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DM iRanders
Banegolf Klubben Randers var vært for de danske mesterskaber, og selv om det blev en våd affære blev både holdmestrene og de individuelle samt mix-mestrene fundet.
Hos herrerne vandt Kåre Thomsen, Aalborg, og hos damenre
genvandt Inge-Lise Hansen fra Nord-Als mesterskabet.
DM-hold havde for f6rste gang slutspil i den nye turneringsform og her satte Putter Team Odense sig på guldet, dog ikke
uden besvær, da Aalborg sæsonen igennnem var en trussel
mod trofæet.
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De så

Dansk Mester 2000 hos herrerne: Kåre Thomsen, Aalborg Bønegolf Klub.

DI-CUP med 56 deltagere
Det stort anlagte stævne DI-CUP blev deltagermæssigt et stævne som ethvert
andet dansk med kun 56 deltagere. Men stævneformen, præmierne og spændingen var af en anden kaliber, som fortjener at blive holdt i hævd.
Næste åu er stævnet rykket til den 8. - 10. juni, så arrangementet ikke
kolliderer med nationale mesterskaber i vores nabolande. Det holdt manse
væk i år.
Læs side 8-9
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Minigolferen er ol'ficiclt blad for
Dansk Minigolf Union.
Bladet er åbent for debat, iæserindlæg og
kommenlarcr.
Biadets artikier udtrykker ikke n6dvendigvis DM U's officielle holdning.
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uopfordret indsendt materiale og for
eventuelle trykfejl i tekst og annoncer.

Minigolferen forbeholder sig ret til at
redigere i indsendte materiaier.
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Nu er det ikke sådan at alle
private, der arrangerer en minigolf
turnering, kan komme med i Dansk
Mini golf Unions terminskalender.
Der skal være kvalitet bag og de
normale regler for minigolf skal
være overholdt. Tænk blot på de
danske mini golf mesterskaber sidste
år, hvorTeleringen stod som
aff angør. Her var præmieme bl. a.
en rejse til Thailand og en Golf
Cabriolet. Turneringen var en
blanding af minigolf og golf på græs.
Kvaliteten af minigolfspillet var efter
min opfattelse her ikke i orden.
Unionens bestyrelse og DI-Cup
havde derforet mødeden4. marts,
hvor tumeringen blev gennemgået,
både detrent spillemæssige og det
rent organisatoriske. Bestyrelsen
blev her overbevist om. at der vil

Naturligvis vil Unionen geme
benytte sig af den reklameværdi, et
sådant arrangement vil have.
Specielt over for Team Danmark,
står vi svagt på punkterne medie-

verden. Det er en turnering med
store pengepræmier, som vi ellers

Minigolferen

Sydjylland:

kalenderen.

hele den intemationale

eller 20 1479 34

E-mail:

og Morten Rasmussen.

Tti.66 t27934
Fax. 66 12"19 43
www.banegolf.dk
dbgu@gct2net.dk

Ttf.66 1279

Redaktion:

kun kender fra store golf tumeringer. Turneringen er privat arrangeret
ogarfangøreme er Steen Handberg

blive tale om et alrangement af
megeth6j kvalitet og at der står
kompetente personer bag.
Unionens bestyrelse har derfor
ingen betænkeligheder ved at
anbefale dette arrangement og som
mange nok allerede har set, erDICuppen nu med på termins-

DK-5000 Odense C

Breddekonsulent: Peter Sørensen

E-mail:

Af Preben Nørskov, formand Dansk Minigolf Union
Danish Invitationel Cup er en ny
turnering, som har vakt genlyd over

Rugaardsvej 23

Internet:
E-mail:

$amarbeidsaftale med Dl-Cup

minigolf

og sponsor interesse.
Dl-Cuppen kan være et skridt
på vejen

til at ændre denne opfat-

telse. DerforharUnionen også indgået en samarbejdsaftale med Steen
og Morten, så vi begge kan få det
mest optimale ud af arrangementet.
Skulle du være interesseret i at
mBde spillere fra den internationale

elite, så vil Dl-Cuppen være stedet.
Ellers er det jo normalt kun deltagere på landsholdet, som møder disse
spillere. Jeg håbea at mange finder
vej til Dl-Cuppen den 15.-16. juli
og at stævnet bliver en succes. Det
kan fåbetydning for os alle.

