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Holdturneringen
Her er slutstillingen i puljerne. Ønsker man detaljer mht. de
enkelte resultater, så må man ty til internettet, hvor alle
resultater ligger. Du finder det på:

http://www.danskkrolfunion.dk
hvor du klikker ind på ”Holdturneringen” og derefter
”Resultater”.

Region Fyn
1. division

Lige meget hvilken pulje de regerende danske mestre stiller
op i, så vil de være tårnhøje favoritter, og det gælder da også
Baskerne 2.
De var i fuld kontrol året igennem, men ikke helt så suveræne
som forventet. Ikke så meget fordi baskerne ikke fik mange
point, for de satte kun 2 til i hele turneringen, men mere fordi
Aktivisterne 6 også fik mange point og pressede Baskerne
helt til sidste kamp. Det var lige netop Aktivisterne 6 der slog
Baskerne i hjemmekampen, og havde de også vundet den
sidste kamp ude mod Baskerne, var det dem der var gået
videre, men Baskernes hjemmebane er nærmest et
uindtageligt fort, så der var aldrig rigtig nogen der troede på
den sensation.
Aktivisterne 9 og Hårby 3 havde en hård kamp om fritagelse
for nedrykning. Aktivisterne vandt dog begge indbyrdes
opgør,  så  de  endte  øverst  og  tager  en  sæson  mere  i  1.  div.,
mens Hårby må tage turen ned i 2. div. sammen med Særslev
1.

En smule overraskende vandt oprykkerne Baskerne 3 denne
pulje. Aktivisterne 1 var forhåndsfavoritter, men sådan skulle

det altså ikke gå. Efter sommerferien var de ellers så småt
ved at sætte det hele over styr, men deres gode hjemmebane
hjalp dem igennem.
Aktivisterne 1 har skiftet hjemmebane, og måske er det
derfor de står og mangler et par point. Næste år har de vænnet
sig til banen, og så kommer de igen.
Aktivisterne 4 var lige efter de 2 førende hold som de
drillede, men det var ikke helt nok.
Solsikkerne 2 og Skydebjerg 1 var langt efter de 3 andre.
Solsikkerne var oprykkere, så det var vel ikke så
overraskende. Skydebjerg skiftede også hjemmebane i år, og
det ser ud til at de også lige skal vænne sig til den. Det
kommer de så til i 2. div.

Regionsmesterskab 1. division Fyn
DKU har modtaget en lille rapport fra Erik J. Pedersen,
Hårby, som stod for arrangementet i Vester Aaby.

Vi mødte ind kl. 9:00 og det var jo som altid regnvejr når vi
skal spille krolf i år. Det regnede hele tiden mens vi spillede.
Da vi var færdige og skulle uddele diplomer skinnede solen.
Men det var som i så mange andre kampe, at vi måtte bevare
spændingen til der skulle spilles single for herrerne; men så
faldt der også en afgørelse.
Der var godt humør hele vejen rundt. Samtidig er vi i DKU jo
altid glade når vi kan låne baner til slutspil. I dag var det
meget hårdt for banen, men den kommer sig nok igen.

Kampen endte 10-6 til Baskerne 2 over Baskerne 3 efter 2-2,
4-4 og 6-6. Baskerne 2 vandt til sidst de 2 herresingler og
endte med den ventede sejr, men 3'erne havde stor ære af
kampen.

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
http://www.danskkrolfunion.dk
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Baskerne 3
Kate Jönson, John Petersen, Pia Hansen, Karen Hansen,

Torben Søgaard, Kaj Sørensen.

Baskerne 2
Henning Albrechtsen, John Nielsen, Lene Rasmussen,

Christina Rasmussen, Niels Knudsen.

2. division

Dette var en ret lige pulje, bortset fra Solsikkerne 1 der endte
sidst med kun 2 point. De 2 point blev meget overraskende
hentet på udebane mod Ejby 3 i sidste kamp for de 2 hold.
Det virker som om Ejby ikke ville risikere at rykke op, men
det var vist ikke sket alligevel, da de skulle have vundet 16-0
bare for at stå lige med Særslev 2.
Særslev holdt hovedet koldt og skaffede sig de nødvendige
point i sidste kamp mod Hårby 4, der dermed fik 3. pladsen.
Aktivisterne 2 var ligeledes godt med, især på hjemmebane,
men det rakte ikke helt til at være i den sjove ende af
tabellen.

Hårby 1 var nedrykker og dermed favorit i puljen. De
kvitterede for tilliden ved at ende med max. point og vender
dermed tilbage til den bedste fynske række.
Skydebjerg 4 og Vester Aaby 1 var lige gode og havnede i
midten. Ejby 2 og Otterup 2 var også nogenlunde lige gode,
og havde nok haft bedst af at der var en fynsk 3. div.

Hårby 2 var kommet ned fra 1. div. og nu vender de tilbage
efter den ventede sejr i puljen.
Otterup 1 og Skydebjerg 3 endte i ingenmandsland og
Solsikkerne 3 og Win-Win 1 sluttede i den tunge ende, uden
dog at ende helt pointløse.

Aktivisterne 3 var storfavoritter, og de levede helt op til
værdigheden med max. point.
Broby, Skydebjerg 2 og Ejby 1 slog hinanden lidt på kryds og
tværs, og Otterup 3 endte med et par trøst point.

Regionsmesterskab 2. division Fyn
Overdommere ved slutspillet i Otterup var Winnie
Christensen, Haarby og Svend Nissen, Skydebjerg.
Winnie har aflagt en lille rapport:

Vi mødtes kl. 8 for at stille teltet op. Det regnede og blæste,
så det var lidt koldt. Det blev så tørvejr, da der skulle spilles
kampe. Der blev spillet på to baner, som holdene fik lige
mange kampe på. Det må siges at være retfærdigt.
Der blev gået til den med godt humør, selv om der var nogen
der frøs.
Det  blev  Aktivisterne  3  og  Særslev  2  som  vandt  de
indledende runder.
Finalen blev spillet på en ny bane. Der var meget tæt løb,
som endte 8-8. Aktivisterne løb af med sejren, da de havde
lidt færre slag.
Hårby 2 og Hårby 3 ønskede ikke at spille om 3-4 pladsen.
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Efter lodtrækningen spillede Særslev 2 mod Hårby 2, og det
blev en lige kamp. Uafgjort efter mixdoubler, efter doubler
og damesingler, men i herresinglerne skaffede Særslev 2 sig
adgang til finalen.
Aktivisterne 3 havde også besvær med Hårby 1. Efter 2-2 og
3-5, vandt Aktivisterne imidlertid alle singler og vandt
dermed 11-5.

