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Generalforsamling
Søndag den 25. marts var vi igen gæster hos YIT A/S i
Fredericia, hvor vi lånte auditoriet til generalforsamlingen.
Ca. 50 personer var mødt op, og vi havde en god eftermiddag
med sunde diskussioner og drøftelser, og der blev rapporteret
fra formand og udvalg, valgt og genvalgt folk, fundet
frivillige, snakket, grint og drukket kaffe som sig hør og bør.
Det  hele  tog  kun  3  timer,  så  det  var  vel  den  korteste
generalforsamling vi til dato har haft. Om det var det gode
vejr eller fordi regelændringer ikke mere skal på
generalforsamlingen ved jeg ikke, men jeg har da en
fornemmelse ;-)
Det kunne også være Hans Linds styring af forsamlingen der
gjorde at det ikke løb af sporet. Hans var en rigtig god som
ordstyrer og færgede os sikkert igennem dagsordnen.
Formandens beretning var  om  medlemmer,  stævner  og
holdturnering, som alle viste fremgang, så her var der sådan
set intet nyt.
Det der fyldte mest var beretningen fra Tysklandsturen, dens
glæder og økonomiske genvordigheder, som først så
nogenlunde ud, derefter blev værre og værre, for til sidst at
blive som forventet ved hjælp af deltagernes velvillighed og
Hotel Luitpold Bad's ekstraordinære sponsorstøtte.
Regnskabet blev præcenteret af Kassereren Henning
Thomsen, og det viste et overskud på 32.594,62 kr og en
balance på 147.204,81 kr.
Budgettet for 2012 viser et forventet overskud på 29.100 kr
ved uændret kontingent.
Alle udvalg aflagde deres beretninger til forsamlingens
tilfredshed. Der var ingen forslag til vedtægts-,
turneringsreglements- eller regelændringer, så det var hurtigt
klaret.
Baskerne havde et forslag der gik på at der skal laves noget
skriftligt om hvordan betingelserne for deltagelse i 1. div.
slutspil skal være, og det blev vedtaget. Bestyrelsen har nu 1
år til at sørge for at det bliver skrevet og kommunikeret ud.
Så var der valg til bestyrelse og udvalg m.m.
Bestyrelsen: Der var genvalg til Mogens Christensen,
Fuglsang, Henning Thomsen, DKK og Erik J. Pedersen,
Hårby.
Suppleanter er Gerda Marcussen, Hullet og Hanne Else
Knudsen, Silkeborg i nævnte rækkefølge efter kampvalg.
Bilagskontrollant er  fortsat  Ulla  Jensen,  ViGo'e  og  hendes
suppleant er Hans Lind, Bjert Strand.
Ordensudvalget: Arne  V.  Hansen,  Kongeå  var  på  valg  og
blev  genvalgt.  Per  Meisner,  Østerbro  stillede  op  som
suppleant, så der var kampvalg mellem Per, Otto Olsen, KØK
og Karin Thylkjær, Vesterbro.
Det endte med 35 stemmer til Otto, 21 til Per og 16 til Karin,
så Otto er 1. suppleant og Per 2. suppleant.
Regel- og kursusudvalget: Der  var  genvalg  til  Henning

Thomsen, DKK, Ib Svangren, KØK og Mogens Dam, VKK.
Stævneudvalget: Også her var der genvalg til alle 3 - Mogens
Christensen, Fuglsang, Michael "Krølle" Jensen, Vesterbro
og Bent Kudsk, Fuglsang.
Redaktions- og IT-udvalget: Joan  B.  Rasmussen,  ViGo’e
og Henning Thomsen, DKK blev genvalgt.
Holdturneringsudvalget: Her  var  der  genvalg  til  Erik  J.
Pedersen, Hårby, Ole Reeckmann, Idylparken og Winnie
Christensen, Hårby.
Her sker der det at Ole Reeckmann skifter klub, men det har
kun indflydelse på udvalget, hvis han skifter til Hårby som i
forvejen har 2 medlemmer i udvalget. Det sker nu nok ikke,
da Ole bor i Kolding.
Regionsudvalgene er underlagt holdturneringsudvalget, og
alle udvalg er godt besat. Nick vil gerne hjælpe i
Hovedstaden, og i region Sydjylland meldte Jes Jessen,
Tirslund sig til at give en hånd med.
Under eventuelt var der et punkt fra Baskerne der blev taget
op. De synes at den fynske 1. div. bliver udvandet ved at have
2 puljer med 5 hold. De vil hellere have 1 pulje med 6 hold,
så det er de absolut stærkeste der er i 1. div.
Imod taler at man så ikke kan fordele holdene fra samme
klub, så det bliver så varieret som muligt. Her i 2012 ville det
faktisk blive 2 hold fra Baskerne og 4 hold fra Aktivisterne,
hvilket Aktivisterne sikkert ville være kede af.
Efter generalforsamlingen var der diverse orienteringer fra
formanden. Her kommer det MEGET kort.
Årsbøgerne kan købes for 450,- kr pr. stk.
Holdkortene skal i år sendes til forskellige personer,
afhængigt af region og division.
Husk at invitationer, Krolfposter og Stævneposter ikke kun er
til formanden.
Dommere ved stævnerne er vigtige, men det skal kun være
dem der både kan og vil dømme.
Lav små stævner med naboklubber, byens borgere eller hvad
I nu synes.

