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Aktiviteter i vinteren$ lob
Selv om sæsonen er forbi, fortsætter flere klubber deres aktiviteter indendørs. Det gælder både i Aalborg og Odense.
Aalborg har fået nye filtbaner, og har allerede gang i træningsspil med de lokale klubber.
De inviterer til Nordjyllands Open den 10. - 11. februar.
I Odense spiller man også, og her er der lagt op til træningsspil
i det nye år, hvor klubberne fra hele landet er inviteret.
Her inviterer klubben også til stævne den 10. - 11. marts.
På Nord-Als afholder de vinterstævne den 20. januar.
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Deadline nr. 1/2001
20.januar

Fra lokalerne i Aalborg, hvor de har fået plads til 12

Repræsentantskabsm

Øde

nye

filtbanex

i DMU

Dansk Minigolf Union aftrolder repræsentantskabsmøde den
17. februar et fortsat ukendt sted. Det kan blive et meget
afgØrende mØde for fremtiden i dansk minigolf oven på et ar,
hvor bestyrelsen har været nærmest usynlig.
Læs side 2.
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Dansk Minigolf Union
Forrnand:
E-mail:

Prelren Nørskov

pn-a1s@postl.tele.dk

DMU's adresse: Dansk Minigolf Union
Rugaardsvcj 23

DK-5000 Odense C

nf.
Internet:
E-mail:

66 127934

vores union sommeget alvorlig.
Jeg tænker her på vores bestyrelse, som vi ikke har set, hørt eller
mærketmegettil i år.
Og det kan ingen forbund holde
til. Hvis toppen ikke fungerer, skal
der ikke ret meget til før facaden

eller 20
dbgu@gct2net.dk
pls.dbgu@get2nct.dk

begynder atkrakelere.

O1e Rasmussen

Kragsbjergvej 5

DK-5000 Odense C

r]lf.66 147074
o1c-r@post.tele.dk

Lokalmedarbejdere

Sydjylland:

Carl E. Rasmussen og
Arne P. Hansen.
Nord-Als

Udgivelser:
Oplag:

4

Abonnement:

60 kr.

Tryk:

Vester Kopi, Odense

400

årligt

officieit blad for
Dansk Minigolf Union.
er

Biadet er åbent for debat, læserindlæg og
kommentarer.

Bladcts artikler udtrykkcr ikke nødvendigvis DMU's officielle holdning.

Midgolferen påtager sig intet ansvar for
uopfordrct indsendt materiale og for
eventuelle trykfejl i tekst og annoncer.

Minigolfercn iorbeholdcr sig ret til
rcdisere i indscndte materialer.
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Determed et lidtforuroliget sind
at jeg nu skriver denne leder, men
jeg har valgt at skrive den, forjeg

dbgu@get2net.dk

34
1479 34

E-mail:

Af Ole Rasmussen, Minigolferen

ser den den nuværende situation

"rlf.66 1279

Redaktion:

-

Fax. 66 12'79 43

Breddekonsulent: Petcr Søren sen

E-mail:

Hvem skal gribe indP

at

For andre personer i udvalg får
ansvarsfølelsen også et knæk og
disciplinen falder.
Det sker, når man kan mærke at
man ikke far svar på sine henvendelser og man fomemmer en ligegyldighed fra alle sider.
For at sætte dato på det sidste
bestyrelsesmøde i unionen, skal vi
skal helt tilbage til slutringen afjuni.
Det vil sige snart 6 maneder. Og
ingen har reageret!!
Menhvem skal det??
Skal klubbeme slå i bordet, forlange svar og forlange en ekstra
ordinær generalforsarnling

?

Skal de øvngei bestyrelsen slåi
jungletrommeme, når de kan mærke at for eksempel deres formand
ikke er den trækkraft, de forventer?
Hvem er det, at vi skal stole på
nåringenting sker?
Det er et godt spørgsmåi, og jeg
kunne godt sige, atdeter hameller
ham. F ørstog fremmest har hele
bestyrelsen til sammen et ansvar,
men i bestyrelsen må dernødvendigvis også være en rangorden.
Så hvis formanden ikke er der,
må det være næstformanden, som
træder til og oveflager styringen.

Men hvis næstformanden så heller ikke er der?? Findes der mon en
plan C?? Næppe, og jeg tror ikke
på, at derhar været en plan B.
Og hvorharresten af bestyrelsen
været??