Finalen blev spændende som finaler nu engang skal være.
Aktivisterne kom foran med 3-1 og 6-2 i doublerne, men
Særslev kom igen og vandt singlerne med 6-2, og så var det
lige 8-8.
Så skulle der tælles slag, og her havde Aktivisterne 3 brugt
336 slag mod Særslev 2's 339 slag, så Aktivisterne 3 blev
mestre.
Særslev 2 - Hårby 2: 10-6
Aktivisterne 3 - Hårby 1: 11-5
Aktivisterne 3 - Særslev 2: 8-8 (336-339)

Aktivisterne 3
Mogens Olsen, Niels Carl Andersen,
Lene Justesen, Birthe Christensen.

Særslev 2
Bent Orla Nielsen, Inge Nielsen, Erik Lorenzen, Ole

Andersen, Hanne Lorenzen.

Hårby 1
Knud Dolleris, Anny Dolleris, Britta Pedersen, Erik J.

Pedersen, Marie Pedersen.

Hårby 2
Villy Pedersen, Karen Andersen, Ellen M. Christensen,

Christian Drue.
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Region Hovedstaden

Østerbro 1 var, som slutspilsdeltager fra sidste år, favoritter,
men det var forventet at VeKK skulle presse dem til det
sidste. Sådan gik det overhovedet ikke, da ingen af holdene
kunne tage point fra Østerbro 1, som dermed suser direkte til
DM slutspillet.
Eneste hold der gjorde ordentlig modstand var Vallø 1, som
kun satte  2  point  til  ud  over  de  4  Østerbro  1  snuppede.  Det
var så til gengæld til rækkens nederste hold Hornuglerne 2, så
det var vældig gavmildt.
VeKK og Hornuglerne 1 var nogenlunde lige gode midt i
rækken, og Østerbro 2 og Hornuglerne 2 endte i den tunge
ende. Jeg håber at de trods manglende resultater på banen
stadigvæk har haft det hyggeligt sammen med modstanderne
uden for banen.

Region Midtjylland Øst

En meget lige pulje, hvor alle kunne snuppe point fra alle.
Kuglerne 1 startede med 3 sejre, hvoraf de 2 var på udebane
mod Villersø 1 og 2.
Efter sommerferien gik de helt i stå og tabte til både Kuglerne
2  og  Villersø  2,  men  fik  et  enkelt  point  fra  de  værste
konkurrenter Villersø 1.
Da Villersø 1 endte på samme pointantal, var det indbyrdes
opgør der blev afgørende, og her vandt Kuglerne ude og
spillede uafgjort hjemme, så Kuglerne 1 blev puljevindere
foran Villersø 1.
Villersø 2 var lige efter og faktisk var Kuglerne 2 også pænt
med i kampen.
Sidste kamp mellem Kuglerne 2 og Villersø 1 var sat til en
sejr til Villersø på 9-7 på holdkortet, men en kontrol hos
DKU afslørede en fejl, som gjorde at det rette resultat skulle
være 8-8.
Det kostede Villersø en plads i slutspillet, men ellers havde
en fejl jo kostet Kuglerne 1 en plads i slutspillet, så den
skulle rettes.

Region Storstrøm

Her vandt Nyserne 1 selvfølgelig. De var kæmpe favoritter
inden starten, men tabte næstsidste kamp til Aktiv Krolf 3,
der dermed udlignede rent pointmæssigt. Aktiv Krolf satte
dog  overraskende  et  point  til  hjemme  mod  Vallø  2,  og  da
Nyserne 1 vandt hjemme over Aktiv Krolf 1, blev det den
forventede sejr, men de var presset til det sidste.
Vallø Krolf 2 og Aktiv Krolf 1 fik ikke så mange point, men
jeg vil da tro de har hygget sig lige så meget som alle andre
hold.

En lille pulje med kun 3 hold. De spillede ikke kun en
dobbeltturnering, men en 4 dobbelt turnering. Altså mødte de
hinanden 4 gange hver - 2 ude og 2 hjemme.
Det blev heldigvis en turnering hvor alle kunne slå alle på en
god dag, hvor det hele endte med at sejr til Vordingborg, tæt
forfulgt at Nyserne 2 og Aktiv Krolf 2.

Regionsmesterskab 1. division Storstrøm
Nyserne 1 blev som ventet de første regionsmestre i
Storstrøm
Kampen blev spillet i Nykøbing F hos Aktiv Krolf, hvor
formand Flemming Larsen stod for kampens afvikling.

Både Nyserne og Vordingborg har spillet i Nykøbing, men
det var aftalt at der skulle spilles på en bane ingen kendte.
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Ingen kan påstå at det ikke var ventet at Nyserne vandt, da de
har været med i flere år, men Vordingborg har også vist gode
takter i løbet af sæsonen.
Der var nu ingen tvivl, for Nyserne satte det hele på plads fra
starten, og da doublerne var færdige, førte de 8-0.
Vordingborg vandt en damesingle, men resten tog Nyserne
sig af, så det endte med en Nyser sejr på 14-2.

Kaptajnerne med diplomerne.

Nyserne 1
Iver Christensen, Ilse Christensen, Nanna Christensen, Mona

Madsen, Bent Pedersen.

Vordingborg
Grethe Green, Jørgen Nielsen, Lilli Christensen, Erik

Petersen, Ingrid Jeppesen, Erling Jeppesen.

