hPj koncentration.
Under hele samlingen var der en
god stemning og koncentrationen
var i top hos alle. Tak for en god
weekend og en seriøs sarnling.
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AKTNITETSKALENDER
DANSK MINIGOLF UNION

Maj

Uge20

Hele landet

26.-27.

Nord-AlsMinigolf Klub
DI-Club

-

26.

27.

Juni

2.-3.

Prag,

2.-3.
9-10

Vaasa, Finland

Uge24
t6. - t7.
20.
23.

-

24.

30.

Nations Cup juniorer
Nations Cup herrer og damer

lekkiet

Silkeborg Idrætsforeni
Hele landet

Etemit
Eternit
Eternit

TeleCup
Internationalt stævne
FirmaTeamplay Cup

n

g

DI-Club

DM-holdturnering - alle

TeleCup
DI Cup

divisioner

Eternit + beton
Eternit + filt
Eternit
Eternit
Eternit

Deadline Minigolferen nr. 3

Mesterskaber

GladsaxeMinigolf Klub

Danske

Odense

Bestyrelsesm6de Dansk Minigolf Union

Broager Banegolf Klub
DI-Club
Putter Team Odense
OdenseMinigolf Club
Hele landet

Nationalt stævne
Otterup Tour2001

Eternit
Eternit

Landsholdssamling
25. internationale stævne
TeleCup

Eternit + beton
Eternit

Etemit

Juli

7.-8.
7.-8.
2t. -22.
28.

-29.

Uge 31

August

4.-5.

Gladsaxe Minigolf Klub
AalborgMinigolf Klub
Prag, Tjekkiet
DI-Club
Deadline Minigolferen nr. 4
Vaasa, Finland
Minigolf Clubben Gelsted

Nationalt stævne
EM forjuniorer

Eternit
Eternit
Etemit + beton

Otterup Tour 2001

Etemit

VM for herrer og damer

Etemit+filt

Nationalt stævne

Eternit

SIF-CUP

Eternit
Eternit

15.

Silkeborg Idrætsforening
Minigolf Clubben Gelsted
Odense

30.

Randers Minigolf Klub

Makkerstævne

Oktober
20.

Deadline Minigolferen nr. 5

tt. - t2.

-

9. 11.
18. 19.

-

20.
22.
25.

-25.
*26.

Internationalt stævne

September

t. -2.
8.-9.

FMU Open
BestvrelsesmØde Dansk

Minisolf Union
Etemit

December
1.

Odense

BestyrelsesmØde Dansk

Minigolf Union

