Thurø Minigolf
Smørmosen

Stævnelederrapport/resultatliste/årsberetning.

Idrætsgren: Minigolf
Arrangør: Udvalget

Dato: 30.05.2021

Stævnet startede: kl. 13.00

Stævnet sluttede: kl.16.00

.Tilmeldte foreninger:
Vejle, Århus, Horsens og Sorø

Afbud fra samt dato for afbud:
22/5 Arne Paulsen Horsens

Stævneprogram udsendt den: 16.05.2021
Følgende anmeldte mødte ikke op uden forudgående afbud:
ingen
Nedlagte protester (af/mod/hvorfor):
Ingen

Samlet bedømmelse/resultatliste/årsberetning:
(resultatlisten kan evt. vedlægges)

Dette års FM i minigolf blev afviklet på Thurø minigolf.
I år var der desværre kun 22 deltagere, som havde tilmeldt sig, hvilket vi fra udvalgets side er
tilfredse med set i lyset af corona og den længere køretid. Det er lidt flere færre end de
foregående år.
Det er et fantastisk dejligt sted i Smørmosen, når vejret arter sig som i søndags.

Det var en spændende og udfordrende 20 hullers minigolfbane vi spillede på, hver bane
havde sin egen sjove figur. På en af banerne skulle vi skyde bolden i pungen på en kænguru,
det gik ikke så godt for undertegnede.
Vejret var med os i år, der var fuldt blus på solen under hele stævnet. Det betød så til gengæld
også, at mange andre også havde fået lyst til at spille minigolf, så der var fyldt godt op på
banerne, uden at det dog gav problemer.
Vi fik heldigvis besøg af Britta fra redaktionsudvalget i år, dejligt at se hende igen. Hun var
rigtig flittig med kameraet, håber hun "fangede" en hole in one!!
Vi fik et par forslag til, hvor vi skal afvikle stævnet til næste år, som bliver søndag d.29 maj.
Der er også mulighed for, at komme med yderligere forslag til spillesteder indenfor de næste
par måneder til os.

Afholdt separatmøde - ja/nej.Nej
Hvis ja vedlægges referat til sekretæren.
Nej

Ændring til reglerne -ja/nej.
Se nedenfor

Dato og underskrift fra udvalget:
02.06.2021
Ole N. Jensen

Sendes til forbundssekretæren og redaktøren evt. sammen med resultatlisten.
Forbundssekretæren sørger for øvrig fordeling efter gældende regler.

(stævne1)