Burde de resterende medlemmer
så ikke træde sammen eller i det
mindste kontakte hinandenfor at

finderåd.
Måske kan det være. at jeg
oveffeagerer, for det kan jo være at
situationen er under fuld kontrol.
Men man bliver noget i tvivl om
styringen i unionen.
Jeg spekulerer også lidt på de
arbej dsopgaver, som uddelegeres
på møderne og de visioner, som
nBdvendigvis måformes i ethvert

forbund, hvis stilstand ikke skal
blive en uhj ælpelig til stand.
Det må være meget svært at

fplge op på opgaver og formulere
de næste, når mødefrekevsen er på
det laveste, jeg nogen sinde kan
komme i tanke om i Dansk Minigolf
Unions bestyrelse.
På sidste repræ sentantskabsmøde forlangte den siddende bestyrelse to ting for at fortsætte:
1) Et lån på 100.000 hos

DIF.

2) En på forhand navngiven

kasserer.
Jeg er bange for, at der på kommende repræ sentantskabsmøde

den 17. februar stilles krav den
modsatte vej, nemlig fra kiubberne:
Etkrav om, atbesfyrelsen ikke

bliver siddende.
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Nye baner

iAalborg

Af Ole Rasmussen, Minigolferen
Når andre går i hi for vinteren
fortsætter de i Aalborg Banegolf
Klub sæsonen. De gårnemlig på

filt, når sæsonen er slut.
Og i år er det på deres egne helt
nye baner, som de har sat op i
lokalerne i Skalborg.

Investeret i lokalerne
Baneme fik de i sommer, hvor
opstilling og montage ogsåblev foretaget. De 12 baner koster i gennemsnit 10.000 kr. stykket, en pæn
sum penge ganske vist, men klubben har længe gået med planer om
egne filtbaner i stedet for de lante
baner fra S lettestrand.
Samtidig blev der lagt et nyt guivtæppe for ligesom at fuldende helhedsindtrykket.

ttDræberbanett af eget valg
Banerne er sværere end de hidtidige og som om det ikke var nok,
valgte klubben at designe en
ekstra svær bane. som har fået
så

Så inviteres der igen

navnetDræberbanen.
Banerekorden er på 15 slag, altså
er de forholdsvis svære. men en hel
vinters træning, klubaftenerog et
stævne skal såmænd nok få pillet

lidtvedden.
Allerede har de haftJyske Mes-

sgndage i vinter, den 10. december,

januarog 11. marts aftrolderde
Top Danmark sammen med Randers, Silkeborg og Slettestrand og
så naturligvis klubbens eget stævne
Nordyllands Open, som plejer at
trække folk til.
14.

terskaber med 20 deltagere, og 3

til

den traditionsrige

Nordjyllands Open

10.-ll.februar
Der tilbydes som sædvanlig: Masser af hygge, spændende spil, gigant ta'selv bord
lprdag aften samt diverse overraskelser i lqbet af weekenden.
Thg nordpå og besQg vores nyistandsatte klublokale og vores nye spændende

filtbaner

ø Tilmeld dig i din klub eller ring på I

9S 26 98 24 eller e-

@

abgk@ get2net.dk.
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Rækkernes $ammenlægni nE
Af Ole Rasmussen, Minigolftren
og hos herrerne samler man op

I danskminigolf harvi et medlemsproblem, som også viser sig

imodherrerækken.
Med eksempel hos damerne vil
det altså se således ud:

vedklubbers stævner.
Sagen er, at vi har meget få damespillere i Danmark. Det bevirker,
at der kun deltager 3-4 damespillere, ja ved små stævner endnu færre.
Samtidig er der ved de fleste
stævneri indbydelsen etkrav om et
minimumantal deltagere for hver
kategori. Og deterher atproblemet
bliver skabt. for såkan man som
arranggr riskere at skulle flytte spillere fra en kategori til en anden.
Det problem harværet aktuelt de
sidste par ar, og til tider været løst
ulovligt ved at sammenl ægge damernemedherreB.
Nu rygtes det i korridorene, at
man ønsker en særregel, så dette
bliverloviigt.

v
Juniorpiger
v

Uniong@re?

get direkte over arangøren, men

igen, jeg ffor ikke umiddelbart, at vi
råder over nogen sanktionsmuligheder for sådanne forseelser.
Det kan godt lade sig gPre at

Damer

4

Seniordamer

1

,1.

