Årsberetning for Norges Minigolf Forbund 2014 og 2015
Norges Minigolfforbund har i 2014 og 2015 bestått av 6 aktive minigolfklubber, hvor 3 ligger
i Oslo, 2 i Østfold og 1 i Vestfold. NMF hadde i 2014 og 2015 rundt 416 medlemmer, hvor
ca. 38 er aktive spillere.
I denne beretningen dekkes ikke områder hvor de ulike komiteene selv avgir rapport til
forbundstinget.
Styrets arbeid.
Styret har bestått av:
President: Dan Magnus Gresholdt
Visepresident: Oppnevnes av styre ved behov
Styremedlemmer: Øyvind Nedre, Frank Magnussen, Kjell Nyhus, Nora Fause
Varamedlemmer: Annie Haaland, Roar Stenseth
Varamedlemmene har møtt på møter som er blitt avholdt.
Styret har hatt 4 styremøter i 2014, 5 styremøter i 2015 og 2 styremøter i 2016. Styrets arbeid
har fokusert på løpende drift av forbundet, bygge opp økonomien, vurdere tilknytning til
andre fleridrettsforbund og arbeidet med hjemmesidene.
Styret oppdaterer Facebook-siden med nyheter, beskjeder og bilder fra nasjonale
konkurranser.
Styret oppdaterer hjemmesiden. Det ble etablert en ny hjemmeside www.minigolfsport.no
etter at den gamle hjemmesiden ikke lengre fungerte. Den nye hjemmesiden er fortsatt under
oppbygging. All informasjon fra styret, lover og regler, informasjon om klubber og baner,
resultater osv skal finnes på denne hjemmesiden.
Styret har deltatt i 2016 på Minigolf Nordic Meeting som ble holdt i Stockholm. Forbundene
representerte Norge, Sverige, Danmark, Finland og Latvia. Nytt møte er planlagt å ha i Norge
ca februar 2018.
Styret jobber fortsatt med å få forbundet inn i NIF. Det ble jobbet lenge om et samarbeid med
Biljardforbundet, men ble nedstemt av deres styre for videre samarbeid.
Økonomi
Økonomien er er 31.12.2015 kr 18 633,90. Forbundet har støttet landslaget med deltakelse i:
 Nordisk Mesterskap 2015 i Danmark for 10 spillere. Disse fikk dekket reise, opphold
og startavgift. Det var også én trener som fikk dekket startavgiften.
 SEC 2015 i Sverige (Askim) for 2 spillere som fikk dekket startavgiften.
1

Det rettes en stor takk til CMC og Sporty Aktivitetssenter som stilte banene til disposisjon for
NM og lagspill uten baneleie sommeren 2014 og 2015.
Forbundet takker også CMC for økonomisk støtte til landslaget.
Landslag – deltakelse i mesterskap
Landslaget deltok i Nordisk Mesterskap i Danmark påsken 2015. Norske deltakere tok:
 en individuell gullmedalje (Nora Fause)
 en individuell sølvmedalje (Lars Kvæl)
 en individuell bronsemedalje (Erik Fause Hovind)
 en sølvmedalje Oldtimers lag (Nora Fause, Kjell Nyhus, Finn Hovind og Trym
Scharff)
Deltagelse i SEC i Askim, Sverige. Norske deltakere tok:
 en individuell bronsemedalje i Matchplay (Nora Fause)
Konkurranser.
NMF arrangerte i 2014 Norgesmesterskap i Betong og Europa. Dessuten ble det spilt lagspill.
I 2015 arrangerte NMF Norgesmesterskap i Filt og Europa, og det ble spilt lagspill.
I tillegg arrangerte klubbene en del andre terminfestede konkurranser
Konkurranser i Norge har vært arrangert på seks anlegg:
- Skjeberg (betong og filt),
- Grünerløkka – Oslo (Europa)
- Torshov – Oslo (Europa)
Resultatene for NM og andre terminfestede konkurranser lå tilgjengelig på den gamle
hjemmesiden til NMF. Tidligere resultater vil bli lagt ut på nye hjemmesiden når dette har
blitt gjort tilgjengelig.
Vinner av Bestemannspokal i 2014 var Lars Kvæl og i 2015 var Finn Hovind.
Lagspillet ble vunnet av Tøyen Banegolfclub i 2014 og Christiania Minigolf Club 1 i 2015.

Klubbene, aktive spillere og baneanlegg
Flere norske spillere er medlemmer i og spiller for svenske klubber.
Tre av klubbene driver egne anlegg, to i Oslo og en i Sandefjord. De som er godkjent av
Teknisk komité og WMF er banene i Skjeberg (Sporty Aktivitetssenter, filt og betong) og
banene på Grünerløkke (EB) og Torshov (EB) i Oslo.
Samarbeid med klubbene
De årene det ikke avholdes forbundsting avholdes det samarbeids-/klubbmøte med klubbene.
Dette ble avholdt i april 2015. Det bli diskutert om forbundets konkurranser og klubbene fikk
generell informasjon om hva forbundsstyret har jobbet med det siste året.
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Utadrettet virksomhet
Internasjonale forbund:
 Dan Magnus Gresholdt og Øyvind Nedre deltok på Minigolf Nordic Meeting i
Stockholm.

Oslo,

Dan Magnus Gresholdt
President

Nora Fause
Styremedlem

Kjell Nyhus
Styremedlem

Frank Magnussen
Styremedlem

Øyvind Nedre
Styremedlem
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