Lang forsinkelse
Det er nok ikke forbigået nogens
opmærksomhed. at M in igolft ren nr 2 har været længe undervejs. Det slqtldes 2 ting. Min
arbeidsplads har krævet megel
tid og overskud, ag der hør ik^
ke været den fornØdne inspiration til at gå i gang med blaået.
Den anden ting er mit ørbejde

med løndsholdstruppen, s om
har krrrvet en meget stor ind-

sals, og her står vi overfor øt
skulle opfylde krav fra Team
Danmark, og forsQge at holde
setltnen på et elitearbejde i
dansk minigolf.
Ole Rasmussen, redakt
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Påskc$tævnc i Lohbrii$$e
Af Ole Rasmussen, Putter Team Odense
Vi var 11 spillere fraPutterTeam
Odense på tur i påsken til stævne i
Lohbriigge. For mange er det et
gensyn med Lohbri.igge-folkene, da
mange af demkommertil vores
Makkerstævne i marts, og deres
bes@g hos os og vores hos dem er
en tradition, som har stået på en
hen ved 10 år. Lad mig lige remse
op hvem der var med på turen.
Vincent, John, Jan, Leif, OleN.,
Lars R., Lars N.,Inger, Stefan og
mig selv. Desuden var der 2 ikkespillere. Det var Helle og Nanna.
Desuden var der et hold fra Aalborg,
Sven, Kåre, Bjarne, og Morten fra
Odense. Detblev på mange måder
en sjov og spændende tur. Vejret
var helt i top, der var underholdning
for alle på det omrejsende tivoli
Hamburger Dom torsdag aften, og
så gik stævnet udmærket for os.

Spændendeholdkamp
Mest spændende var Putter
Teams førsteholds kamp med det

Hos herre A blev JanLy

Ø

w. 5,

og Jan tog også et par andenpladser,

dels i par med John Hansen og

i

mix-par med Angelika Wiltafsky fra

Niendorf.

HamburgerDom
I 3 uger omkring påsken kommer

tivoli til
Hamborg midtby. Det er selvfplgelig
en enorm attraktion. som vi ikke vil
gå glip af. Det virker heller som om
athele Hamborgs befolkning Ønsker at gå glip af det tivoli.
Der er de vildeste rutsjebaner og
sving-rundt-på-hovedet-og-op-ogned maskiner, somkan få selv de
mesthårdkogte til vende vrangen
et kæmpestort omrejsende

udad på deres mavesæk.
Der er også de almindelige markedsboder og øltelte, så alle kan få
deres behov dækket.

Påsketradition

tradition med påskeæg og gaver i
forbindelse med påsken.
På anlægget ligger påskeæg
rundtomkring, og mankan more
sig med atgårundt og finde dem.
Desuden kommer påskeharen på
bes@g hos mange familier og i opgange og lægger påskeæg ud

hoveddøren, eller værelsesdøren.
Det er rigtigthyggeligt, og til stor

mindstforbgrnene. Nanna som er 2 år fik også
glæde for alle ikke

mange æ9, og hun gik på opdagelse

(vi spiste i
den lokale sportsklubs lokaler). Det
var dog ikke alle æg som duede, så
de store blev sorteret fra, mens hun
beholdtde små.
Påsketuren var en rigtig dejiig tua
og jeg håber, at vi kan blive ligeså
mange næste år og få en ligeså sjov
tur ud af det.
Tak til alle og ikke mindst vores
tyske værter.
eft er aft ensm adenlgrdag

I Tyskland, eller i hvert fald der
hvor vi er, har de en helt anden

tyske mesterhold TMV Berlin med
et par landsholds-spillere på. Vi
førte over dem indtil de allersidste
baner, men deres ankermand, Andreas Kelch, viste med en runde 19
detformat. som en ankermand skal
så var stillingen lige.
Scenen var sat til et omspil. Otte

have, og

spillere, alle på banen.

Detblev nu hurtigt afgjonpå
bane 1. hvor vi ikke formåede at
lave mere end 2 ettere, men alligevel fik vi vist fanen i udlandet.
Ogsåindividuelt gik detret godt.
To fprstepladser blev det til. Inger
Neye vandt dame B-rækken og
Stefan Østergaard vandtjuniorrækken.
Vi er alle i samme båd her i vandrutsjebanen,og

4

for

jo - flere blev godt våde.
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Juniortræf 2000
Af Arne Prip Hansen, Nord-Als Minigolf KIub
Det var en flok forvenuringsfulde
unge minigolfspillere der lprdag

morgen den 1. april tog af sted til
Juniorffæf zffiO,som Aalborg
B anegolf Klub arrangerede.
1.

april

Allerede kl. 6.00 startede vi i to
biler med 5 juniorspillere samt 3
ledere den lange køretur, som jo
ikke forløb uden drillerier, da detjo
som tidligere nævnt var den 1. april"
Ælan'lfik næseblod" og vi ledere viile
holde ind på en rasteplads for at
hjælpe, men lige inden vi drejede
ind, fikvi såbeskeden atdetvar
aprilsnar. Hele vejen til Aalborg
blev der gættet på hvad de forskellige hemmeligheder programmet
bgd på, måske kunne være. Et af
programpunkteme var et udendørs
eventyr (wrrrrrr) og derblev gættet
påat detmåskekunne være gokart.
En anden gættede på et besPg i
Zoologisk Have, og der kom mange
gode forslag påbordet.

Kl. 10.30 var vi fremme og fik
hurtigt fat på vort grej, og kom

i

gang med træningen.