Seniordamer2
Dette gælderfor alie stævner, uanset om de er nationale eller internationale. Man kan ikke vælge regler fra. fordi et stævne er nationalt.
Tænk hvis man selv kunne sortere i
de regler, man

ville spille efter. Det

ville føre til ren anarki!
Men at flytte på denne måde har
vakt utilfredshed hos seniordamerne,
som opfatter det som uretfærdigt at
skullekæmpe mod damerne, men
samtidig må det opfattes som at chikanere damerne, når de biiver flyttet over i herre B. Det ville svare til.
at seniordamerne, hvis de var for få
blev flyttet over til seniorherrerne.

Danske stævner år 2000

lovgive sig ud af problemet, hvis vi
kan (og må) vedtage en særregel,
som sender damerne over i herrerækken. Men så smadrer vi helt
lysten hos de få damespillere, vi har,
og så kan vi se langt efter damer i
danskminigolf i mange årfrem.
Vi skal gribe om ondets rod og
arbejde på at få damespillere i
sporten i stedet for, at vi flytter problemet rundt i paragrafferne.
En rigUgt god lPsning vil også være, hvis stævneindbydelsen ikke
kræver et minimumantal i en række.
Skemaet herunder skal illustrere
placeringerne set ud fra et samlet
billedet for stævnerne i år i håb om
at give et billede af styrkeforholdet
mellem damer og seniordamer.

1

Nr.2

Nr.3

Damer

lægning

Nord-Als MK's int. stævne

Dame

Seniordame

Seniordame Nej

BroagerBKnat. stævne

Dame

Seniordame

Dame

OdenseMC's int. stævne

Dame

MK's stævnex
Aalborg BK's nat. stævne
MC Gelsted's nat. stævne

a

Seniordamer

J

5

Nej

2

9

Seniordame

Seniordame Nej

4

10

Dame

Dame

Dame

Ja

4

1

Dame

Dame

Seniordame Ja

2

6

Dame

Seniordarne

Dame

3

8

Nej

*Gladsaxes stævne er atypisk, idet der var 4 damespillere, tilmed svenske, og

4

Antal

Sammen-

Nr.

Minigolf

ingenting, med mindre der bliver kla-

Minijuniorpiger

Essensen er, at man samler op
imod damerækken hos kvinderne

Gladsaxe

men hvad kan vi i Dansk

Jeg er bange for, at svaret er

Reglerne klare
I World Minigolf Federations
handbog er deringen tvivl, hvordan
man skal forholde sig hvis man som
ar-rangør af et stævne skal flytte
rundtpådeltageme.

Stær'ne

Som nævnt har der været enkeite
tilfælde, hvor reglen er blevet brudt,

1

seniordame i rækken.
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Nord-Als Minigolf Klub inviterer til

6. Udendørs Vinterstævne
z0.januar kl. | 1,00
Stævnet bliver også denne gang gennemfqrt under hyggelige former med forhåbentlig en god stemning, og vi håber igen på stor opbalcning.
Pris for deltagelse samt efterfglgende spisning (gule ærter og kålpQlse) er kr 75,00"

Tilmelding senest den 10. januar 2001 til: Preben NØrskov, Rypevej 8, 6430
Nordborg, Tlf.: 7449 0676. E-mail: pn als@postl.tele.dk eller
Arne Prip Hansen, Npddevej 2, 6430 Nordborg, Tlf.: 7445 4009
E-mail : prip. hans en @ p o st.tele. dk

Træningskampe for 3-mands klubhold
Af OIe Rasmussen, SportsminigoffiIubben Putter Team Odense
Putter Team Odense inviterer nu
landets klubber

til træningskampe

i

januar-februar.
Det er med henblik på at skabe
nogle gode træningsrammer, hvor
klubberne samles og kan prgve hinanden af under blødere turneringsbetingelser end sædvanligvis. Der er
nu alligevel lidtpåhpjkant, så der
bliverlidt at spille omhver gang.
Selv om der spilles med 3-mands-

holdkan ethold godt være 2 personer, da man kan strege dårligste

runde i hver af de 3 runder.

Der er lagt op til, at lPrdag er
træningsdag, og s@ndag kampdag.
Ud overtræningskampene er der
ogsåplads tilhyggeog socialtsamvær.

Lgrdag aft en er der fællesspis ning og s@ndag morgen er der fællesmorgenmad.
Vi har valgt at invitere alle landets
klubber. for alle kan få et stort udbytte af atkomme tidligti gangmed
forberedeiserne til sæsonen, og vi
håber da, at mange vil tage imod tilbuddet.
Man kan i princippetnå at træne
rigtigt meget i løbet en sådan weekendhvis man vælger at overnatte i
vores klublokaler, for så er hele
aftenen og nattenjo ens egen.
Vi kan tilbyde 6 sovepladser i
kgjer,og desuden kan man medbringe underlag og overnatte på
arealet omkrine vores filtbaner.

