
Dansk Minigolf Union 

Minigolfsportens opbygning 
 
Minigolfsporten er interna-
tionalt organiseret i World 
Minigolfsport Federation, og her 
i Europa under European 
Minigolfsport Federation. 
 
Dansk Minigolf Union er medlem 
af Danmarks Idræts-Forbund, 
og afholder DIF-godkendte 
danmarksmesterskaber for 
hold, for mixpar samt i 
individuelle rækker hvert år. 
 
Danmark deltager også med 
landshold ved NM, EM og VM, 
og har desuden et godt sam-
arbejde med de øvrige nordiske 
lande. 

 

Dansk Minigolf Union 
Tlf.  66 12 79 34 
www.minigolf.dk 

 

 

Værd at vide 
Du kan bruge vores hjemmeside til at finde 
mange nyttige oplysninger som for eksempel: 

 

Hvordan etablerer jeg en klub? 

Kontakt DMgU’s breddeudvalg via 
hjemmesiden www.minigolf.dk 

 

Hvordan kan jeg komme til at spille 
turneringsminigolf i Danmark? 

Du kan finde din nærmeste minigolfklub via 
www.minigolf.dk. Meld dig ind i klubben og få 
derved mulighed for at spille stævner, deltage i 
klubtræning mv. 

 

Hvor kan jeg købe minigolfudstyr og 
minigolfbaner?  

Kontakt DMgU’s breddeudvalg via 
hjemmesiden www.minigolf.dk  

 

Nyttige og interessante internetsider 

World Minigolfsport Federation: 
www.minigolfsport.com 

Links til specialforbund, DIF, Team Danmark, 
Mål på idrætsbaner: www.idraetsanlaeg.dk  

Dyrk minigolf 
som sport 

 
 
I Dansk Minigolf Union kan du 
blive medlem af en klub. 
Har du lyst til at spille minigolf 
som hobbysport eller  
konkurrencesport, så meld dig 
ind i en klub. Læs denne lille 
folder og få mere at vide!  
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Minigolf i Danmark 
 
Tusinder af danskere spiller 
hvert år minigolf i deres ferie 
eller som weekendfornøjelse 
med familie og venner. 
 
Ikke alle er klar over, at man 
kan melde sig ind i klubber i 
Danmark og spille sammen med 
andre minigolfspillere. 
 
Som klubmedlem kan man også 
deltage i konkurrencer i 
Danmark og udlandet, eller blot 
nøjes med at spille i klubben. 
 
Meld dig ind i en klub, og deltag 
i klubtræningen, spil stævner 
og få en masse spændende og 
nye udfordringer med minigolf. 
 
En minigolfers udstyr 
 
En minigolfspiller bruger en 
putter og bolde af bedre 

kvalitet, og samtidig bruger 
man mere end 1 bold.  

 
Hvorfor andet udstyr? 
 
Det hænger sammen med at 
man kan forbedre spillet ved at 
anvende forskellige bolde. De 
varierer i hårdhed, springhøjde, 
vægt, overflade og størrelse. 

Det drejer sig om at opnå bedre 
resultater, og det sker blandt 
andet ved at udstyret er af en 
bedre kvalitet.  
Resultaterne kommer dog først 
med træning og rutine. 
 
Minigolf for alle 
 
Minigolf er sporten for alle, fordi 
der ikke er ret mange begræns-
ninger. 
De yngste starter omkring 7-8 
års alderen, mens de ældste er 
fyldt de 80 år. 
 
Du kan blive en af de mange.  
 
Kontakt Dansk Minigolf Union 
og hør nærmere. (se bagsiden). 
 
Bidt af spillet 
 
Mange bliver bidt af spillet og 
vil lære mere og blive bedre. 
Der er så mange udfordringer 
og derfor er det så populært. 