Da samtlige deltagere var ankommet, bød Klaus Henriksen velkommen og han gennemgik dagens
program. Dervarlidt skuffelse at
spore hos de unge mennesker, da
det blev bekendtgj o rt, at fØrste
punkt i programmet, nemlig (wrrrr),
desværre var aflyst. Nu havde de
alle glædet sig til måske at skulleud
og kPre gokartellermåske en turi
Zoo eller noget helt andet.. Efter en
dejlig frokost blev der så spillet
minigolf på de små filtbaner.
Samtlige deltagere + ledere blev
delt op i hold, som hele weekenden

skullekæmpe modhinanden, i de
fonkellige discipliner fræffet bød
på. Derblev gåettil makronerne, og
de unge mennesker nød hinandens
s

amvær

o

g kammeratskabet

blomstredeefterhånden som de fik
lært hinanden bedre at kende.
Samtidig fik de unge spillere visl
at de hunigt kunne

omstille sig fra

deres hjemlige "almindelige" baner
til disse små filtbaner. Det gik ganskeudmærket, og derblev opnået

Heldigvis var de også trætte og
efteren godnathistorie kl. 23.00 gik
alle til ro på Lindholm Gl. Skole.
Efter en god nats søvn blev vi
vækket, og efter oprydning begav
vi os til Solsidehallerne til morgenmad. Inden morgenmaden checkede

vi Aalborgs udendørsanlæg, som
ligger i forbindelse med halleme, og
sågar blev der tid til en runde "turist
minigolf '. Det var wrrrr ! !

mange gode resultater.

En t'rentt fornøjelse

Laserkrig og tonsvis af spil

Programpunlctet efter morgenmaden var besøg i "Svgmmeland".
Et meget flot "SvPmmeland" hvor

Om aftenen var der"Indendørs
overraskelse", som var noget vildt
Det skulle foregåinde i Aalborg,
men forblev en hemmehghed indtil vi
naede frem til etablis sementet.

Viblev deltop ihoid som skulle
kæmpe modhinanden i en slags
"laserkrig". To hold af gangen ifprt
veste og laserpistolerkæmpede

i

mørke og tåge mod hinanden. Det
gjaldt om at erobre fjendens base,
for derved at score point, og
samtidig scorede man point når man
"skød" en af sine modstandere.
Men blev man selv ramt eller man i
nattens mulmog mørkekomtil at

"skyde"en fra sit eget hold, blev der
sehfglgelig uddelt minuspoint Det
var en varm affære, og det var en
flok svedige og trætte krigere, der
kom ud i lyset igen efter hver kamp.
Mellem kampene kunne alle kvit og
frit spille på aiskens former for
spillemaskiner - lige fra golf, tennis,
bilrace, motorcykelrace, flippermaskinerja der varikke den ting
man ikke kunne prøve, og det var
noget de unge menneskernØd.

"gamle" deltagere nBd
alskens former for boblebade.
de unge og

rutschebaner, udspringsvipper og
alt hvad et sådant "Svømmeland"

byder på af faciliteter. Det var en
"ren" fomgjelse.

Flotarrangement
Eftermiddagen skulle bringe os
vinderne i minigolfkonkunencen på
de små filtbaner. Det gik frem

til

omkring kl. 15.30, hvorefter der
var præmieuddeling til de hold, som
havde gjort sig fortjent til det. Klaus
Henriksen og Allan Knudsen, som
dygtigt stod for hele arrangementet,
takkede for det flotte fremmøde.
der var omkring 35 inklusive ledere
og må siges at være særdeles
tilfredsstillende, og ønskede samtlige deltagere en god turhjem. En
stortak skal lyde tilAalborg
Banegolf Klub og i særdeleshed til
Klaus, Allan og Majbrit som meget
professionelt og dygtigt styrede
begivenhederne. Det klarede I flot!
Tak for et godt Juniortræf 2000.
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Dtl mcd spændin$ oE ovorra$kelser
Af Ole Rasmussen, Minigolftren
Det var med en ny form, at de
Danske Mesterskaber blev

aftoldt

den24. - 25. juni i Randers.
Slutspil og medaljespil forEiiædivisionens 4 bedste hold blev afgjort samtidig med at de individuelle
mestre samt mix-mestrene skulle
findes. Vejret gjorde dettil en omgang og en prpvelse påtålmodighed og koncentration, men alligevel
var dermange flotte momenter.
DM for hold havde udviklet sig til
en tæt og spændende kamp imellem
Aalborg og PutterTeam Odense 1.
Kun 4 points var der imellem de
hold inden starten gik lprdag middag.

Men de forsvarende mestre viste nu
alligevel hvor skabet skulle stå og
kunne i løbet af 3 runder ud af 4
sætte sig på mesterskabet.
Fra start af satte de trumf på og
gav ikke Aalborg en chance for at
true trofæet. SålPrdag aften kunne
Odense-kiubben lade champagneproppeme springe og se frem til
endnu en tur på rådhusettil mes-

Nr 3, I og 2 hos herrerne, Morten Rasmussen, Kåre Thomsen og Leif Meitilberg.