En soveplads koster 50 kr., og

zskl.,hvis man selv har underlag
med. Vi har badefaciiiteter og toiletter separat forkvinder og mænd.
For at deltage med et holdhar vi
valgt at afkræve et helhedsbeløb på
500 kr. De penge dækker aftensmad lgrdag og morgenmad spndag
forhele holdet. Resten af pengene
gårtilpræmier.
Datoeme er 13 -14. januar,3.-4.
februar og24. - 25. februar. Skriftlig tilmelding senest 9 dage fgrhver
weekend til Putter Team.
Indbydelse er sendt ud til klubberne med post og pr. e-mail til
diverse modtasere.

5
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Ny $æ$on med

holdturnerin$

Af Ole Rasmussen, Minigolfuren

til

kunne følge med i de andre holds
resultat. Forslagene lødpilat placere tavler til undervejs at notere
antal slag. Eksempeivis bane ved

Systemet erbåde godt og ondt.
Vi kårer et mesterhold safilmen
med de indiviuelle mestre, altsåen
og sammefest.
Vi kan sende et nykåret mesterhold til Europa Cup'en i oktober,
og vi har landsholdsspillere, som

forkaste den.
Vi skal gennemleve den i 3 sæsoner
for at vænne os til den og for at alle
rutiner kommer rigtigt på plads.
Rutineme i planlægningen både
hos TU og i klubberne skal dog
helst allerede inden forårets start
være skemalagt, men spillernes
o'kropsur",
der fornemmer hvomår
en tumering starter og slutter, kræver længere pr@vetid. Jeg ffor nu, at
det er stilletrigtigt i løbet afforåret.

har overstået en formtop i sæsonen
og i ro og mag kan forberede sig til

Bredde kontra elite

rundens udvikling.ved de øvr'ge

Den gamle tilbagevendende diskussion. Skal bredden. altså de lavere divisioner, spille færre afdelin-

hold.

Med den nuværende opbygning
af sæsonen i holdtumeringen, er den

forrige kun lige afsluttetfPr den
næste skal planlægges og sættes i
gang.

EM i august, hvornæste klimaks
skalkomme.
Omvendt er det lidt kedeligt at
turneringen knækker i den grad i
form af vinterpausen. Det er svært
atlæggeplanerforforåret - og kan
spillemenu deltage i alle afdelinger?
For vores EM-spiliemekan det
være svært athive den sidste motivation op af posen tilårets sidste
kampe. Manfornemmeren vis udbrændthedhos flere, men alle elitesportsfolk oplever dette, og vores
ervel ikke mere sarte end andres.
For tumeringsudvalget, som er
knækket noget sammen i årets løb,
har det også knebet med planlægningen og arbejdet. Typisk ertidsplaner, resultater og indbydelser
kommet i sidste øjeblik.
Udvalget er ansvarligt for unionens flagskib og skal fungere, og hvis
det ikke gør det, så ligger næste
ansvarhos bestyrelsen, som skal få
dettil atfungere.

Prøvetid
Vi harnu i godt og ve1 1 år afprPvet denne omvendte sæson, og

6

det er ikke nok

at

ger end Elite- og 1. division.

Hvor megetbredde har vi egentlig med i holdtumeringen og ønsker
de spillere egentiigt at blive behandlet anderledes i form af 1 afdeling
mindre. Deterfaktiskkun 1 sølle
afdeling i efteråret, som divisionerne
under 1. division spiller, såhvorfor
dog ikke lade aile divisioner spille
med. Detkan lade sig gørerent
tumeringsmæssigt, og umiddelbat
burde det ikke være det, som afskrækker klubbernes spillere fra at
spille med i holdtumeringen.
Slutspillet er lad mig sige en slags
adskilt tumering, hvortii holdene
skal kvalificere sig, og det har den
opbygning, det skal have. Hermed
menerjeg, at vi i hvert fald ikke
skal begynde at inddrage op-og
nedrykningskampe i slutspillet.

Stillingen i runden
Da vi gik over slagsspilsformen i
1998, var det et ulgst problem,
hvordanman i selverunden skulle

12 og 18.

