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Tilmelding
Det er, som sædvanligt klubberne der styrer
tilmeldingen til stævnerne. Der skal markeres for
om  den  tilmeldte  skal  spille,  spise  og  om
vedkommende kan og vil være dommer.
Klubbens stævneansvarlige indsamler og skriver
navnene ned på den medsendte tilmeldingsliste.
Inden fristen udløber ca. 10-14 dage før stævnet,
sendes papiret til adressen nederst på listen og et
passende beløb sættes ind på DKU’s konto.
Er der derefter afbud, er det tilladt, at klubben selv
finder erstatning inden for egne rækker.
Stævnelederen skal imidlertid underrettes.
Kommer der tilmeldinger efter fristen er udløbet,
kan spillerne komme på venteliste og håbe på
afbud.
Som noget nyt, kan man tilmelde fuldtidsdommere,
som spiser gratis med. Det kræver dog at man siger
ja til at dømme 6 runder.

Åbne Tyske Mesterskab
Det er også muligt at komme med til det åbne tyske
mesterskab i bjergkrolf, som spilles med trækøller.
Det spilles i Bad Hindelang i Sydtyskland lørdag
den 10. juli.
DKU arrangerer en bustur til Tyskland, som ikke
kun er tur til stævnet, men en hel uges ferie i
selskab med glade krolfere.
Der er afgang onsdag den 6. juli og hjemkomst
tirsdag den 12. juli.
Se mere om turen på siderne bagerst i bladet, i
Krolfposten eller på nettet.
Tilmeldingsfristen er mandag den 16. maj.

Standardpriser
Priserne for alle stævner er ens, og de gælder
uanset om man spiller, spiser eller begge dele.

Her er en lille tabel:
DKU medlem Ikke DKU

Voksen 150,- kr. 200,- kr.
Barn 5 – 12 år 50,- kr. 75,- kr.
Barn under 5 år Gratis Gratis

Pavilloner
DKU har 4 pavilloner på 5*8 m. De bliver stillet
op ved stævnerne, men klubberne er velkomne til
selv at medbringe flere pavilloner, da vi ikke kan
huse alle deltagere. Det kunne jo blive regnvejr og
det er også rart, at kunne komme i skygge.
At DKU har købt pavilloner er ikke ensbetydende
med at vi også har købt borde og stole, så vil man
sidde ned, må man selv medbringe dette.
Pavillonerne kan i øvrigt lejes for 400,- kr pr. stk.,
hvis man skulle have behov for dette.

Orientering om stævnerne
Stævneudvalget har valgt at prøve igen med spillet
hvor parrene ved par VM deles om 1 kugle.
Da det har betydning hvem der slår først, deles
man om dette. I 2 af de 4 runder er det den ene der
slår først og i de 2 andre runder er det den anden.
I semifinalerne og i finalen, skiftes der efter 6
huller.
Der er kun 16 par der går videre til semifinalerne.
De 16 par deles i 4 puljer á 4 par, hvor kun de 4
vindere går i finalen.
Til orientering, er der ingen særlige spilleregler for
børn, hverken ved individuelle eller par stævner.
Stævneudvalget har ligeledes valgt at det
udelukkende er kampspil der spilles ved
stævnerne. Slagspil er fra nu af helt afskaffet.

Kampspil
Kampspillet spilles efter de samme principper som
tidligere.
Der er et pointsystem i kampspil, således at
vinderen af en pulje får 20 point. Nr. 2 får 16, nr.3
får 12, nr. 4 får 8 og nr. 5 får 4 point, og så gælder
det simpelthen om at skrabe så mange point
sammen som muligt.
Er  der  2  spillere  der  står  lige  på  f.  eks.  anden  og
tredjepladsen, deler de pointene. Altså 16+12=28
og dermed 14 point til hver.
Men det ændrer sådan set ikke noget ved selve
spillet. Man skal stadig spille det bedste man har
lært.
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DM i Gram
Lørdag den 28. maj kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf DM ved Gram Fritidscenter,
Stadionvej 15, 6510 Gram.
Der bliver lavet 4 eller 8 nye baner med diverse
forhindringer, alt efter hvor mange tilmeldinger der
kommer. Under 301 er det 4 baner, over 300 er det
8 baner.
Der bliver kun spillet om titlen i kampspil, og der
spilles efter de sædvanlige kampspilsregler.
De 36 bedste i det indledende kampspil går videre
til kampspillets semifinaler, hvor de inddeles i 6
puljer á 6 mand. De 6 vindere går videre til finalen.
Derefter er der præmieoverrækkelse og
fællesspisning i hallen. Her er det ikke tilladt at
medbringe drikkelse.
Der vil blive stillet telte op til ly og/eller skygge,
men borde og stole må man selv have med.
Det er selvfølgelig også tilladt at medbringe telte
eller pavilloner selv.
Der kan købes forfriskninger i hallens cafeteria i
løbet af dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.