Nye stævnepriser
Baskerne er kommet med at forslag om at hæve priserne for
stævnedeltagelse med 10 %
Forslagets ordlyd: Fedtafgift og andre prisstigninger har
gjort at stævneomkostninger ikke længere hænger sammen
som i 2010 da tilbud og kalkulation af stævner for 2012 blev
udregnet. Det er da også en del år siden stævnegebyret sidst
blev hævet, så:
Vi vil derfor foreslå at stævnegebyret hæves med 10% til
165,00 kr/voksen for 2012.
Bestyrelsen har set på forslaget og synes egentlig det er
rimeligt, så det er besluttet at føre det ud i livet allerede her
fra 2012.
Da det blev besluttet af bestyrelsen, droppede Baskerne
forslaget til generalforsamlingen.
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Besøg Café Alrø og spil krolf
På Cafe Alrø, der ligger på øen Alrø i Horsens fjord, kan man
nu  spille  krolf,  ud  over  at  se  på  kunst  og  få  noget  godt  til
ganen. Jeg kan personligt anbefale tarteletterne.
Café Alrø er medlem af DKU, selv om krolf er helt nyt på
øen. Med lidt held og medvind kommer der en lille
velfungerende lokal klub ud af det, men det må tiden vise.
Vi andre kan lave en udflugt til Caféen, hvis vi har lyst. Jeg
har set og prøvet banen, og den er godkendt. Lidt tyndhåret
og  ujævn,  da  den  er  nyanlagt,  men  den  bliver  bedre  med
tiden.
Den ligger dejligt og der vil løbende komme mere kunst at
spille omkring. Ganske hyggeligt og fornøjeligt.
Alrø er landfast via en dæmning fra nordsiden af Horsens
Fjord,  og  man  kan  læse  meget  mere  om  den  på  øens
(http://www.alroenet.dk/) eller Caféens hjemmesider
(http://www.cafealroe.dk/)

Thyra Frank klippede den røde snor og åbnede officielt
krolfbanen den 23. juni 2012.

Bowl og buffet
DKU's frivillige til bowling og buffet i Kolding
Hvert år inviterer DKU alle frivillige til bowling og buffet
med samlever. Alle inviteres uanset hvor meget eller hvor lidt
de har ydet. Har man meldt sig frivilligt til et af udvalgene,
inviteres man automatisk med, da DKU gerne vil belønne
dem der tager hænderne op af lommerne og melder sig
frivilligt.
Det var selvfølgelig hyggeligt at møde folk fra de forskellige
klubber i Bowl'n Fun i Kolding. Det er det første
krolfarrangement i DKU regi, og der byttes lystigt rygter og
hilsner. Der bowles 1 times tid med modstandere efter
lodtrækning, hvorefter der er buffet og hygge et par timers tid.