Individuelt

Odense, som igen vandt sikkert

De individuelle rækker fortsatte
med spillet s@ndag, og fBrst kl.
19.30kunne den sidste mester
kåres. I herre A skulle nemlig Kåre
Thomsen, Aalborg og Leif Meitil-

over Majbritt Henriksen, Aalborg.
Inge-Lise Hansen vandt også
DM for mix-par sarnmen med sin
søn Dennis Prip Hansen. Her førte
de rækken fra start til slut, mens der
var langt mere spændin g omnr. 2
og 3. Med en slutspurtpå43 slag
og dermed rækkens bedste runde

berg, PutterTeamudi omspil efter
8 runder

ogl72

slag. Påbane 3

terskabsfest.

måtte Leif Meitilberg dog kapi-

Nr. 3 blev PutterTeams andethold. som havde et så stort forspring til Gelsted at den placering
var sikkerpåforhand.
Nedrykkeren var fu ndet allerede
i Gladsaxe, hvorNord-Als Minigolf
Klub måtte ned igen efter 1 sæson i
bedste række. Til næsl,e sæson mister holdet muligvis en af sine bedste
kort, da Dennis Prip Hansen skal
aftjene sin væmepligt, og får svært
ved at indpasse det med minigolf.
Nyt hold i divisionen bliver
Odense Minigolf Club, som har fået
tilgang af både Sven Hansen og
Stefan Østergaard.

tulere over for Aalborgs stærke
landsholdsspillea og han blev som
en meget lykkelig vinder lykBnsket i
stor stil af alle omkring ham. Nr. 3
blev Morten Rasmussen fra Odense

6

nåede sidste års mestre Vincent
Huus og IngerNeye at snuppe 3.
pladsen foran Jan LyB og Sidsel

med 174 slag.

Nielsen. Nr. 2 i rækken blev Kåre
Thomsen og Majbrit Henriksen.
Det var en tand bedre en sidste år.

Urørlige Inge-Lise Hansen

Ny mester i herre B

Damemes række var besat af 4
spillere, og ingenkunnerøre de
sidste års stærkeste damespiller,

I herre B var det Nyborgs Peter
Nielsen, som ret overbevisende løb
med sejren medIZ slag foran sin
klubkammerat Michael Sølling.
Treer blev hj emmebanefavoritten
Henrik Knudsen, sombrugte 2slag
mere end Michael Sølling.

Inge-Lise Hansen fra Nord-Als
Minigolf Klub. Hun sluttede med
201 slag og det var heie 26 slag
foran nr. 2Inger Neye, Putter Team

M
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Ungdommens DM

Comeback

Af Ole Rasmussen, Minigolftren

Af Ole Rasmussen, Minigolfuren

Der var forholdsvis mange unge
med til DM i Randers, næsten som
sidste ar, og endnu bedre - der var
nye ansigter med. Det var også
dejligt, at se den spilleglæde og
konkurrenceglæde, de havde, og
oven i det spiller de jo godt. Hvor

kommerdet såfraalt sammen? Ja,
det starterjo i deres klubber, men
ikke nok med det, for inden for det
sidste år har der været aftroldt 2
juniortræf med en 25-30 deltagere,
og det er sådanne steder at deres
interesse og spilleglæde vokser. Så
vi skal alle glæde os over at
j uniortræffene er blevet faste
traditioner, for det erher at vi kan
fastholde vores unge spillere i
sporten. Nå, tilbage til DM. De var
6juniorerog 4 minijuniorerog for
at starte med de mindste kan vi
ikke kommeuden om atde alle
sammen leverede nogle meget flotte
resultater. Hvad med for eksempel
en omgang på 20 slag fra en 1l-arig
pige, eller g rønne omgange pil 22
og24 slagfra en 9-arig ! ! knægt, eller en af de andre unge gutter, som
for fprste gang spiller på Randers
baner, og spillerrpde runderpå 25,
28 og29 slag. Hvem vandt? Jo, det
gjorde en meget glad og stolt Mads
N6rregaard fra Putter Team. Han
er kun 9 årr men har spillet i over
halvandet ar, og så ligger det vist i
familien, for han overtog nemlig
titien fra sin storebror. som i år
rykkede op i juniorrækken.
Mads vandt foran sin klubkammerat Sidsel Nielsen med 13 slag
men de to fulgtes nu godt i starten,
og undervejs, i tredje runde helt
præcist, fyrede de begge hver sin

rekordrunde af med 20 slag til
Sidsel ogz2tllMads.
Sidsel havde etpænt forspring
ned tilnr. 3 Jannick Skov fra Gladsaxe, som dog varden mest stabile
af de4 spillere, i og med athankun
havde en difference på 9 slag.
Fjerde spiller var en ret ny spiller
fra Siikeborg, Christian Simonsen,
som ogsåkunne, blandt andet med
en bedste runde på 25 slag.