Region Sydjylland
1. division

Forhåndsfavoritterne DKK 1 fik en blandet start. Store sejre
på  hjemmebane,  men  kun  1  point  på  udebane  i  de  første  4
kampe.
Så var det jo spændende om de 2 "gamle" 1. div. hold Hullet
og KØK 4 kunne drille dem, men det var der ikke meget der
tydede på.
De 2 oprykkere havde selvfølgelig ingen chance - skulle man
tro  -  men Agrarerne  4  viste  format,  og  de  vandt  alle  kampe
før sommerferien.
Forspringet skulle så forsvares efter ferien, og da både
Agrarerne og DKK havde udekamp mod KØK 3 samme dag,
kunne det blive en afgørende dag.
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Begge hold spillede imidlertid uafgjort, så DKK var stadig 3
point efter.
DKK strammede bændlerne og vandt resten – bl.a. 14-2 over
Agrarerne - så Agrarerne skulle bare sætte 1 point til i sidste
kamp mod KØK 4.
KØK  4  gjorde  hvad  de  kunne,  men  efter  en  meget  lige  og
spændende kamp, som først blev afgjort i herresinglerne,
endte det med 9-7 til Agrarerne 4, som dermed kommer med
til DM slutspillet.
KØK  3  og  Hullet  kunne  slet  ikke  være  med  i  kampen  om
forbliven i divisionen, og de må nu ned i 2. div. Faktisk fik
Hullet først point i sidste kamp mod netop KØK 3.

En pulje med hård kamp om slutspilspladsen. Det blev KØK
2 der fik flest point, men de måtte have hjælp af Petersminde
der i sidste kamp slog Agrarerne 3, der dermed måtte nøjes
med 2. pladsen.
Oprykkerne KØK 8 gjorde god modstand og endte på 3.
pladsen, hvor især en god hjemmebane hjalp dem igennem
sæsonen.
Fuglsang og Petersminde kæmpede det bedste de havde lært,
men det var ikke nok til at blive oppe i år.

2. division

KØK 7 var ret suveræne i denne pulje, og var det eneste hold
med positiv score. De tabte en enkelt kamp til Christiansfeld
1, som snuppede 2. pladsen foran Seest BK 1.
Hvis man ser på stillingen, så var der god plads mellem Seest
BK 1 og Tirslund Blå, men lige netop disse 2 hold mødtes i
Tirslund på sidste spilledag, og her vandt Seest BK 1. Havde
de tabt, var de røget ud og Tirslund Blå havde reddet livet,
men sådan gik det ikke.
Fuglsang 3 havde en mindre god sæson - resultatmæssigt i
hvert fald - og må ligeledes ned i 3. div.

En tæt pulje med 4 næsten lige gode hold.
Det blev ViGo'e 2 der rykkede op, et mulehår foran Fuglsang
6, som ellers så ud til at have fat i den lange ende.

Agrarerne 8 og Lunderskov 1 er også gode hold, og ingen af
dem fortjener nedrykning, men det skete altså for Lunderskov
1. Endda med positiv score, men ViGo'e rykkede også op
med negativ score.
Rødding 1 er et af de uheldige hold, der ikke er gode nok til
2. div. og for gode til 3. div.

I denne pulje viste det sig at oprykkerne fra Lundsmark var
de klart stærkeste, så de fortsætter op i 1. div.
ViGo'e 1 var kommet ned fra 1. div. men havde svære
problemer med at blive i 2. div. Det gik dog lige nøjagtig, så
de blev hængende sammen med Lunderskov 2.
Idylparken 2 og Madholdet 3 må ned i 3. div. og vende.

En pulje med 3 gode hold, hvilket gik hårdt ud over de 2
nyoprykkede hold, Madholdet 4 og Seest BK 2. De fik kun
de point de kunne tage fra hinanden.
De 3 andre hold kæmpede hårdt for at rykke op, og her var
Lunderskov 4 de bedste, men også KØK 5 og Agrarerne 2
bed godt fra sig.

Slutspil 2. div. Sydjylland
Kampene blev spillet ved omsorgscentret i Viuf, hvor der har
været en bane i flere år. De lokale mente ikke umiddelbart at
det var imponerende runder der blev spillet af 2. div.
spillerne, men så må de jo stille op i turneringen og bevise
det.
Det var et godt sted med en forholdsvis nem bane, men med
masser af plads både ude og inde.
Lene Henriksen og Peter Majnz, begge KØK, styrede
begivenhederne sammen med diverse hjælpere, og alt forløb
planmæssigt og efter planen.
Efter lodtrækningen gik de indledende kampe i gang.
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Lundsmark startede med at komme foran 8-0 mod ViGo'e 2.
Doris vandt en damesingle, og så slappede de andre af, og det
endte med en Lundsmarksejr på 10-6.
KØK 7 lagde ligeledes hårdt ud med en 7-1 føring efter
doublerne. Lunderskov halede ind og reducerede til 4-8, men
KØK 7 slappede ikke af, og vandt klart med 12-4.
I kampen om 3.-4.-pladsen stod det lige efter doublerne, men
så gik ViGo'e i stå og Lunderskov 4 vandt med 11-5.
I finalen startede KØK 7 bedst og var foran 3-1, men herefter
så Lundsmark sig ikke tilbage, og KØK fik først et par pinde
igen da herresinglerne blev spillet. Slutresultat 11-5 til
Lundsmark, som ser ud til at have et klassemandskab der har
tænkt sig at blive i 1. div.

Lundsmark 1
Rigmor Hansen, Suni Olsen Gaard, Doris Mortensen,

Michael Juul, Herdis Lorenzen, Kurt Juul, Per Schmidt.

KØK 7
Sten Andersen, Lone Frostholm, Egon Poulsen, Anne Sjørup,

Susanne Nielsen og Ib Jespersen har gemt sig.

Lunderskov 4
Lise Petersen, Maja Mathiesen, Carlo Mathiesen, Elly

Nielsen, Vagn Nielsen, Viggo Thomsen.

ViGo'e 2
Ejnar Nørgaard, Joan B. Rasmussen, Frederik Pedersen,

Gitte Nørgaard, Harald Thy Nielsen, Sonja Rosendahl, Jørn
Rosendahl og en lille gæst.

