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Sports Academy Denmark er et sportsakademi og 
efterskole for unge atleter i særklasse. På akademiet 
kan du udvikle dig som atlet på et højt niveau, samtidig 
med at du oplever et år på efterskole.

På akademiet vil du opleve undervisning og efterskoleliv 
på tværs af din sport, mens du i klubmiljøet træner i et 
professionelt set up med de bedste trænere og andre 
atleter der er dedikerede indenfor samme sport. 
Som elev vil du opleve at være en del af en mangfoldig 
gruppe af sportsudøvere med hver deres sportsgren.

I tæt samarbejde med sportsmiljøer i Odense skaber 
vi de bedste betingelser for vores unge atleter.  Vi 
skræddersyr et talentudviklingsprogram der bl.a. 
omfatter træning i atletens sportsgren, fysisk træning, 
mental træning, kost og ernæring, udvikling af life skills, 
fleksibilitet mellem skole og sport, kultur og dannelse, 
fællesskab og samhørighed samt moderne faciliteter.

Med vores unikke placering i Odense Idrætspark 
lige i hjertet af Odense, er der kort transporttid til 
de forskellige træningsanlæg.

Læs mere om Sports Academy Denmark 
på sportsacademydenmark.dk
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Minigolfklub Putter Team Odense  
og Sports Academy Denmark
Minigolfklub Putter Team Odense er meget stolte af at indgå et unikt og nært samarbejde med 
Sports Academy Denmark.

Minigolfklub Putter Team Odense

Vores klub giver dig den bedste platform til at kunne 
udvikle evnerne og komme til at mestre det på en gang 
enkle men samtidig meget svære spil som minigolf er.

Vi kan tilbyde dig at kunne træne året rundt uanset vej-
ret fordi vi som den eneste klub i hele landet har både 
et udendørs filtanlæg og et indendørs eternitanlæg.
Som medlem hos os har du derfor mulighed for at 
planlægge din egen træning på det tidspunkt der 
passer dig bedst.

Klubben råder også over et meget kvalificeret træner-
team som består af 2 spillere som har og stadigvæk 
spiller på højeste niveau. Begge trænere har deltaget 
flere gange til nordiske, europæiske og verdensme-
sterskaber, hvilket blandt andet har resulteret i 2 nordi-
ske guldmedaljer gennem tiden.

Vi kan tilbyde 2 anlæg af højeste kvalitet som beg-
ge har lagt underlag til nordiske mesterskaber og et 
verdensmesterskab. I vores lokaler på Rugårdsvej 23 
ligger eternitanlægget der består af 18 baner af ca. 6 
meter længde. Banerne er blandt de sværeste i landet 
og der er altid nye udfordringer. For at vinde skal man 
helst ikke bruge mere end 20 slag i snit pr. runde, så 
marginalerne er utrolig små. Minigolf handler om altid 

at levere det perfekte slag og være mentalt stærk.
Siden 2012 har vi desuden haft et 18 hullers udendørs 
filtanlæg som ligger på Byens Ø. Anlægget blev brugt 
ved VM i 2009, hvor banerne var stillet op i Arena Fyn. 
Siden 2012 er der blevet afholdt flere danske mester-
skaber på anlægget og anlægget bruges flittigt af de 
forskellige danske landsholdsspillere. Filt er meget 
anderledes at spille på. Her er det altafgørende at du 
lærer at slå det hårde lige slag og det er meget svæ-
rere at spille filt end eternit. På vores filt er en runde på 
36 virkelig svært at opnå.

Så det vi kan tilbyde dig som udøver er det ypperste i 
minigolf. Odense er epicenteret for dansk minigolf og 
Putter Team har altid været med i forreste række hvil-
ket 18 danske mesterskaber for hold og utallige dan-
ske individuelle mesterskaber er et tydeligt bevis på. Vi 
står klar med den bedste vejledning og kan tilbyde dig 
en klub og forening som har plads til alle. Minigolfklub 
Putter Team Odense er stedet, hvor dine drømme om 
at komme til tops i minigolf kan gå i opfyldelse. 

Vi glæder os til at lære dig bedre at kende. 

Velkommen i klubben.
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MINIGOLFKLUB PUTTER TEAM ODENSE
Rugårdsvej 23
5000 Odense C

Tel. 6612 6080
E-mail: info@mpto.dk
www.mpto.dk

Er du interesseret i at vide mere om minigolf på 
Sports Academy Denmark og Putter Team Odense 
er du meget velkommen til at kontakte os. 

EFTERSKOLEN 
SPORTS ACADEMY DENMARK
Stadionvej 31, 
5200 Odense V

Tel. 66 12 14 14 
info@sportsacademydenmark.dk