http://www.alroenet.dk/
http://www.cafealroe.dk/
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Regioner
Bestyrelsen arbejder på at landets 9 regioner får noget mere
selvstyre.
Det gøres af 2 omgange. I første omgang sker det ved at finde
nogle frivillige, men så er der ikke så meget selvstyre.
Senere (1 - 2 år) skal der vælges folk fra regionen til en
regionsbestyrelse eller hvad det nu måtte komme til at hedde,
og så får regionerne meget mere selvstyre.
Altså skal der i første omgang findes nogle frivillige der vil
tage sig af holdturneringen i hver region.
Det drejer sig om planlægning af turneringen, afholdelse af
eventuelle slutspil i regionen og eventuelt afholdelse af DM
slutspillet.
Holdturneringsudvalget er stadig dem der bestemmer
hvordan det hele skal køre med op- og nedrykninger og hvor
mange der deltagelse i DM slutspillet. Det er ligeledes dem
der sammensætter puljerne i alle regioner, styrer
pokalturneringen og afholder DM slutspillet sammen med en
region.
----------------------
På længere sigt skal der som sagt være valg til hver region.
Den valgte regionsledelse styrer så selv deres lokale
holdturnering. Det er alt med op- og nedrykning,
puljeinddeling, pokaler, diplomer og hvad ved jeg.
Holdturneringsudvalget har det overordnede ansvar og skal
holde øje med at det hele går sportsligt forsvarligt til.
Desuden afholder udvalget DM slutspillet sammen med en
region og det er også udvalget der står for pokalturneringen.

Der bliver også lavet noget med stævnerne, men det er stadig
kun løse ideer. Det kunne være noget med at der blev afholdt
regionsmesterskaber. Om det så bliver placeringen ved
regionsmesterskabet der giver videre adgang til DM og/eller
VM vides ikke, og hvor ParVM bliver af i dette spil er meget
usikkert.

Forslag fra Madholdet
2 forslag fra Madholdet til holdturneringsudvalget er
fremsendt.
Madholdet har via formanden Vagn Hugger fremsendt 2
forslag til holdturneringsudvalget.

1) Dagligaen kunne spille i juli i stedet for august, da
pensionisterne holder ferie i august og ikke i juli.

"Her er et forslag om ændring af dagligaen. Det er om denne
turnering kunne fortsætte juli mdr. med, da det er svært at få
spillere samlet efter ferien."
Det er jo pensionister de fleste af dem og de tager på ferie i
august.
Altså spille i juli, holde fri i august og eventuelt spille igen i
september.

2) Oprettelse af en ren herreturnering.

"Et forslag om en herre turnering. Den skal bestå af fire
herrer hvor man spiller 4 doubler og 4 singler."
Formanden: I kølvandet på en ren herreturnering kommer et
krav om en ren dameturnering.

Kommentarer om forslagene modtages meget gerne.

Tyveri eller permanent ”lån”
I vinterens løb har jeg mistet et sted mellem 20 og 30 køller.
Det er mine udlånskøller af blandet kvalitet med overvejende
gule  beviklinger  der  er  væk,  og  da  det  er  i  vinterens  løb  de
forsvandt, så er det sandsynligvis ikke fordi jeg har lånt dem
ud.
Er der nogle der ser en større flok køller med gule skafter, så
er det sandsynligvis mine. Flere af dem var med de lidt
tungere jernskafter, men ellers er der ikke nogle særlige
kendetegn end de gule beviklinger.
Sig lige til hvis I støder på dem ude i landskabet.
Peter C./ 29 93 91 17

Ny klub i DKU
Bevtoft optaget i DKU. Bevtoft ligger mellem Toftlund og
Vojens og de har spillet krolf i flere år.
I øjeblikket er de medlem af både Sønderjysk Krolf og DKU,
så de kommer til at spille en masse krolf.
Bevtoft er selvfølgelig klar til at tæve os alle, og så må vi jo
se om de kan det, men da de ikke er nybegyndere, skal det
såmænd nok lykkes af og til.
Velkommen til Bevtoft Krolf, som er en underafdeling af
Bevtoft Borgerforening.

Nyhedsbrev
Få en mail når der udkommer et nyhedsbrev.
Send en mail til Nyhedsbrev@krolf.dk, så bliver du optaget
på nyhedslisten. Bare skriv du gerne vil modtage
nyhedsbrevet. Hvis du vil af igen, så er det samme adresse
der skal sendes til. Bare skriv du vil af listen igen.
Nyhedsbrevet består for det meste af en mail med et link til
Krolfposten og/eller Stævneposten når et af bladene
udkommer.
Følger man meget med på nettet har man nok læst det meste,
men i bladene får man de sidste småting med, og man får et
samlet overblik.
Man kan altid hente bladene på nettet ved at gå ind på
www.krolf.dk/dku klikke  på  "Bøger  og  blade"  i  menuen  til
venstre, og herfra klikke til Krolfposten eller Stævneposten.