 Måske en kommende spiller på holdet.

Indledende:
Lundsmark 1 - ViGo'e 2: 10-6
KØK 7 - Lunderskov 4: 12-4

3.-4. pladsen:
Lunderskov 4 - ViGo'e 2: 11-5
Finale:
Lundsmark 1 - KØK 7: 11-5
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3. division

Bjert Strand 2 rykker direkte op, men KØK 1 var lige i
hælene på dem. De var så tæt på, at de faktisk fik point nok
til  at  rykke  med  op,  da  de  var  et  af  de  2  ekstra  hold  på  2.
pladsen der rykker op.
Fuglsang 5 og SIS 1 er også udmærkede hold, så de endte i
midten, men Madholdet 2 og Idylparken 1 måtte nøjes med at
drille de andre hold.

Agrarerne 7 var for gode til 3. div. og vender nu tilbage til 2.
div. hvor de hører hjemme.
2. pladsen gik til DKK 2, uden at det udløste oprykning.
Dertil manglede de et enkelt point.
Madholdet  1  og  SIS  2  endte  midt  i  det  hele,  og  VKK  4  og
Brørup lå i bunden, men de fik deres velfortjente trøstpoint.

Tirslund Gul's elevator går denne gang opad. KØK 9 endte på
2. pladsen, men det gav ikke oprykning denne gang.
Fuglsang 7, Agrarerne 1 og Lunderskov 3 gjorde god
modstand, og ViGo'e 3 venter stadig på at der laves en 4. div.

3 næsten lige gode hold kæmpede om 1 eller 2
oprykningspladser, og det var spændende lige til puljens
sidste slag.
I sidste kamp mødtes Christiansfeld 2 og VKK 2, og det var
sådan, at vandt Christiansfeld, ville de rykke op sammen med
Tirslund 3, og alle andre resultater ville give oprykning til
Tirslund og VKK 2.
Det endte uafgjort, hvilket betød at Tirslund 3 endte på 1.
pladsen og VKK 2 på 2. pladsen, men dog med point nok til
at være mellem de 2 bedste på 2. pladsen, så de ligeledes
rykker op.
Agrarerne 5 og SIS 3 fik en del point, men ikke nok til at
gøre sig gældende. Sidst blev Bjert Strand 1, men heldigvis
ikke pointløse.

Agrarerne 6 var for stærke og tager turen op i 2. div.
SIS 4 prøvede ihærdigt at hente Agrarerne, men det gik ikke
lige,  så  de  måtte  nøjes  med  2.  pladsen,  som  desværre  ikke
gav oprykning.
VKK  3  og  Fuglsang  4  lå  midt  i  det  hele,  og  sidst  blev
Lunderskov 5 med 3 trøstpoint.

Denne pulje bar præg at et stærkt midterfelt bestående af
Kongeå 1, Lundsmark 2 og Fuglsang 2. Rødding 2 var
stærkere end disse 3 hold, og Tønder var svagere. Tønder er
helt nye i turneringen, og alligevel fik de point, og så endda
bl.a. mod Rødding 2.
Når  nu  holdene  i  midten  var  så  lige,  så  gav  2.  pladsen ikke
oprykning.

Da der rykker 8 hold ned fra 2. div., skal der også 8 hold op,
men der var kun 6 puljer. Altså var der 2 ekstra pladser der
skulle besættes, og det var de 2 bedste af de hold der blev nr.
2 i puljerne.
Ikke  alle  hold  spillede  lige  mange  kampe,  så  stillingen  er
udregnet pr. kamp, så det er nemmere at sammenligne.
Det blev VKK 2 og KØK 1 der rykkede op sammen med de 6
puljevindere.
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Slutspil 3. div. Sydjylland
Kampene blev spillet i Lerte, hvor vi igen havde fået lov til at
låne deres baner.
De  har  4  baner,  men  de  2  af  dem  var  druknet  og  dermed
lukket, men det kunne sagtens lade sig gøre at afvikle det
hele på de 2 resterende baner.
Hans Johnsen og Niels O. Nielsen fra KØK havde helt styr på
begivenhederne, spillerne var glade, og da vejret ligeledes var
i godt humør, så blev det en dejlig dag.
Der var 6 hold til start, og de 6 hold kæmpede om 3. div.
pokal. Det skete ved at lade holdene spille mod hinanden 2
og 2 efter lodtrækning.
Agrarerne 7 mødte Tirslund 3, og her kom Agrarerne bedst
fra start ved at vinde begge mixdoubler. Herfra skiftedes
holdene til at vinde, så slutresultatet blev 10-6 til Agrarerne.
Agrarerne 6 mødte Tirslund Gul. Her delte holdene
mixdoublerne, men Tirslund tog sig af de 2 sidste doubler til
en 6-2 føring. Så havde Agrarerne imidlertid spillet sig ind,
og de snuppede alle 6 singler til en 10-6 sejr.
I den sidste indledende kamp mødtes Rødding 2 og Bjert
Strand 2. De startede med at dele mixdoulerne, men i de 2
sidste doubler var Rødding bedst og kom foran 5-3.
Damesinglerne gjorde at der blev udlignet til 6-6, hvorefter
herresinglerne afgjorde kampen. Her havde 3 herrer 37 slag
og en enkelt 38, hvilket lige var nok til at Rødding vandt
knebent med 9-7.
De 3 tabere fra 1. runde spillede nu mod hinanden på en gang
om pladserne 4-5-6. Der var altså 3 spillere i  singlerne og 6
spillere i doublerne.
Det var lidt som om Bjert Strand 2 havde mistet humøret
efter at have været tæt på at komme i finalen. De tabte i hvert
fald til  både Tirslund Gul og Tirslund 3. Det blev 6-10 mod
Gul og 5-11 mod 3'erne.
I det interne opgør mellem Tirslund Gul og 3 var det helt
klart Gul, der var bedst med en 11-5 sejr.
Kampene om disse placeringer har ingen praktisk betydning,
og kan udelades, men nu var vejret godt og det var ganske
hyggeligt.

