
Hjælp os med 
Skovby Minigolf 

Skovby Minigolf  v/ 
Klank Idrætscenter 



Skovby Minigolf er et projekt under 
Projektforum Galten-Skovby, der har 
som formål på grundlag af egne 
initiativer og i samarbejde med andre 
interessenter, at arbejde for at gøre 
lokalområdet til et attraktivt og sundt 
sted at bo, leve og drive virksomhed 

Skovby Minigolf er en aktivitet, der 
henvender sig til alle, såvel 
børnefamilier som borgere for hvem 
hold- og “konkurrence”-idræt ikke er 
den foretrukkende udendørs aktivitet, 
samt til skoler og institutionerne. 
 
Minigolf kan udøves på alle niveauer af 
såvel uøvede som mere passionerede.  

Skovby Minigolf bane bliver placeret i 
Klank Idrætscenter tæt på Klank-hallerne 
og opvisningsbanen for fodbold. 
Minigolfbanen bliver med nær adgang til 
hallernes faciliteter som café og toiletter 
mv. Klank-hallerne og de omkringliggende 
idræts-faciliteter danner rammen om lang 
række aktiviteter på daglig basis året 
rundt.  

Projektleder Thomas Drivsholm, thomasdrivsholm@gmail.com;  Mobil: 40320060  
Medlem af Projektforum Galten Skovbys bestyrelse.  

mailto:thomasdrivsholm@gmail.com


Minigolf bane med 12 huller 

Klank Idrætscenter ligger perfekt og centralt placeret ved Stiboulevarden, der forbinder Galten 
og Skovby. Centret er nabo til Skovby skolen. Omkring 10.000 borgere i Galten – Skovby har 
nem adgang til idrætscenteret, der er rammen om en lang række eksisterende og nye idræts- 
og aktivitets-faciliteter: 

 
9  Fodboldbaner 

1  Kunstgræsbane 

2  Idrætshaller 

1  Beach-ball bane 

1  Petanque  –  bane 

1  Madpakkehus 

1  Cafeteria 

2  Mødelokaler 

1  Minigolf-bane 
 

Her er kort sag rigtig mange  faciliteter for til sunde aktiviteter i fællesskab med andre, hvad 
enten man er til konkurrence-idræt eller til den mere sociale udfoldelse som minigolf. Netop 
minigolf er en sport, som alle – børn som gamle kan deltage i. Minigolf kan også danne 
rammen 



 
Projektforum Galten-Skovby er en almennyttig og ikke-
kommerciel forening, der blandt andet arbejder for 
videreudvikling af friluftsliv, opholds-, oplevelses-, motions- og 
aktivitetsrum for alle aldersgrupper. Foreningens hjemmeside 
www.pfgs.dk indeholder yderligere oplysninger om foreningen 
og gennemførte projekter mv. 

Idrætskoordinator Lars 
Jørgensen: 
- Et Idrætscenter skal være 
kendetegnet ved alsidighed og 
mangfoldighed, og en minigolf 
bane ved Klank Idrætscenter 
vil styrke dette indtryk og gøre 
oplevelsen når man er på 
Klank mere komplet og vil 
åbne Klank for en større del af 
Galten Skovby. 

Hovedformand for Galten FS 
Charlotte Have: 
- En Minigolf - bane ved Klank 
Idrætscenter vil være en 
berigende tilføjelse til området. 
Vi vil i endnu højere grad få 
aktiviteter på Klank, som hele 
familien kan samle sig om. 
Galten FS er begejstret. 

Leder af GJUK, Galten, Tage 
Nielsen: 
- En Minigolf - bane vil være 
en rigtig god facilitet for 
aktivitet og fællesskab – for 
børn, unge og voksne i alle 
aldre. 
I forvejen har vi den 
selvforståelse her i Galten 
Skovby, at det er her det 
gode liv leves. Med en mini 
golfbane kan det blive et 
endnu bedre og endnu mere 
mangfoldigt liv, der kan 
udfoldes her! 

http://www.pfgs.dk/