Ny dansk mester hos juniorerne
blev Jess Hernvig fraGladsaxe,
som fra start til slut førte feltet uden
at v ære synderligt truet. Johnny
Andersen fra Aalborg blev nr. 2 og
han rykkede med en slutspurt de 2
sidste runder forbi både Lars
NBrregaard fra Putter Team og Stef an Ø ster gaard også Putter Team.

Den store taberherblev sidste årrs
mester Stefan Østeryaard, som i
sidste runde også blev overhalet
inden om af Lars Nørregaard.

Detvarmed stor spænding aten
af sportens garnle topspillere vendte
tilbage.

Erik Meldgaard fra Randers havde valgt de danske mesterskaber
som en passende udfordringatgøre
comeback til sporten efter mere
end 10 års fravær
Han havde med en gammel vens
hjælp fået ethelt nytudvalg i bolde,

køllen var den sanune, og omend
nogle år ældre var spilleren indeni
ogsånæsten den samme.
For mange af de gamle venner og
konkurrenter var det også et
glædeligt gensyn, også selv om han
meget suveræntløb med sejren hos
seniorherrerne. Nr. 2 og 3 blev
Knud Walther og Torben Baldorf.

Ny mester
Seniordamerne fik ogsåen ny
mester. Det var Sonj a Christensen
fra Odense, som overlegent vandt
over Connie Andersen, Aalborg og
Connv Jacobsen. Gelsted.

$
t:
i..

ffi
æ

Tre dygtige og stolte medaljevindere hos minijuniorerne, Jannick, Mads og Sidsel.
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Eventyr blev

til drama ved Dl-Gup

Af Ole Rasmussen, Minigolftren
"To slag foran, sånu skal han
bare skyde den op på.78'eren",l6d
det fra nogle af tilskuerne.
Men nej ! Fire gange gik et sus
igennem publikum, alt mens en
mumlende uro voksede i mængden.
Men endelig påfemte slag skgd
Bjarne den op.
"Så smed han den sejr væk", l6d
detigen.
To matchbolde og just beiært af
modstanderens fejlhavde Martin nu
alle odds på sin side. "Den klarer
Martin, den der". Det varhusffuens
ord!
Men ak,3 slag brugte han og så
var stillingen pludselig lige.
Men nu låmatchbolden og de
10.000 kr pludselig og helt uventet
forkøllen af Morten. "Sikke en foræring at få - nu må den ikke kikse
for ham". Men for Gud ved snart
hvilken gang gikdetnu velkendte
sus igennem publikum, og for Gud
ved hvilken gang måtte endnu en af
de sidste 4 aktører himmelvende
ansigtet i ærgrelse og frustration.
Det var næsten ikke til at bære !
Der blev linet op til omspil imellem Bjarne og Martin. 10.000 kr!
Et spil uden nåde fortaberenl
Heldigvis, fristes man til at sige,
blev publikum og de to spillere kun
holdt på pinebænken 2baner mere,
og selv Jyllandspostens udsendte
stod og heppede på bolden på dens
sidste meter, da Martin Nevers på

bane2 sænkede bolden til en etter
og dermed Iøb med fprstepræmien
og de 10.000 kr. i Danish Invita-

tionalCup20@.
Imens var det svært for Bjarne
Hansen at skjule sin enorme
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Martin Nevers i midten stolt og glad over sejren og 10.000
ærgrelse over at have smidt sejren

væk.
Også Morten Rasmussen havde

svært ved at sluge den kamel, at se
en kæmpchance ende i betonklodsenpåbane 18.
For Bvrigt, så var der lige den
sidste finalist, Hans Knut Martin fra
Kiel. Ja, han var evigt lykkelig, Ja,
han varnæsten euforisk lykkelig over, at han og hans røde sko havde
fået lov atværemed i finalen om de
10.000 kr. Han kunne næsten ikke
fatte det!
Og således blev et eventyr forvandlet til drama for nogen, mens
det blev til et eventyr for andre.

k.

forblev deten drøm, somførstfår
en chance igen om et år. Blandt
dem som må vente var det den
amerikanske Jonathan Drexler og
den engelske spillerAndy Miller.

Amerikaneren har ikke sådanne
baner, og kender dem kun fra VM
Holland. Derhjemme må han rej se

langt væk fra sin hjemby Houston,
så derfor måhan nPjes med sine
filtlignende banermed aparte og
showpræ gede forhindringer.