Bjert Strand 2 var desværre taget hjem, så der er intet
billede, men det var:

Hans Lind, Inge Andersen, Jens Andersen, Gerda Pedersen,
Kurt Pedersen.

Tirslund 3
Jes Jessen, Lis Hansen, Børge Hansen, Inge Christensen,

Jørgen Jørgensen, Karen Jepsen, Karin Jørgensen.

Tirslund Gul
Finn Knudsen, Kirsten Sørensen, Bent Sørensen, Lis Bonde,

Hanne Madsen.
Fraværende: Launy Madsen.

De 3 vindere fra 1. runde spillede finale om placeringerne 1-
2-3, og holdene startede blødt ud ved at dele det hele i
mixdoublerne.
I  de  2  sidste  doubler  kom  Agrarerne  6  til  at  hænge  lidt  i
bremserne, og kom bagud med 3-5 mod både Rødding 2 og
Agrarerne 7, som til gengæld stadig stod lige.
I damesinglerne delte holdene igen det hele, så Agrarerne 6
var bagud 5-7 til begge modstandere, som nu stod lige med 6-
6.
Så var det herrerne der skulle afgøre sagen. Agrarerne 6 og 7
delte, og det gjorde Agrarerne 7 og Rødding 2 også, men i
kampen mod Agrarerne 6 fik Rødding tre pinde mod
Agrarernes ene.
Det  betød  at  Agrarerne  6  tabte  med  7-9  til  Agrarerne  7  og
med 6-10 til Rødding 2. Rødding 2 og Agrarerne 7 spillede
uafgjort 8-8, men da Rødding 2 havde vundet større over
Agrarerne 6 end Agrarerne 7 havde, var det Rødding 2 der
blev de heldige vindere af pokalen.

Agrarerne 6
Tage Nissen, Myrtha Jørgensen, Jytte Nissen, Tove

Jørgensen, Frede Jørgensen, Arne Urup, Alfred Jensen
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Agrarerne 7
Stinne Petersen, Verner Lorenzen, Ingrid Fink Petersen,

Bertram Suurballe, Hans Fink Petersen
Fraværende: Ellen Marie Lorenzen

Rødding 2
Aase Jepsen, Preben W. Jepsen, Gunhild Lydiksen, Børge

Christensen, Iris Conradsen, Anders Conradsen

Til slut var der pokal til Rødding 2 og diplomer til resten af
holdene, og de dygtige vindere skulle selvfølgelig også
foreviges - dem der ikke var kørt hjem i hvert fald.
Uanset resultaterne i disse kampe, rykker alle 6 hold op.

Dagliga 1

Aktivisterne A og Lunderskov A lagde hårdt ud før
sommerferien, men kun Aktivisterne holdt stilen efter ferien.

Lunderskov gik lidt i stå og fik kun 1 point i de sidste 3
kampe, men det var lige nøjagtig nok.
De tabte ellers til Skydebjerg på hjemmebane, men da de
havde vundet endnu større på udebane, klarede de skærene.
Skydebjerg har skiftet hjemmebane, og det kostede nogle
point i foråret, hvor det kun blev til 3 gange uafgjort. Efter
ferien blev der imidlertid gjort rent bord med 5 sejre, men det
var lige nøjagtig ikke nok.
Rødding C holdt sig fri af nedrykningen, som blev overladt
til KHL og Madholdet A.

En utrolig lige pulje, hvor alle kunne slå alle på en god dag.
De 5 øverste hold var næsten helt lige, og kun held og uheld
afgjorde hvem der kom i slutspil, hvem der undgik
nedrykning og hvem der måtte ned.
Faktisk var det sådan, at hvis Rødding A vandt sidste kamp
ude mod Lunderskov B, så ville de komme i slutspil, men nu
tabte de, og så røg de ud.
Med ned måtte Agrarerne A, og selv om de havde lidt færre
point end de andre 5 hold, lykkedes det faktisk at snuppe
point fra dem alle. Det rakte så ikke helt, men de blev ikke
spillet ud af banen.
Rødding D er fast inventar i slutspillene, men de måtte
kæmpe for sagen. Lunderskov B var oprykker, og dermed er
man ikke umiddelbart favorit, men de klarede at komme med
til slutspillet.
Køllerne B og KØK B måtte nøjes med de placeringer som
hverken er til jubel eller gråd.

Dagliga 2

Når man ser bort fra NÅK A, var det en ret lige pulje. NÅK
kom med i sidste øjeblik fordi V. Åby trak holdet, så året er
brugt til at samle lidt erfaring, og så går det nok bedre næste
år. Et enkelt point blev det dog til.
Køllerne C vandt puljen, men både Aktivisterne B og SIS A
var lige i hælene på dem, og SIS'erne ærgrer sig nok over det
point de efterlod hos NÅK, for det kostede dem oprykningen.
Christiansfeld C og KØK A drillede de 3 tophold, men det
var også hvad det blev til.
KØK A og NÅK A er i fare for degradering til dagliga 3, hvis
en sådan opstår næste år.
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Kongeå A har ligget på lur efter oprykning i flere sæsoner, og
nu har de fundet fidusen. Vind alle kampe, så rykker man
stensikkert op.
Madholdet B, Christiansfeld A og Tirslund A slog hinanden
indbyrdes og endte i midten.
KØK C og Odin B var temmelig overbebyrdet, men fik da
point fra hinanden og KØK C fik endda et par bonuspoint.
Skulle der opstå en Dagliga 3, er især de 2 sidstnævnte hold i
fare for nedrykning.

De 4 øverste hold var næsten lige gode. Agrarerne B var en
anelse stærkere end de andre hold, tæt forfulgt af
Christiansfeld C, Odin A og Madholdet C.
Broager og Egen var en smule efter, men det var faktisk kun
en smule, så det var en god lige pulje, uden prügelknabe.

En rimelig lige pulje hvor alle kunne slå alle på en god dag.
Der var dog ingen tvivl om at Aktivisterne C var de bedste,
og måske også at Køllerne A og DKK A var de næstbedste,
men Win-Win A, Rødding B og VKK A var faktisk lige så
gode som de næstbedste - næsten da.
Skulle der opstå en dagliga 3, så er det VKK A og Rødding B
der er i størst fare.