Detvi har oplevetindtil nu eringen af disse tavler, menblot mundtlige optæliinger mellem to hold, som
spiller direkte imod hinanden. Det
erkun interessant, såfremt de i stillingen ligger rimeligt iige. Derudover
spørgerman sig for, hvordan de andre liggeE så man får en idd om

Rent praktisk ligger der måske
også et problem i at transportere
disse tavler, for hvor meget fylder
de, og hvem skal have dem med,

og skal de overdrages til næste spillested, når weekenden er færdig.
Økonomisk kan vi nok heller
undgå visse overvejelser, hvis pengekassen er slunken, og så strander

projektetnemt.

Flere spillesteder
Det er også et tema, som vi har
søgt svar på i de senere år.

For det er rent ud sagt kedeligt at
gennemspille de samme 8 tumeringsanlæg år efter år. Nu har vi da hel-

digvis inddraget betonanlægget i Odense, og det er så det niende turneringsanlæg, men flere turneringsanlæg børvære en sag, atvores
union også skal arbejde mere på.

Dels bliver det mere spændende for
"insiderne" i sporten at spilie, og så
bringer det os nye PR-veje udadtil,

somvi skaludnytte.
Tumeringsmæssigt stiller det naturligvis krav. Vi vil ikke lade spil-
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lerne være prøvekludforhvad som
helst. Hverken med hensyn banernes standard, eller turneringsledelse,

men vi skal

s@ge muiigheder udadtil.
Det vil Eørc det sjovere at spilie
minigolf i Dansk Minigolf Union.

Juniordivisionigen!
Idden har været luftet i flere år:
Detkunne være dejligt, hvis der
kunne blive en juniordivision i Danmark igen. De sidste 3 århar der
væretet altemativ, nemlig Tele Cup,
somholdene har spillet på deres
hj emmebane på hverdagsafteneme.
Det har været en succes, og i år har
landets seniorer også taget idden
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Men nu fremsætter Vincent Huus
et forslag på unionens kommende
repræsentantskabsm@de om at
etablere en j uniordi vision.
Meningener, atden skal afvikles
sideløbende med den nuværende
holdtumering. Terminer og spillesteder skal være de samme, og
pointsystemet skal også være som i
holdtumeringen.

Men for ikke at Bdelæggeklubbemes nuværende hoid, hvor de
unge spiller med på lige fod med de
voksne, så skal deres tumering

forblive sideløbende. De forbliver
på deres hold, men deres resultater tæller også påjuniorholdene.

Derbliver

26
11
12
6

3 spillere på holdet,

og såkan man strege dårligste
runde.

Turneringen skal indgå her fra
foråret og spilles i de 3 afdelinger,
som resterer.

Men der skal overvejes nogle
ting: Hvis forslagetvedrages, kan
man få tilmeldingea hvor der indgår
spillere, somikke spillermedi den
pt. k@rende turnering. Der skai altså
være plads til ekstrahold.
Og hvor længe skal juniordivisionen være en sideløbende turnering?
Og hvis det bliver en succes, så
trorjeg, at landets mange seniorer
også ønsker egen division.
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Bio-feedback - lær at slappe af når du spiller
Af Ole Rasmussen, Sportsminigoffklubben Putter Team Odense

i klubben. Metoden hedder
Bio-feedback. Det er en teknik, hvor man måler muskelspænding på områder, som er
interessante. I vores tilfælde er det på arme og skuldre.

Vi havde

bes@g af en ekspert på området på en træningsaften

Bio-feedback vil de fleste nok
stille spørgsmålstegn ved det, for
det er bestemt ikke en stØrrelse
man hører om til hverdag.
Men hvis man nu læser færdig
her, har man læst om en usædvanlig
metode for sportsfolk til at lære at
styre sin muskulatur og til at lære at
slappe af ikonkunence og tømme
hovedet for tanker. Metoden anvendes også af firmaer til at bearbejde belastningsskader hos deres
medarbejdere. I vortids informationssamfund er det typisk museskader, som er det store problem.
Manden bag dette hedder Jgrgen
Schmidt. Han arbejder mest med
golfspillere til hverdag i Copenhagen Indoor Golf Center (det gamle
B&W skibsværft), men også skytter, bridgespillere, dartspillere og
andreharhaft gavn af hammed

Vi ved selv, hvordan det går med
spillet, hvis man er nervøs og anspændt. Man spiller stift, teknikken
fejler og boldene ryger forbi huilerne eller rammer forhindringeme.
Først når det hele er tabt på gulvet
kan man spilie frigjort igen.
Ved at lære at slappe kan man
stoppe nedturen inden det er for
sent, og man frigør man samtidig
energi, og detblivernemmere at
koncenfrere sig.
I gr gen Schmidt kombinerer træningen med at siappe af med mentai
styrketræning, så spilleren får en
mental balance. Resultatet bliver
større udholdenhed forhele dagen,
og hvis man lærer at slappe af, har
kroppen ogsånemmere ved atrestituere sig, både imellembanerne
ogimellemrundeme.

succces.