Og så varhan alligevel kun 1 slag

fra at gå videre til cup-spillet.
Englænderen har heller ikke betonbaner derhjemme. Han har mest
eternit og filt. Men det er meget flot
at stille op i sådan en konkurrence,

Indledende grupper
Starten var gået om lPrdagen kl.
9 med 5 startgrupper, og igen lgrdag kl. 14 med de sidste 5 startgrupper. Her gjaldt det bare om at
bliveblandtde4bedste i sin gruppe.
For nogen var det en smal sag, for
andre en kamp og fornogen

i

nårmankunhar et års minigolferfaring og intet kendskab til banetypen. Derfor må man også tage
hatten af for hans to runder på 38
og 39 slag.
Et stærkere internationalt islæt
havde de tre norske spillere og de
to unge lettiske Kupce-piger, som

Mrlrcolreneru 22000

forhvem

var godt supportet af familien, som

og spillede deres chance,

altidrejsermed.
Norges NoraFause lagde hårdt
ud. Seksogtyve og niogtyve i hendes to runder og en sikker førstepladsi gruppen. Sådan!
Desværre, fristes man til at sige,
gik det mere moderat i hendes
cup-kamp, som hun med en runde
33 tabte, og så sluttede det eventyr, som ellers startede så flot.
Udrggogså Kjell Nyhus og dermed varFinn Hovind eneste norske spiller, somklarede enkamp
mere, men så var det også slut.
Kupce-pigerne kom ogsåtil kort
i deres cup-kampe, mere er der ikke at sige. Men de var med.
Ligesom alle andre stillede de op

vil ikke serne vinde 10.000kr.

Næste år er datoen flyttet
8. - 10.

til den

juni.

Ikke alle nåede lige langt. Her er det tyske Andreas Barz, som har fået sin bold til at
ligge stille på bakken. Det kan man vist kalde tysk feingefiihl.

Aktivitetskalenderen 2000
August

- 12.
t2. - 13.
10.

23. - 26.
26. - 21.
31.

JuniorEM

Lamego,Portugal
AalborgBanegolf Klub
Riga/I-etland
OdenseMinigolf Club
Minigolf Clubben Gelsted

Åbne Fynsmesterskaber
Aftentumering, FBgU

Nationaltstævne
Seniortræf

Minigolf
Minigolf

Intemationalt Stævne

EM Herrer+ Damer

Etemit+Beton
Etemit
Eternit+Beton
Etemit
Etemit

September

2.-3.
9. - 10.

9.-10
t6. - 77.

EupenÆelgien

Mini solf Clubben Gelsted

ClubbenGelsted
ClubbenGelsted

Etemit
Etemit
Eæmit
EMSeniorer
DM-Holdtumering 1. Afdeling Eæmit

30.

Oktober
1.

B

anesolf Klubben Randers

DM- Holdturnenng2.Afdeling Etemit

9
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landsholdene

til EM

Af Ole Rasmussen, Minigolfuren
August og september er månederne for de internationale mesterskaber, og Danmark skal natur-

ligvismed.
Team Danmark-samarbej de
Der har også i år været arbejdet
meget med en bruttotrup med herrer, damer og juniorer, hvorherrerne og j unioreme har haft økonomisk

Danmark mens damerne har været med på forspgsbasis. Team Danmark har ikke stØttet dameme. da der er for få i dansk
minigolf, og kvaliteten er ikke hpj
nok til at de kan få støtte.
Siden december har truppen
været samlet 10 gange til træningssamlinger, hovedsageligt i Odense,
hvor unionens Team Danmark træningscenter ligger,og ud over en
masse træningsPvelser og Top-20
tumering, hartruppen 4 gangehaft
idrætspsykolog Freddy Gleisner
knyttetpå samlingerne med etudmærketudbytte for aile parter.
stØtte fra Team

Nations Cup i Riga
Den første intemationale test
pinsen ved Nations Cup.

".+T:#itr

Kå're Thomsen, spillende, Jess

Hernvig og Lars Ngrregaard skal med til EM i år.

ation med hjem, så man var grundigt forberedt til EM.
Og da holdet tog en ekstra træningsdag kunne man rette op på
meget. Der er ingen grund til at gå
nærmere ind påresultaterne her,
men konstatere, at specielt eternitaniægget bliver en udfordring.
Plademe er ligesomfindr, og de

vari

Nations Cup ernu sådan, at man
spiller med 4-mandshold, hver nation må stille 2 blandede hold.
Der varudtaget Kare Thomsen,
VincentHuus, Bjarne Hansen og
Dennis Prip Hansen.
De fik godt halvanden dags træning til at spille sig ind på et eternitog et betonanlæg.
Det er i sig selv meget utilstrækkeligthvis man vil gøre sig chancer
om at klare sig, men formålet var i
hgjere grad at få så meget inform-
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xHl*

ændrer sig ekstremt med fugt og
temperaturer i dagens lPb.

Her bliver det også holdledemes
svære opgave at holde styr på bolde, skiftende spillevarianter og skiftende træk.
Holdethar 3 debutanter. Deter
Allan Knudsen, Jacob Petersen og
Anders GrBnnegaard . De 2 sidste
har dog før været med ved juniorEM, så de er ikke helt grgnne i
landsholds sammenhæng.