Pokalturneringen
Her kommer resultaterne fra og med runde 3, hvor regionerne
til dels blev blandet.

Runde 3 – 16 hold
Østerbro 1 - Hårby 1 11-5
Kuglerne 1 - Villersø 1 8-8 (457-456)
Idylparken 2 - DKK P 8-8 (355-359)
KØK 3 - Agrarerne 7/8 9-7

Lundsmark Pokal - Agrarerne 3 7-9
KØK 5 - Særslev 2 14-2
KØK 4 - Baskerne Mix 14-2
Lunderskov P1 - Aktivisterne 1 9-7

Runde 4 – 8 hold
KØK 5 - Østerbro 1 12-4
Villersø 1 - Agrarerne 3 5-11
Lunderskov P1 - KØK 3 16-0
Idylparken 2 - KØK 4 11-5

Runde 5 – 4 hold – neutral bane
KØK 5 - Agrarerne 3 11-5
Idylparken 2 - Lunderskov P1 12-4

Finale – neutral bane
Idylparken 2 - KØK 5 12-4

Pokalkrolf finale
Af Joan B. Rasmussen, ViGo’e

Lørdag den 10. september 2011 skulle der være finalekampe i
Pokalkrolf.  Det  blev  i  år  afholdt  hos  Frederik  Pedersen  og
Joan  B.  Rasmussen,  begge  fra  ViGo’e,  i  Højrup  ved
Fredericia.

Banen  var  nyanlagt  dagen  før,  så  der  var  ikke  nogen,  der
havde afprøvet den. Vejrguderne havde lovet tørvejr frem til
aftenstid, så alle var spændte på om det holdt.
Lidt før kl. 12 ankom de første til Højrup, det var Agrarerne
som lige skulle have noget frokost inden dysten og indenfor
den næste halve time var alle kommet.
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Lene Henriksen fra holdturneringsudvalget kom også for at
se om der var styr på det.  Dejligt at hun kom, for der nåede
lige at indsnige sig en lille fejl i første runde, da Joan ikke
havde helt styr på at der skulle være et skift i hvem der skulle
starte. Men det blev løst og der var ingen klager over det.
Dysten skulle stå imellem:

Lunderskov P1, Agrarerne 3, Idylparken 2 og KØK 5

Først blev banen kigget igennem og på slaget 12.30 kom
køller og kugler med rundt, og lidt før kl. 13 var alle enige
om at vi godt kunne begynde. Der havde været lodtrækning
om hvem der skulle spille mod hvem og det blev Agrarerne 3
mod KØK 5 og Idylparken 2 mod Lunderskov P1.
Der blev kæmpet godt og efter doublerne var stillingen 5-3 til
KØK 5. Agrarerne havde dog stadig en chance i singlerne,
men resultatet endte med 11-5 til KØK, som derved sikrede
sig en finaleplads.

Agrarerne 3
Frede Erichsen, Nora Kjær, Arne og Kis Wind,

Jes og Lis Neumann.
Forrest kaptajn Jørgen Kjær.

Den anden semifinale mellem Idylparken og Lunderskov var
lige efter doublerne, men Vivi, Sebastian, Ole og Mathias
(alle Reeckmann) klarede sig alle rigtig godt i singlerne, så
stillingen endte 12-4 og dermed var Idylparken også i finalen.
Stemningen var stor hos familien Reeckmann, og det kunne
jo ikke være bedre for Mathias, når han nu også havde
fødselsdag i dag. 13 år er han blevet og dermed rykket i
voksenrækken - i hvert fald krolfmæssigt.

Lunderskov P1
Tom og Else Salskov, Maja og Carlo Mathiesen,

Hans og Lene Thomsen.

Inden vi satte selve finalen i gang var der lige tid til kaffe og
diverse kage. Frederik og Joan havde fået hjælp til at dømme
kampene fra Poul Knudsen, Erik Tøttrup Jensen og Ib
Jakobsen, alle fra ViGo’e, og de trængte også til en lille
pause før vi gik videre.

Stort tillykke til fødselaren Mathias

Finalen:
Den ene mixdouble blev spillet af Vivi/Mathias mod
Bente/Gunnar, her vandt Vivi med 29 slag, Gunnar havde 30,
Mathias havde 31 og Bente 34, så de første 2 point til
Idylparken var hjemme. Den anden mix blev spillet af
Sebastian/Ole mod Inger/Niels. Resultatet blev Niels 27 slag,
Ole 31 slag, Inger 33 slag og Sebastian var noget uheldig i
denne runde og gik på 36 slag, så nu var det KØK der fik 2
point. Så blev det dame og herredoublerne. Her fik Vivi 30
slag  og  det  gik  meget  bedre  for  Sebastian  som  endte  på  31
slag, ligeledes fik Inger 31 og Helle måtte bruge 33 slag, så
Idylparken kunne igen score 2 point. Hos herrerne gik både
Hans og Ole på 28, Mathias på 31 og Gunnar på 35, så igen 2
point til familien Reeckmann. Men intet var afgjort.
Damesinglerne blev sat i gang og Vivi dystede mod Bente.
Kampen var meget tæt, men Vivi vandt med 30 slag mod
Bentes 31. Sebastian gik på 35 slag mod Helle der gik på 33
slag. Stillingen var nu 8 til Idylparken og 4 til KØK, men der
var stadig 2 kampe tilbage. Her skulle Mathias spille mod
Niels.  Mathias  gik  en  flot  runde  og  vandt  med 28 slag  mod
Niels’ 32. Ole og Hans kæmpede bravt, men det blev Ole der
løb af med sejren med 30 slag mod Hans’ 31, og dermed
sluttede finalen med 12-4 til Idylparken. Tillykke.

Idylparken 2 - Familien Reeckmann bestående af:
Sebastian, Vivi, Ole og Mathias
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Vejret holdt og alle var enige om at det havde været en skøn
dag i Højrup. Banen blev rost, der var både plads og nogle
spændende udfordringer. Bedste runde blev gået på 25 slag af
Niels O. Nielsen fra KØK 5.