Tab ikke køllen

Elektroder afslører dig

Vi havde Jørgen Schmidt med
ved en træningsaften i Putter Team,
hvor et par af vores spillere virkede

Men hvad går det ud på? Jo,
man placerer elektroder på huden, i
vores tilfælde påunderarm og overarm. Disse elekffoder er tilsluttet en
maskine, som afslørerhvis man
spænder sine muskler for meget.
Udslag kan dels ses på et spændingsmeter, som lyser rpdt nar testpersonen spænder, og samtidig kan
man slå lyd ti1, således at personen
selv kan høre, hvordan det går.
Formålet er at fieme alle unødvendige spændinger, som man fPjer
til sit slag.

8

ner var spilstyrrende, og derefter

blev de flyttettil venstre arm.
Igen en udfordring som dog igen

kom hurtigt under kontrol.

Sedumud
Såkom pludselig næste melding:
PrØv at se dum ud når du slår! Ja,

måskeharnogen nemmere ved den
øvelse end andre, men sagen er, at
hvis man siapperaf ansigtet, frrgør
man ogsåenergi, og detbreder sig
også til at slappe af i nakken, skuldrene og ryggen. Hvem har ikke
pr@v et at have spændinger efter en
weekendmedminigolf?

Motorikken vigtig
Som minigolfspiller ved vi alie, at
der er 3 vigtige slagteknikker,

vi

skal kunne. Temposlag, præcisionsslag og skruslag.

som testpersoner.
I begyndelsen var det svært at
kontrollere hastigheden, når man
skulle slappe af. Man skulleholde
akkurat så fast, at man ikke tabte
køllen, og akkurat så løst, at man
spillede "lydlPst".
Og det lykkedes ret godt, og
efterhanden som testpersonerne

fik

lidt fgling med det, kunne de kontrollere det næsten hver gang.
Elektroderne blev f6rst sat på
hpjre arm, som for vores testperso-

Men ikke alle mestrerdem lige
godt, nogle kan 2 ud af 3, men for
at blive en kompiet spiller er 3 ud af
3 nødvendigt.
Hvordan kan man opnå dette?
Jo, mankan afprfrve andre sportsgrene, eksempelvis gymnastik,
dans, eller boldspil, hvorkropskoordinationen biver stimuleret.
Selv havde han bedt en elitegolfspiller om at gå til motionsboksning
for på den måde at udvikle sig og
opleve en anden side afsig selv.
I gr gen Schmidt holder som
nævnt til i Copenhagen Indoor Golf
Center med sit firma Consentis. hvis
man er interesseret i et kursus.
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Tele Guppen's udYiklinE
Af Vincent Huus, SportsminigolJklubben Putter Team Odense
For 4 år siden valgte jeg at starte
en helt ny turneringsform op i Danmark.
Peter Sørensen fortalte mig, at

I første omgang var Fax-Cuppen

kunforjuniorerne, men det skulle
dog ændre sig i 1999.

der i Sverige blev spillet en lands-

Vinder det fØrste år var NordAls og de vandt også i 1998 og

dækkende turnering, som tog ud-

t999.

gangspunkt i at spilie mod andre
klubber uden at skulle rejse rundt.
Idden var at spille på en hverdagsaften ude i de forskelligeklubber og så dyste mod de andre klubber. Resultatet skulle såfaxes til den
person, som stod for turneringen.
Derforkaldte svenskerne det: Fax

Navnet Fax-Cup blev ændret i
1998 til dets nuværende navn: Tele
Cuppen!
Vi ringede jo rent faktisk resulta-

cup.
Jeg syntes, at det lØd som en rigtig god idå og den danske Fax Cup

startede

Sp

iI99l.

ort smini g olfklubb en

P utt

ternerundt.
11999 blev Tele Cuppen udvidet
til også at omfatte seniorerne.
Der var et udbredt Bnske fra deres side om at være med i Tele
Cuppen, og det serud til, at de også har taget tumeringen til sig og
bakkerflot op om den.