I sidste Øjeblik er Ole Nielsen fra
Putter Team udtaset. Han erstatter

Dennis Prip Hansen, somikkekunne blive fritagetfra sin værnepligt.

Juniorerne til Portugal
Juniorholdet skal til Lamego, hvor
man intet kender til forholdene, så
her starter man fra bunden. Det er
etungthold med 3 debutanter, så
det er ikke en topplacering man

skal satse påmen et sikkertholdresultat.
Næste år mister holdet Jess

Hemvig, som bliver for gammel,
men så er der heldigvis en god trup
med flere år tilbage endnu.

Juniorholdet
Lars JPrgensen, Odense
Johnny Andersen, Aalborg

Mikkel Wiile, Nord-Als
Allan Schwab. Nord-Als
Kim Nørregaard, Putter Team
Lars Nørregaard, Putter Team

Mrrurcolreneru 2/2000

SlutstillinE Dil-hold 2000
Elitedivision
Jess

Hemvig, Gladsaxe

Holdledere:
JanLyØ,Arne Prip Hansen og
OleRasmussen.

Herreholdet

Slag Rd.
1. Putter Team Odense 1
2735 108
2. Aalborg Banegolf Klub I
2802 108
3. Putter Team Odense 2
2858 108
4. Minigolf ClubbenGelsted 1 3W9 108
5. Banegolf Klubben Randers 1 2753 92
6. Nord-AlsMinisolf Klub 1
2796 92
Hold

Snit Points
25,32 21O
25,94 192
26.46 174
28,69 97
29,92 48
30.39 n

Lars Rosenquist, Putter Team

Vincent Huus, Putter Team

1.

Kåre Thomsen, Aalborg

1.

Bjame Hansen, Aalborg

2. Aalborg Banegoif Klub 2
3. GladsaxeMinigolf Klub
4. Nyborg Banegolf Club
32,W 85
5. Banegolf Klubben Randers 2 2929 92 31,84 75
6. Nord-AlsMinigolfKlub 2
3t63 92 34,38 32

Ælan Knudsen, Aalborg
Jacob Petersen, Gelsted
Ole Nielsen, Putter Team

Holdledere:
J

division

OdenseMinisolf Club

1

1

2ffi5 92
2749 W
27M 92
1792 56

28,32 195
29.88 t52
29,83 151

1584

an Ly Ø, Heino Nielsen, Peter

Miiller, Alf Jacobsen og Anders

2. division

Grpnnegaard.

1.

Putter Team Odense 2

2.

Broager Banegolf Klub

Minigolf Club 2
A
Gladsaxe Minigolf Klub 2
-.
5. Silkeborg Minigolf Klub i
6. MinigolfClubbenGelsted2
Odense

3.

De så lyset
Af Ole Rasmussen, Minigolferen
I sidste nummerhavde vi en
artikel omNyborg Banegolf Clubs
kamp for at overleve. Kort efter den
artikel var der ordinær generalforsamling i kiubben, hvor klubbens
fremtid blev afklaret.
Sidst stiilede vi spørgsmåLlet, om
de ville se et lys for enden af
tunnelen. Og det gjorde de !
Ni fremmødte medlemmer blev
enige om atlade klubbenbestå, men
det var med visse ændringer i bestyrelse og forbehold for aktivitetsniveauet.

1

3.

rØ6

54

29,33 143
31,65 t29

1680

54

3l,lr

111

t728

54

32,æ

79

1822

54

1858

33,74 52
54 34,40 26

division

1.

OdenseMinigolfClub3

2.

Putter Team Odense 4

t947

3. Silkeborg Minigolf Klub 2

2W8

4.

Aalborg Banegolf Klub

3

375

5.

Nord-Als Minigolf Klub 3

393

Desuden har klubben ingen udvalg, og manblev ogsåenig om, at
der ikke skulle være nogen gvige
aktiviæær.

Det må komme igen en dag, hvor

I stedet for en femmands bestyrelse valgte man kun at have en be-

der er lyst og kræfter tii at genskabe

styrelse bestående af formand og
kasserer. Formand er nu Uffe Gangel-

klubben.
For fundamentet er væk. Baner-

hof os kasserer er Peter Nielsen..

ne varkommunens. de er videre-

det fundament, som eksisterede

i

54
54
54
12
12

37,46
36,06

92

38,48

60

3I,25

29

32,75

L3

solgt til Silkeborg Minigolf Klub.
Fliser og lysanlæg er også solgt.
Det gik til Nyborg Idrætspark.
Det eneste, der er tilbage er 10
medlemmerog lille sjatpenge, som
skal ligge somstartkæitaltil den
dag, hvor man igen vil fors@ge at
rejse klubben fra det stykke papir,
den eksisterer på nu.
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Resultater
Perioden 14. februar-18.