Tilmeldingsfrist er mandag den 16. maj.

Kørsel:
Tag rute 24 eller 449 til Gram.
I den store rundkørsel i Gram skal man mod Ribe.
Der er 2 rundkørsler i Gram. Hvis man kører mod
Ribe i den lille, kommer man automatisk til den
store.
Den store genkendes på de omkransende træer,
hæk i midten og en anden farve vejbelægning.
Kør mod Ribe ad Østergade. Den 1. vej på venstre
hånd er Stadionvej, og her skal man ned til hallen,
som befinder sig på venstre side.
På  Østergade  er  der  et  skilt  der  viser  mod
Fritidscentret.
Kommer man ad motorvejen tages afkørsel 68
Vojens. Kør ad rute 47 til rundkørslen i Gabøl, og
kør her ad rute 24 mod Ribe/Gram.
Kommer man ad rute 24 fra øst (Vojens/Haderslev)
skal man til højre ad Stadionvej inden rundkørslen.
Kommer man fra Rødding siden, er der nogle
genveje som en GPS nok vil lede en ind ad, men
det bliver for meget skriveri, hvis jeg skal beskrive
kørsel fra alverdens verdenshjørner.

DKU ansvarlig
Mogens Christensen, Fuglsang
Tlf. 74 82 23 28 / 41 43 80 83

Turneringsleder
Peter Christensen, KØK

Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Krolfklubben Fuglsang.
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VM for par i Brørup
Lørdag den 18. juni kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
VM for par ved Brøruphallerne, Byagervej 3, 6650
Brørup.
Hvert par har kun 1 kugle som de skiftes til at
skyde til. Der spilles 4 kampe, og hver spiller skal
starte med at slå først i 2 runder hver.
Vi  laver  2  eller  4  baner  til  at  spille  på,  alt  efter
plads og tilmelding.
Der vil blive stillet telte op til ly og/eller skygge,
men borde og stole må man selv have med.
Der kan købes forfriskninger i hallens cafeteria i
løbet af dagen.
Der bliver kun spillet om titlen i kampspil, og der
spilles efter de sædvanlige kampspilsregler.
De 16 bedste i det indledende spil går videre til
kampspillets semifinaler, hvor de inddeles i 4
puljer á 4 par. De 4 vindere går videre til finalen.
Man SKAL tilmeldes med en makker, altså ingen
lodtrækning, men det er ligegyldigt om det er 2
damer,  2  herrer  eller  1  af  hver  og  der  er  ingen
særlige børneregler.
Har  en  klub  et  ulige  antal  deltagere,  kommer  den
ekstra spiller på en ”parringsliste”.
Her parres vedkommende med en spiller fra en
anden klub med ulige antal spillere, hvis det er
muligt.

Er der i sidste ende en enkelt ledig spiller, har
DKU ikke nødvendigvis en løsning på dette, så der
er ingen garanti for at komme til at spille, men
man kan dog få pengene tilbage, medmindre man
bliver og spiser med.
Når stævnet er slut, er der præmieoverrækkelse og
fællesspisning i hallen.

Tilmeldingsfrist er mandag den 6. juni

Kørsel:
Motorvejsafkørsel 69 på esbjergmotorvejen kan
anbefales.
Kør mod Brørup og dreje til højre ad Stadionvej.
Der  står  en  masse  blå  skilte  der  peger  op  ad
Stadionvej.
Drej til højre ad Byagervej og hallen ligger inde til
venstre kort efter.
Kommer man fra Ribesiden ad rute 417, kan man
med fordel dreje til venstre ad Torvegade lige efter
jernbanen. Når den ender skal man til højre ad
Stadionvej og til venstre ad Byagervej.

DKU ansvarlig
Tove Torp, ViGo’e

Tlf. 75 95 74 75 / 22 59 29 50

Turneringsleder
Peter Christensen, KØK

Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Brørup Krolfklub
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VM ved
Billund Idrætscenter

Lørdag den 13. august kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf VM ved Billund Idrætscenter,
Kærvej 501, 7190 Billund.
Der kan købes forfriskninger i hallens cafeteria i
løbet af dagen.
Der bliver lavet 4 eller 8 nye baner, afhængig af
tilmeldingerne.
Der vil blive stillet pavilloner op til ly og/eller
skygge, men man skal selv have borde og stole
med hjemmefra.
Der bliver kun spillet om titlen kampspil, og der
spilles efter de sædvanlige kampspilsregler.
De 36 bedste i det spil går videre til kampspillets
semifinaler, hvor de inddeles i 6 puljer á 6 mand.
De 6 vindere går videre til finalen.
Derefter er der præmieoverrækkelse og
fællesspisning i hallen. Her er det ikke tilladt at
medbringe drikkelse.