KØK 5
Inger Pedersen, Helle Jacobsen, Gunnar Pedersen, Bente og

Niels O. Nielsen, Hans Johnsen.

Så her  til  slut  vil  vi  også  sige  tak  for  en  dejlig  dag.  Det  var
sjovt at arrangere sådan en finalekamp.

Mange hilsener
 fra Frederik og Joan

Ranglister
Aksel Madsen og Hans Johnsen på toppen. Aksel på World
Cup listen og Hans på verdensranglisten.
Her i 2011 tæller holdturneringen ikke med på
verdensranglisten, da der ikke er timer nok i døgnet til også at
taste dem ind.
Derfor kan vi ønske Aksel Madsen, Billund (Køllerne)
tillykke med 1. pladsen på den liste vi kalder World Cuppen.
Aksel er simpelthen den der har scoret flest point til
verdensranglisten i år, og det har han gjort ved pæne
placeringer ved alle 3 stævner.
Det er blevet til en 19., en 17. og en 25. plads i løbet af året.
Nr. 2 blev Søren L. Christensen, Odense (Stud+KØK)
efterfulgt af moderen Lene Henriksen og faderen Peter L.
Christensen, Ødis Kroge (KØK).
Slagspil er jo afskaffet, så der er færre point at spille om i år,
men havde det være med, var Aksel og Søren nok alligevel
havnet øverst, da Søren var bedst i slagspillet ved DM i Gram
og Aksel var bedst ved VM i Billund.
Verdensranglisten har resultaterne fra 2009, 2010 og 2011,
hvor 2009 tæller 1 gang, 2010 tæller 2 gange og 2011 3
gange.
På den liste er det Hans Johnsen, Vamdrup (KØK) der ligger
i top i kraft af World Cup sejre i både 2009 og 2010, men en
10. plads i 2011 er også ret godt.
Her er det Peter L. Christensen og Niels Knudsen, Asperup
(Baskerne) der er lige efter på de næste pladser.

Aksel Madsen, Køllerne med ”Den Gyldne Kugle” og en
flaske vin fra sponsoren KrolfButikken ApS.

Hans Johnsen, nr. 1 på verdensranglisten.

Aarhus Krolf Open 2011
Af Erik Mathiasen, Tranbjerg

Der var ca. 60 deltagere fra 12 forskellige klubber. Der var
spillere fra Kuglerne, Villersø, Seest Boldklub, Senior Idræt
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Seest (SIS), Fuglsang, Stud/KØK, Agrarerne, Vester Åby,
Madholdet, Abildgården, Tirslund og Tranbjerg.
Man startede med morgenkaffe i de opstillede pavilloner. De
første kom dagen før og stillede en campingvogn op.

Der kom mange kl. 8 og trænede på de 3 midlertidige og den
permanente bane. Banerne var anlagt i et meget kuperet
terræn, hvor kuglen skulle spilles fra bunden og op til hullet
på toppen af bakken og derefter ned af bakken til et hul ca. 1
meter fra bunden. Det gav nogle hårde ture op og ned, som
ikke alle var begejstret for, men krævende var banerne. Et hul
var placeret lige på puklen af en høj - det kostede en del 10-
ere.
Der  blev  spillet  i  6-mandshold,  -  en  gang på  hver  af  de  fire
baner i det indledende spil.

De 36 bedste i slagspillet gik i semifinalen og blev opdelt i 6
hold. Vinderne på hvert hold gik til finalen.
Det viste sig at de spillere der havde klaret sig bedst i det
indledende spil også klarede sig bedst i finalen. Heldigvis
havde  Anders  Zacho  Jørgensen,  som  var  til  stor  hjælp  ved
afvikling af tællerprogrammet, fordelt de 6 bedste på hvert sit
hold  og  de  6  næstbedste  på  hver  sit  hold,  osv.  -  Det  var  en
meget klog disposition, og slutresultatet blev at de 5 bedste i
de  indledende  spil,  også  kom  i  finalen.  Kun  Bent  Sørensen
måtte se sig slået af Bent Jørgensen.
Efter præmieuddelingen i cafeen, hvor der var mange flotte
præmier fra de lokale banker og supermarkeder, samt
KrolfButikken ApS og Schnoor Plast, var der fællesspisning.
Alt i alt et stævne som de fleste var så tilfredse med, at de
ville komme igen næste gang der blev afholdt stævne i
Tranbjerg, især hvis banerne var knap så vanskelige.
Vi valgte at spille finalen på en ændret bane, hvor man
spillede de 6 huller neden for bakken og 6 huller oppe på
bakken. Det var deltagerne tilfredse med, dog var det ikke så
godt at have en dommer fra DAI i finalen, da hun brugte

DAI-reglerne, selv om aftalen var, at hun skulle bruge DKU-
reglerne, som var gældende ved stævnet.

Jeg har en indrømmelse. Dommersedlerne fra finalen er
blevet væk, så jeg har med hjælp fra Anders og Grethe
forsøgt at finde rækkefølgen. Vi er enige om at de nævnte var
med  i  finalen  og  at  Hans  vandt.  Derfra  er  vi
ikke sikre.
Her er rækkefølgen på de 6 første, men altså taget fra
hukommelsen.

Nr. 1 Hans Chr. Juhl, Agrarerne
Nr. 2 Else Christiansen, Seest BK
Nr. 3 Bent Christensen, Seest BK
Nr. 4 Vagn Hugger, Madholdet
Nr. 5 Bent Jørgensen, Madholdet
Nr. 6 Kirsten Simonsen, SIS

Alle resultater ses bag i bladet.

