
Til alle Seniorer i Dansk Minigolf Union 
 
 
 
 
Indbydelse til Seniortræf den 17.-18. april 2004
 
Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan indbyde dig og din ægtefælle til et ældretræf i det 
sønderjyske. Klubberne Broager og Nord-Als er gået sammen om at arrangere denne 
begivenhed. Det skulle gerne blive et træf, hvor der bliver meget social og hyggelig samvær, 
men også et par islæt med minigolf.  
 
Tidspunkt: 17.-18. april 2004 
 
Start: Kl.:  13:00 den 17. april 
 
Slut:  Kl.:  15:30 den 18. april (anslået tidspunkt) 
 
Mødested: Broager Banegolf Klub 
 
Pris: 275,-  
 
I prisen er inkluderet entre, kaffe, bowling, middag om lørdagen og morgenkaffe, frokost, kaffe om 
søndagen. Der serveres ikke frokost ved ankomsten. Derudover er bustransport og overnatning også 
inkluderet. Den lave pris er gjort mulig, fordi Dansk Minigolf Union yder økonomisk støtte til 
arrangementet. 
 
Ved ankomsten parkeres biler ved Broager Banegolf Klub og skal først anvendes igen efter 
afslutningen om søndagen. Al transport under arrangementet sker med bus.  
 
Der skal ikke medbringes spilleudstyr til minigolf. 
 
Til træffet skal du huske at medbringe: 
Pas, sengelinned, dig selv og et godt humør. 
 
Da der skal reserves plads på vandrehjem og bestilles baner og mad hos Fun Bowling er det nødvendig at 
tilmelde sig til Seniortræffet i god tid: 
 
Tilmelding senest 31 marts, men gerne før. 
  
 
Tilmelding kan ske til: Preben Nørskov Werner Holt 
 Rypevej 8, 1.th. Holmgade 86 
 6430 Nordborg 6430 Nordborg 
 Tlf.:  74 49 06 76 Tlf.:  74 45 41 19 
 Mail:  pn_als@danbonet.dk     Mail:   werner@adslhome.dk 
 
 
 
På vegne af Robert Baldorf, Broager Banegolf Klub og Nord-Als Banegolf Klub håber jeg, at der er skabt 
grundlag for et spændende træf og at rigtig mange vil tilmelde sig. 
 
Preben Nørskov 
 
 



Program for Seniortræf den 17.-18. april 2004 
 
 
 
 
Lørdag: 
 
 Kl.:  13:00 Ankomst og velkomst ved Broager Banegolf Klub 
  Opdeling i 4-mands hold, som under træffet skal konkurrere 4 steder: 
  1. Danfoss Museet 
  2. Minigolf i Nord-Als Minigolf Klub 
  3. Bowling 
  4. Minigolf i Broager Banegolf Klub 
  Efter hver konkurrence tildeles holdene point fra 14 til 1 afhængig af placering. 
 
 Kl.:  13:15 Transport til Danfoss Museum 
   
 Kl.:  14:00 Danfoss Museum & Teknorama 
  Besøget starter med ½ times introduktion og derefter er der mulighed for at se sig 

omkring på egen hånd. 
  Under besøget skal den 1. konkurrence løses. 
 
 Kl.:  15:30 Transport til Nord-Als Minigolf Klub 
  Der serveres kaffe m.m. 
 
 Kl.:  16:00 Minigolf  
  Alle 4-mands holdene fordeles ud på alle baner og starter samtidig. Ved hver bane 

ligger der 1 bold og 1 kølle, som skal anvendes på den aktuelle bane. Banerne 
spilles efter normale spilleregler. 

  Efter 1 runde regnes de 3 bedste resultater på hvert hold med i holdturneringen. 
  Forfriskninger forefindes ude på anlægget og er gratis. 
 
 Kl.:  18:00 Transport til Sønderborg Vandrehjem 
 
 Kl.:  18:45 Indkvartering på Sønderborg Vandrehjem. 
  Deltagerne fordeles på værelserne efter vedlagte liste. 
 
 Kl.:  19:30  Transport til Fun Bowling 
 
 Kl.:  20:00 Bowling 
  Af praktiske grunde er det nødvendig at fordele alle deltagere på 10 baner. Det 

betyder, at man skal være 6 eller 5 spillere på hver bane. Fordelingen fremgår af 
vedlagte liste.  

  De enkelte spilleres resultater tælles med på de oprindelige 4-mands hold. Derfor 
skal på hver bane notere, hvor mange kegler hver spiller har væltet i det første spil 
(1 spil = 10 gange). Resultaterne afleveres til Preben Nørskov. 

  Som ved minigolf tæller også her de 3 bedste resultater på 4-mands holdene. 
  Leje af sko er betalt. 
  Drikkevarer under spillet betales af deltagerne.  
 
 Kl.:  21:00 Spisning 
  Drikkevarer under spisningen betales af deltagerne. 
 
 Kl.:  23:00 Transport til Sønderborg Vandrehjem 
 



Søndag: 
 
 Kl.:  08:00 Morgenmad 
 
 Kl.:  09:30 Transport til Graasten slotspark 
 
 Kl.:  10:00 Besøg i Graasten slotspark 
 
 Kl.:  10:30 Transport til Duborg, Tyskland 
 
 Kl.:  11:00  Shopping hos Duborg, Tyskland 
 
 Kl.:  12:00 Frokost hos Duborg, Tyskland 
  ½ kylling med pommes frites + 1 øl eller vand er inkluderet 
 
 Kl.:  13:00 Transport til Broager Minigolf Klub 
 
 Kl.:  13:30 Minigolf 
  Alle 4-mands holdene fordeles ud på alle baner og starter samtidig. Ved hver bane 

ligger der 1 bold og 1 kølle, som skal anvendes på den aktuelle bane. Banerne 
spilles efter normale spilleregler. 

  Efter 1 runde regnes de 3 bedste resultater på hvert hold med i holdturneringen. 
  Forfriskninger forefindes ude på anlægget og er gratis. 
   
 Kl.:  15:30 Kaffe og afslutning  
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