juli

Makkerstævne,11. - 12. marts
Putter Team Odense
Cupturneringen
1. Lars Rosenquist/Lars Ngrregaard
Putter Team Odense

3. HelgaHansen,

Harrislee

336

Junior
(10rd.)
1. MikkelWiile.Nord-Als 2Æ
2. Lars Ngrregaard, Putter Team 255
3. StefanØstergaard, PutterTeam

259

Niendorf/Lohbrilgge

3. Stefan Wiltafsky/Andreas Brassait
Niendorf

Cup-finale

Nyborg
Gelsted

A

PeterNielsen,

3. PoulFrederiksen,Gladsaxe

9
4

C-række
Cup-finale
1. Steen Handberg, Odense
J+

2. Carsten Nielsen, Randers
3. Stephan Jensen, Silkeborg

38
42

Internationalt stævne, 17. - 18.
juni, Nord-Als Minigolf Klub

Herre

Nord-Als

KirstenSchnor,Broager

3. TinaWiile,

Nord-Als

Herresenior

179

Damer

1. Inge-Lise Hansen, Nord-Als

2. IngerNeye,PutterTeam
3. MajbritHenriksen, Aalborg

Rita Thiigesen, Nord-Als
2. Mie Matthies, Broager

(5rd)
249

B

1. PeterNielsen, Nyborg
2. Michael Sølling, Nyborg
3. Henrik Knudsen, Randers

(lOrd.)

X6
316

(7 rd.)

3. Ole Nielsen, Putter

231

2f5

Team

B

Odense

2. Connie Andersen, Aalborg
3. Conny Jakobsen, Gelsted

rd.)
2Æ
2@

n0

(8 rd.)

1. Erik Meldgaard, Randers
2. Knud Walther, Gladsaxe
3. Torben Baldorf, Gladsaxe

193

nl

179
189

7n

(7 rd.)

1. Svend-Aa. Matthiesen, Broager 19.
2. Rudolf Matthies, Broager
tn
3. Preben Madsen, Nord-Als 197

Damesenior
1. Grethe Knop, Gelsted
2. Conny Jacobsen, Gelsted
3. Rita Thigesen, Nord-Als

(7 rd.)

lW
YÅ
211

212

Juniorherre
(Srd.)
1. Jess Hernvig, Gladsaxe
2M
2. Johnny Andersen, Aalborg In
3. Lars Ngrregaard, Putter Team 2lO
Mads Nprregaard, Putter

(7 rd.)

Broager
2. Allan Frost, Broager
3. Inge-Lise Hansen, Nord-Als

211
(8

Herresenior

181

1. Trym Scharff,

Herresenior

l.

(10rd.)

A

nI

2lR

Damesenior

2%
306

Herre

2n

(8 rd.)

1. Sonja Christensen,

259

2A

Nationalt stævne, 8. - 9. juli,
BroagerBanegolf Klub

Herre
Herre

Minijuniorer

Broager 250
2. Preben Madsen, Nord-Als 2fr
3. Horst Sauerland. Harrislee 255
Damesenior

Mix
1. Dennis Prip Hansen/
Inge-Lise Hansen

1. Stefan Østergaard, Odense 711
2. Dennis P. Hansen, Nord-Als 112

(8 rd.)

244

1. Rudolf Matthies,

l.

Aalborg

(10rd.)

1. Inge-Lise Hansen,

2.

(8 rd.)

(10rd.)

Team '2:26
2. JanLyØ,PutterTeam 2n
3. Svend Hansen, Aalborg
n3
1. John Hansen; Putter

Damer

2Æ

3. Vincent Huusllnger

2. Leif Meitilberg, PutterTeam 119
3. Morten Rasmussen, Odense l8l

A-række
Cup-hnale
1. John Hansen, Putter Team
31
2. Dennis Prip Hansen, Nord-Als 33
3. Bjarne Hansen, Aalborg
35

L

Team

JannickSkov,Gladsaxe 2y

MajbritHenriksen
Neye

Danske Mesterskaber.
24. -25. juni, BKRanders
Herre A
1. Kåre Thomsen,

Beton Cup,15. - L6. april,
OdenseMinigolf Club

2. Kaj Ituop,

3.

2. KfueThomsen/

2. AngelikaWiltafsky/DieterFiedler

B-række

2. Sidsel Nielsen, Putter

(8 rd.)

Team

221

Danish Invitational Cup, 15. 16. juli, Odense Minigolf Club
Finalerunden
1. MartinNevers,PutterTeam
2. Bjarne Hansen, Aalborg

3. Morten Rasmussen, Odense
4. Hans KnutMartin, Oly. Kiel

Deadline
Næste nurnmer af Minigolferen udkommer i oktober 2000.

rnsricg sKal være mig ihænde senest 20. sepæmber.
Sendes pr. e-mail på: o1e_r@post.te1e.dk eller adressen:

Ole Rasmussen, Kragsbjergvej 5. 5000 Odense C

E
D
30

q