Tysklandstur
Tysklandsturen blev dyr for DKU, alt efter øjnene der ser.
Historien er den, at bestyrelsen accepterede at vi kørte med et
mindre underskud, så vi offentliggjorde at vi kørte.
Så opstod et rygte at det busselskab vi havde valgt var ved at
gå konkurs, hvilket viste sig at være forkert, men vi tjekkede
dem  ekstra  efter  i  sømmene,  og  det  viste  sig  at  de  ikke  var
medlem af rejsegarantifonden, og så turde vi ikke køre med
dem – især ikke med de rygter.
Vi valgte det næst billigste busselskab som nu havde meget
kort frist til at finde hoteller, så det blev dyrere end da de
afgav tilbud.
Og så klokkede rejselederen i det (jeg er ikke meget for at
fortælle hvem det var) med hensyn til reserveringen af
hotellet. Der blev først bestilt helpension, men hotellet skrev
at det faktisk var nok med halvpension, så prisberegningerne
blev ændret, men der gik aldrig besked til hotellet om at det
så skulle være halvpension. Folk betalte for halvpension, men
fik reelt helpension.
Alt dette tilsammen gav et monster underskud på i alt ca.
29.000 kr, så noget måtte gøres.
Da folk reelt sparede nogle penge, har vi spurgt om de ville
betale for det de formodentlig sparede. Jeg er bestemt ikke
tilhænger af efterregninger, så det var helt frivilligt om man
ville eller ej, men ingen har skældt mig ud (så jeg kunne høre
det) eller sendt smædebreve eller bare små-brokket sig og der
er kommet ca. 10.000 kr. ind i skrivende stund.
Jeg forsøgte også at tale hotellet ned i pris, men det løb var
kørt sagde de.
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Men de havde et andet forslag, for de ville jo gerne have vi
kom igen en anden dag. De ville gerne ”købe” reklamer i
vores blade og på vores hjemmesider. Det ville de gerne gi’
1.000 euro for. Altså 1.000 euro for reklamer på nettet og
1.000 euro for reklamer i bladene her i 2011 plus 2012.
Det er altså noget der svarer til  ca. 14.800 kr.,  som sammen
med de frivillige indbetalinger bringer underskuddet ned på
ca. det vi fra starten havde regnet med. Lige nok til at få
blodtrykket ned under 200/120 igen.

DIF
Engang blev jeg spurgt hvad det kostede at være medlem af
DIF og hvad vi skulle med dem.
På det tidspunkt havde jeg ikke styr på det økonomiske i
sagen. Jeg var mest interesseret i den hjælp man ville kunne
få. Hjælp til hvordan vi organiserer ting, forsikringer og deres
erfaringer i styring af unioner.
Nu har jeg så i mellemtiden undersøgt hvad det koster at være
medlem. Det koster ingenting – tværtimod, man får penge af
DIF. Faktisk er det sådan, at man får 100.000 kr. det første år,
stigende til 400.000 kr. det 4. år og efterfølgende år.
Kan vi så se at blive meldt ind!!
Der er selvfølgelig en hage ved det hele. Man skal være
mindst 3.000 medlemmer og man skal være medlem af en
international organisation.
De 3.000 medlemmer når vi inden for de næste par år, håber
jeg, men det med den internationale organisation kniber det
lidt med. Derfor er det faktisk uhyggelig vigtigt at vi hjælper
et  par  lande  i  gang  med  krolf,  så  vi  kan  få  lavet  European
Crolf Union eller hvad den nu skal hedde, hvorefter vi kan
blive medlem af DIF.

Udendørs skur
Nu kan man købe udendørs skabe til udstyret.
I Voel ved Silkeborg er der nogle pensionister der hygger sig
med at lave skure i galvaniseret jern.

Pladerne er 1,5 mm tykke og hele skabet måler ca. 1700 mm i
højden foran og 1500 mm på bagsiden (skråtag). Det er ca.
830 mm dybt og 980 mm bredt.
Hele 850 mm er åbning foran med låge. Hele skabet står på
nogle træ lægter.
Prisen for sådan et skab er kun 2.500,- kr. inkl. moms -
afhentet i Voel ved Silkeborg.
Skabe i specialmål kan også fremstilles.

Kontakt Børge Hansen på 86 82 40 11, Bavnehøjvej 49, 8600
Silkeborg eller på mail abhansen@mail.tele.dk

Internet omlægges
Endnu en omlægning af siderne på nettet er på vej. Der hvor
vi bor nu er faktisk et nogenlunde godt sted, men der er nogle
irriterende begrænsninger og det er lidt dyrt. Det var et godt
sted at lære hvordan Joomla virker, og Joomla er det produkt
siderne er lavet med, men nu er det tid til at komme videre.
Jeg flytter det hele til krolf.dk igen, men beholder nok også
adressen www.danskkrolfunion.dk
Jeg har endnu ikke helt besluttet hvordan det skal skrues
sammen, men de første prøver ligger på www.krolf.dk/dku
Hvis jeg kan finde ud af det - og nå det – laver jeg systemet
så flere mennesker kan taste resultater og skrive nyheder, så
arbejdsbyrden kan blive spredt noget mere.

Stævner 2012
Stævneudvalget har vedtaget dato og sted for stævnerne i
2012.
DM skal til SI Centeret, Rødekro hvor Tirslund arrangerer.
Det bliver lørdag den 12. maj.
ParVM skal "hjem" til Ødis Sogneskole, hvor Krolfklubben i
Ødis Kroge arrangerer den 9. juni.
VM  havner  i  Ejby  den  4.  august,  hvor  det  bliver  et
samarbejde mellem Ejby og Baskerne der arrangerer.

Klubnyt
Nye klubber
Vi byder velkommen til ældresagen i Juelsminde.
Blommenslyst Golfklub ved Odense laver en krolf afdeling.
Tranbjerg Aktive Ældre ved Aarhus er faktisk vældig aktive.
Marielyst Petanque og Krolfklub fra Falster.
Akademisk Kugle Klub STUD af 2011 - AKKS 11, Odense.
Club 42 AAB fra Skovvænget i Kolding.

Udmelding
Hummingen Camping Crolf Club ved Rødby.Redaktionen :

Peter Christensen Tel.     : 29 93 91 17    E-mail : peter@krolf.dk
Joan Rasmussen Tel.     : 51 74 34 94    E-mail : joan_rasmussen@hotmail.com
Henning Thomsen Tel.     : 75 93 38 48    E-mail : Henning@krolf.dk
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