Tilmeldingsfrist er mandag den 1. august

Kørsel:

Fra syd og øst: Kør ind ad Vejlevej. Drej til venstre
i rundkørslen ad Hoehenwestedts Allé. Kør lige
igennem 1. rundkørsel ad Plougslundsvej og til
højre ad Kærvej i 2. rundkørsel.
Følg skiltene til Billund Idrætscenter.
Fra vest: Kør ind ad Grindstedvej. Drej til højre ad
Møllevej i rundkørslen. Der er en skilt der peger
mod Idræts Center.
Drej til venstre ad Kærvej og følg skiltene.
En GPS kan nemt finde genveje, så følg bare dens
anvisninger.

Redaktionen :
Peter Christensen Tel.     : 29 93 91 17    E-mail : peter@krolf.dk
Joan Rasmussen Tel.     : 51 74 34 94    E-mail : jbr@dk2net.dk
Henning Thomsen Tel.     : 75 93 38 48    E-mail :Henning@krolf.dk

Stævneudvalg :
Mogens Christensen Tel.     : 74 82 23 28    E-mail : moch1946@gmail.com
Michael L. Jensen   Tel.     : 29 76 05 44    E-mail : Mich.lolk@hotmail.com
Tove Torp  Tel.     : 75 95 74 75    E-mail : phtt@fredericiakom.dk
Hans Peter Eriksen  Tel.     : 28 91 23 85    E-mail : hpee@kolding.dk
Bent Kudsk  Tel.     : 74 82 24 45    E-mail : kudsk10 ¤ hotmail.com

DKU ansvarlig
Mogens Christensen, Fuglsang
Tlf. 74 82 23 28 / 41 43 80 83

Turneringsleder
Peter Christensen, KØK

Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Køllerne, Billund.
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DKU’s luksustur til Allgäuer Alpen

1 uges krolfferie med bus til Allgäuer Alpen på
luksushotel 3.500,- kr (4.000,- kr med udsigt).

Program
Onsdag den 6. juli: Afgang fra Kolding. Overnatning i Homberg.
Torsdag den 7. juli: Ankomst til Hotellet i Allgäuer Alpen.
Fredag den 8. juli: Ølsmagning på bryggeri Zötler Bier.
Lørdag den 9. juli: De åbne Tyske Mesterskaber i Krolf.
Søndag den 10. juli: Lille udflugt i Alperne.
Mandag den 11. juli: Afrejse. Overnatning i Hann. Münden.
Tirsdag den 12. juli: Hjemkomst.

Tilmelding til Peter Christensen på 29 93 91 17 eller Tyskland@krolf.dk

Tilmeldingsfrist er mandag den 16. maj.
Vi skal have navn, adresse, tlf. nr., fødselsdag og om man vil have dobbeltværelse
eller enkeltværelse og om man vil have værelse med udsigt (+ 500,- kr).

Her gælder ”først til mølle” og vi vil tillade os at aflyse turen hvis der tilmeldes for få deltagere.

Se mere på disse hjemmesider
Homberg: http://www.homberg-efze.eu/
Hotel Prinz Luitpold Bad: http://www.luitpoldbad.de/
Krolf.i Tyskland: http://www.krolf.de
Hann. Münden : http://www.hann.muenden-tourismus.de/

De 2 udflugter plus deltagergebyr
til de åbne tyske mesterskaber med
efterfølgende festmiddag er
inkluderet i prisen.

Der SKAL spilles med trækøller og
hockeybolde.

Det er tilladt at tage eget udstyr
med til træning og udfordring af de
andre deltagere på turen.

Aftensmad i Homberg og
Münden er ikke inkluderet.
Deltagerne kan spise på hotellet
eller  gå  på  opdagelse  i  de
romantiske byer.

På hotel Prinz Luitpold Bad er en
stor morgenbuffet og
aftensmaden inkluderet.

Gratis glæder på hotellet:
Indendørs pool, udendørs pool, spa, sauna,
dampbad og sol.

Mod ekstrabetaling:
Massage, mudderbad, svovlbad og meget andet
wellnes.
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