MFFI trukket igen
MFFI fra Middelfart trak dagligaholdet før det kom i gang.
Pga. spillermangel måtte MFFI sige fra til den nye dagliga 2
på Fyn.
Da puljen kun havde 4 hold, måtte holdturneringsudvalget
finde  på  noget  i  en  fart,  og  da  man  fra  tidligere  havde  et
tilbud fra Win-Win om at man kunne benytte Win-Win 2 til
dagligaen, hvis der skulle mangle et hold, tog de imod dette
favorable tilbud.
Win-Win 2 blev pillet ud af 2. div. og sat ind i dagliga 2 som
Win-Win B.
Stor tak til Win-Win for deres flexibilitet.

mailto:Nyhedsbrev@krolf.dk
http://www.krolf.dk/dku
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Århus open
Århus Open afholdes i år den 25. august, så reserver allerede
nu datoen.
Krolfstævne ”Århus Open” lørdag den 25. august 2012
Stævnet afholdes fra Kl. 9:00 til ca. Kl. 21:00 ved Tranbjerg
Lokalcenter, Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg.
Stævnet afvikles i samarbejde med DGI og DKU. Der spilles
efter DKU reglerne, med 6 deltagere på hvert hold.
Deltagerne medbringer selv spilleudstyr.
Der spilles individuelt slagspil med 4 runder på 4 forskellige
baner med 12 huller, evt. også kampspil.
De 36 bedste går til semifinalerne. 6 spillere i finalen.
Vi stiller en pavillon op, men klubberne er velkomne til stille
egne pavilloner op.
Der kan købes drikkevarer, sandwich kan bestilles ved
tilmelding, medbragt mad og drikke er OK.
Kl. ca. 18:00 er der fællesspisning med præmieuddeling.
Vi regner med at slutte ca. Kl. 21:00.
Der må opstilles campingvogne til evt. overnatning efter
aftale.
Deltagerprisen er 120 kr pr. voksen og 60 kr pr. barn under
12 år.
Tilmelding senest den 1. august til

erikmathiasen@gmail.com
Betaling indsættes på konto 1551 10979013 med oplysning
om navn, klub og antal sandwich á 10 kr.
Oplysning på 61 70 31 23 eller email til Erik.

Knudekrolf
Under denne overskrift vil jeg opfordre klubberne til at
arrangere diverse småstævner med f. eks. naboklubber (DKU
eller ej), naboer, venner, familie, bring-en-ven, andre klubber
eller bare et åbent stævne for nysgerrige.
Grunden til at overskriften er Knudekrolf er, at jeg tror det er
vigtigt det ikke hedder noget fint. Det kunne skræmme folk
væk. Det skal hedde noget hvor folk tænker "Det kan jeg godt
klare" i stedet for "uha - det er jeg ikke god nok til". Det står
jer selvfølgelig frit  for selv at finde bedre navne, og det kan
vist ikke være så svært.
DKU har lavet et dokument der ligger på nettet, hvor der er
tips og tricks til hvordan man afholder et sådant stævne.
Det er ikke ment som et stort stævne med fællesspisning og
alt hvad der bimler og bamler, men mere et mindre stævne
for at få flere til at spille krolf og alm. hyggeligt samvær, men
man kan jo gøre så meget ud af det som man orker.
Ud over selve beskrivelsen, er der også 2 regneark som man
kan benytte hvis man er så moderne.
Det ene er et Excel regneark og det andet er i OpenOffice,
som er et gratis kontorsystem man kan finde på nettet.
Skulle man ikke være så moderne, så kontakt formanden for
hjælp til at køre stævnet uden computer.
Find dokumenterne på krolf.dk/dku under menupunktet
"Dokumenter".

Alternativ hold-/klubkamp
Her kommer en opskrift på en alternativ måde at udregne en
vinder i et stævne for klubber eller hold.
Man inviterer f. eks. sine naboklubber til et stævne. Antallet
spiller ingen rolle, om end man nok hellere må sætte et max.
antal deltagere på pr. klub (Agrarerne har 150 spillere).

Så blander man spillerne efter bedste beskub og lader dem
spille nogle runder. Om det er flere gange på 1 bane eller 1
runde på mange baner er lige meget, men alle skal spille lige
mange gange på de samme baner for at det skal være
retfærdigt.
Om det er 1 eller 4 runder spiller heller ingen rolle, da det er
gennemsnittet der tæller.
Når man er færdig udregner man hver klubs gennemsnit. Om
klubben stillede med 2 spillere eller 23 spillere er lige meget
når det omregnes til gennemsnit.
Klubben med det laveste gennemsnit er vinderne.
Jeg har stjålet princippet fra en anden organisation der bruger
det i praksis, så jeg er ret sikker på det virker ganske
fortrinligt.