er

Te

am Odense

I år har turneringen derfor været
større end nogensinde.
Syv juniorhold (tremandshold) og
otte seniorhold (tremandshold).
Næste århåberjeg mindst lige så
mange klubber stiller med mindste
så mange hold som i ar, så vi kan
fortsætte udviklingen af den biiligste
turnering i Danmark.
Den erbillig, fordi deltagelse er
gratis, og fordi udgiftertil rejse og
opholder lig nul.
Jeg glædermig megettil, atTele
Cuppen skydes i gang næste årrog
forventer at slå dette års rekord af
deltagende hold på 15 hold.
Resultater fra tumerinsen kan ses
på resultatsiderne.

ffiolder

tlakkerstævne

10.-ll.marts
Konceptet har vi ikke ændret: Flotte pengepræmier - specialpræmier - makkerrunder
- enboldrunder - cupkampe - hgjspænding for alle deltagere.

Har jeres klub ikke modtaget en indbydelse med posten, så ring til os på 66 12 60
80, så sender vi den til jer
Vi vil i år invitere en lang række klubber i Sydsverige, Nordtyskland og Holland. Det
betydea at der hurtigt kan blive fyldt op. Vi har fortsat "kun" plads til 50 par

Derfor - vær hurtige med tilmeldingen. Sidste frist er l. marts 2001.
Send med H
til: Putter Team Odense, Rugaardsvej 23, 5000 Odense C eller
e-mail til lm@ image.dk.
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Resultater

Dato for repræsentantskabsmøde

Minigolferen år
200r

Tele Cup 2000 - slutstilling

Dansk Mingolf Unions repræsentantskabsmødefor år 2000 erfast-

Juniorer

lagttil l4rdagden 17. februar 2OO1.
Grundentil denne dato erat

Man stårved enbeslulring indtil
mantageren ny.
Sidste år havde jeg besluttet, at i
år skulle være mit sidste år somredaktpr på Minigolferen.
Men jeg har nu valgt alligevel at
tage en tørn mere.
Pt. ser det heller ikke ud til at der
er kommet en afløser, og bladet har
en så vigtigt funktion ud tii DMU's
medlemmer. at det ikke må lide
"bladdøden".
Så medmindre. at Dansk Minigolf Union har en anden redaktør,
som de Bnsker indsat på posten, så
fortsætter jeg et år mere.

Points

1. Putter Team Odense

I

86

2. Nord-Als Minigolf Klub I
3. GladsaxeMinigolfKlub

Seniorer
L

n
I

Points

BroagerBanegolfKlub

I

139

2. Banegolf KlubbenRanders 1 126
3. Nord-AlsMinigolfKlub \n

Åbne Jyske Mesterskaber, 2L.22. oktober, Aalborg B ane golf
Klub, frlt (12 baner)

Herrer

(6rd.)

1. Kåre Thomsen, Aalborg
2. Johnny Andersen, Aalborg
3. Allan Knudsen, Aalborg

Seniorer
1. Leif Bæk,

Randers

1. Rasmus Arentoft,

139

Men detog en indbydelsekommer ud til klubber og udvalg med

142

posten.

nn

173

114

(6rd.)

2. Christian Simmonsen, Silkeborg
3. Simon Jespersen, Aalborg

MGCMainzD)
MgCGeldrop(NL)

Henehold (6 spillere)
1. Tantogardenss BgK (S)

2. Bsg Hardenberg-Pcitter (D)
3. MgCGeldrop(NL)

Tak ved jubilæum

FBgU afholder
generalforsamling

168

209

m

Europa Cup for mesterhold,S. 7. oktober, Appelscha, Holland,
kombineret eternit+beton

2.
3.

mØdet.

165

Aalborg

Damehold (3 spillere)
1. Tantogardens BgK (S)

dethar måske undretnogen, hvor
det blev af, men det var der en naturlig forklaring på.
Det skal lige nævnes atforslag,
der skal behandles, skal være unionen i hænde senest 4 uger f@r

(6rd )

2. Elen Gade, Aalborg
3. Frits Arentoft, Aalborg

Juniorer

Danmarks Idræts-Forbund har omlagt sitregnskabsar, og DMUhar
så måttet følge den ændring.
Normalt er mødet i november, og

(10rd.)
838
855

851

(10rd.)

lY4
1563

lffi

Ogsåi Fyns Banegolf Unionhar
man lagt en dato for den arlige
generalfonamling.
Den aftrolder de torsdag den 18.
januar kl. 19.00 i Putter Team's
lokaler.
Bestyrelsen sender indbydelse ud
tiJ de fynske klubber.
På mBdet plejer man at kåre

Arets

Spillerpå Fyn. Hverklub skal indstille en ellerflere kandidater og begrundeindstillingen.
Det behøver ikke nødvendigvrs at
være en sportsligt succesfuld

kandi-

dat. Det kan også være en leder-

skikkelse, en arbejdsbi eller måske

enkombination.