Held og lykke

Sommertur 2012
Busturen aflyst pga. manglende tilmelding. De 9 der havde
tilmeldt sig, har i stedet arrangeret en togtur selv.
Det er med afgang fra Danmark den 11. juli på lidt varierende
afgangstider,  alt  efter  hvor  man  starter  fra.  Ankomst  i
Sonthofen samme aften efter ca. 12 timers togtur med 2 skift.
Sonthofen er ikke ret langt fra Bad Hindelang og hotel Prinz
Luitpold Bad.
Lørdag  den  14.  juli  er  der  de  åbne  tyske  mesterskaber  i
bjergkrolf, hvor alle spiller med, og den 17. juli går turen
tilbage til Danmark med toget fra Sonthofen.
De åbne tyske mesterskaber spilles med trækøller og
hockeybolde (mindre og lettere end krolfkugler), og det er
lidt uvant, men hvis man tager det fra den sjove side, kan
man faktisk have megen fornøjelse af det.
Mens man spiller er der fuld musik på med alpehorn og det
hele. Det giver en ganske speciel afslappet stemning. Der er 2
baner, og man får 1 runde på hver bane, og så er man færdig.
Der er fælles frokost mellem de 2 runder, hvor der også
bliver diskuteret drilske huller og resultater.

Om aftenen er der galla til et stykke ud på natten. Til gallaen
kommer tyskerne i deres lokale nationaldragter, og det er de
danske deltagere også velkomne til at stille op i, hvis man
skulle ligge inde med sådan noget. Selv overvejer jeg
regnfrakke - det er vel snart nationaldragt når man spiller
krolfstævner her i Danmark.
Skulle der være en eller anden der kunne tænke sig at være
med, kan man kontakte formanden for nærmere oplysninger.
Turen  kan laves  med flere  eller  færre  dage  i  Tyskland,  som
man nu har tid, lyst og råd til.

mailto:erikmathiasen@gmail.com
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Stævner 2013
Datoer og steder for stævner 2013 er fastlagt.
Stævneudvalget har fastsat følgende datoer og steder for
stævner i 2013 (medarrangørklub i parentes):
For at undgå Kr. Himmelfart og Pinse ligger stævnerne lidt
senere end sædvanligt.
DM   25. maj Hviding (Lundsmark)
VM for par   22. juni Lunderskov (Lunderskov)
VM   10. august Ry (Ry og Villersø)

Hilsen fra Broager
DM var første gang Broagers Krolfklub havde medlemmer
med til et DKU stævne.
Det  var  et  godt  stævne,  selv  om  der  kom  lidt  regn  og  det
blæste en del, så vores ny indkøbte paraplytelt væltede. Så vi
lånte tov, pløkke og bandt det til et stort telt og et træ, men
det  væltede  igen,  da  der  kom  en  byge.  Så  det  blev  til  et
engangstelt og måtte kasseres da vi skulle hjem (vi kunne
ikke slå  stativet sammen igen det havde fået en sjov facon).
Men vi havde en rigtigt dejlig dag og vi er klar til at komme
til de næste stævner. Vi vil gerne her sige 1000 tak til dem
der har stået for det fine DM i Krolf 2012.
Samt til DKU som også må har lavet et stort arbejde for at det
kan køre på skinner som det gjorde.

Stilhed før stormene

Med venlig hilsen
Formand for Broager Krolf Klub

Djon Hjortshøj

Villersø stævne
Grethe Bjerre i Villersø ved Grenå har planer om at lave et 1-
dags holdstævne i september.
Dato og nærmere omstændigheder vil blive offentliggjort
senere, men planerne er store. Det skal være et åbent stævne
hvor holdene er garanteret et vis minimum af kampe,
samtidig med at så mange hold som muligt skal kunne
deltage.
Det vil kræve en hulens masse baner og måske nok også en
lidt anden holdkamp end vi er vant til. Desuden vil den
måske nok blive med 3-hold kampe i stedet for kun 2 hold,
men alt dette bliver finjusteret senere.
Hold øje med www.krolf.dk/dku hvor det offentliggøres
under ”Stævner”.