Minigolf Clubben Gelsted ønsker
her i bladet at sige tak til alle, som
viste opmærksomhed ved klubbens
jubilæumstævne den 2. - 3. september.
Tak til Dansk Minigolf Union, tak

til klubbeme og deres medlemmer
og tak til sponsorer og til Ejby
kommune.

Deadline Minigolferen
nr. 1/2001
Næste nummer af Minigolftren
udkommer i februar Indlæg
skal være mig i hænde
senest
Sendes

ole

pr

20/l
e-mail på:

post.tele.dk eller
adressen:
Ole Rasmussen,
Kragsbjergvej 5,
5000 Odense C.

-r@

Tlf. 66 14 70
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Aktivitetskalender 200 |
Januar
73. - 14.
14.
18.

PutterTeam Odense
AalborgBanegoHKlub
Putter Team Odense

Nord-AlsMinigoHKlub

Weekendholdspil
TopDanmark

Etemit
Filt
Generalforsarnling i Fyns Banegolf Union
Vinterstævne
Etemit

Febnrar

3.-4.
10. - 11.

PutterTeam Odense
AalborgBanegolf Klub

Marts
10. - 11.
11.

Nordjyilands

Et€mit

Open

Filt

Repræsentantskabsmøde Dansk Minigolf Union

17"

24. - 25.

Weekendholdspil

PutterTeam Odense

Weekendholdspil

Etemit

Putter Team Odense
Aalborg Banegofl Klub

Makkerstævne

Eæmit+filt
Filt

TopDanmark

April
27" - 22.

DM-holdtumering Alle divisoner

Maj
12. - 13.

DM-holdtumering Alle divisioner

Juni

2.-3.
2.-3.

DM-holdtumering Alle divisoner
Nations Cup forherrer og damer Eæmit+filt
DM-hold slutspil+DM individuelt + mix

Vaasa. Finland

23. - 24.

August
12. - 14.
22. - 25.

EMforjuniorer
VM forherrer og damer

!ekkiet
Vaasa, Finland

Filt+eternit

En opfordring fra redaktØren
Det er ofte en hård nØd. når deadline til bladet errundetfor antailet af

indlæg er megetfå.

Såmåmanjo til og i gang, kontakte de forskellige klubber, hvor
man kan gå ud fra at der måske er

lidt vinteraktiviteter - for det plejer
der jo at være!
Nogle gange er der bid, men det
erjo ikke givet.

Dette nummer af biadet giver tydeligt udtryk for den entydighed af
indlæg, som kommer med i bladet.
Desværre måjeg selv ståforen
del af artiklerne. Det ses! Og det
bliver et mere kedeligt blad forjer
som læsere, for mine formuleringer
og måde og skrive påkan de fleste
efterhånden genkende i søvne.

Skai jeg ændre min stil? Jeg

for-

søger, men jeg vil hellere ændre på
jeres passivitet.
FPrst og fremmest: Kig i bladet
og hold Øje med næste deadline og
sæt datoen i jeres kalender.
Skriv ellerringtil mig, hvis Ihar
det mindste påhjertet.
Vi er alle fælles ombladet, jeres
id6er er lige så gode som andres.
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ball of fame

balls, [uiler$ and e[ui[ment
own uoiluction with high uuality
(variable angle in steps of3grade)
(witb chambers of flling-weights)
(rystern of 9 different rubbers)
rubber-unit
5 filling-weighb each 149 (variable balance + total weiCbt)
(speciai tool is included)
screrv M5 x 16
(special tool is included)
screwM4 x 16
shaftcoonection
putærhead

putterhead you car choose bom two materials:
- Iight model 3059 (with weights up to 375 g)
- heavy model3809 (with weigbts rp to 450 g)

clubrubb€r with special-developed

shape at the bottom
rnbber is integrated into the rubber- unit
mbber-nnit catr be changed very easy

'g
shaft

3

putter

lenght and fleribilitywe deliver individual
- steel (hard)

- graphite, black (rriddle)
- graphite / glassfiber, grey ( soft)

Ifr [lrc inLmefiom ileæe rsl;
lan lyo, Puuel Team 0dense, tudgarilsuey 23, llf, - [000 0ilense

[hone

+

far :+41 lt|lf 66
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