Krolf på BGI Akademiet
Lørdag den 30. juni var vi nogle medlemmer fra Tranbjerg
Krolf Klub der var på besøg på BGI Akademiet, for at indvie
lærerkorpset i krolfspillet. Aftalen var kommet i stand via en
henvendelse fra Akademiet til DKU. Vi havde så tilbudt at
hjælpe med opgaven.
BGI Akademiet er en efterskole beliggende ved Hornsyld. De
har hovedvægten på idræt og har ca. 400 elever.
Skolen har planer om at have krolf med på programmet i det
nye skoleår, og lærerne ville gerne stifte nærmere
bekendtskab med krolf i forbindelse med et
personalearrangement, dagen efter eleverne var sendt hjem,
ville de gerne prøve spillet.
Vi tog derned og lavede en bane med 12 huller i et meget flot
og kuperet terræn. Efter en andalusisk festmiddag med alt
godt fra havet, blev de 60 deltagere delt i to hold, da der var
to tilbud på aktiviteter.
Vi startede med at dele de 30 første deltagere op i hold på 6,
og de fik en instruktør med som listefører.
Og spillet kunne begynde. Holdene opnåede vidt forskellige
resultater fra 32 til 65 slag.
Der  havde  været  fest  natten  før  på  skolen,  så  nogle  af
deltagerne var lettere overrislet, og jokede sig igennem, men
alle morede sig og havde en festlig oplevelse.
Efter 90 min. skiftede holdene til den anden aktivitet og vi
startede med de næste 30 deltagere.
Så var der stort kaffebord hvor resultaterne blev forelagt og
vinderen blev hyldet.
Der var enighed om at få lavet en permanent bane til det nye
skoleår og man ville tage kontakt til DKU ang. medlemskab
og DGI angående yderligere assistance.
Næste opgave er fredag den 10. august hvor der er bedt om
hjælp til afvikling af krolf i Skovsgård mellem Thisted og
Ålborg.

Krolf i Østjylland
DGI Østjylland har nedsat et krolfudvalg, som sammen med
instruktører arbejder på at etablere krolfbaner. Det har
foreløbig givet 17 baner og flere er på vej.
Det er idrætsforeninger der ønsker krolf med på deres
program, og beboerforeninger og lokalcentre der har
henvendt sig ang. assistance med opstart af krolf.
Ca.  300  deltagere  har  der  været  til  de  Åbent  Hus
arrangementer som har været afholdt, og der er mange aftaler
efter sommerferien, så krolfen har bidt sig fast

Krolftræf
Som et tilbud til bestående og nyetablerede krolfklubber har
DGI Østjylland afholdt krolftræf.
Det startede med at vi mødtes mandag den 21. maj i
Tranbjerg, hvor Tranbjerg Krolf Klub (DGI og DKU
medlem) lagde baner til. Der var 23 deltagere
Den 22. juni var det på krolfbanen i Hammel, vi spillede fra
kl. 10 til 15 med indlagt frokostpause, hvor deltagerne selv
havde mad og kaffe med. Der var 45 deltagere.
Det  næste  træf  er  i  Ulstrup,  mellem  Langå  og  Bjerringbro,
torsdag den 19. juli, hvor alle krolfspillere er meget
velkomne. 20. september slutter vi med træf i Villersø på
Djursland, men vi mødes vel til VM i Ejby den 4. august og
til ”Århus Open” den 25. august i Tranbjerg.

http://www.krolf.dk/dku
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Holdturneringen
Herunder er stillingerne ca. halvvejs i holdturneringen. Jeg
vil undlade at kommentere de enkelte rækker, men bare lade
stillingerne tale for sig selv. Jeg bringer heller ikke de enkelte
resultater,  så hvis man vil studere dem nærmere, så må man
på nettet hvor man gerne skulle kunne finde det hele.
Overordnet set er jeg sådan set vældig tilfreds med hvordan
det kører. Der er flere der indtaster resultater nu, og det kører
fint alle steder. Det hænder der er lidt problemer med
teknikken og hvordan systemet virker, men det klarer vi pr.
tlf. og så kører det igen. Stor tak til alle hjælperne skal der
lyde fra mig personligt.
Flere har meldt ind at de gl. sider var bedre. Altså mere
overskuelige og pænere. Det er jeg selvfølgelig enig i, da det
var mig der havde lavet dem, men de nye sider kan
vedligeholdes af andre end mig, og det kunne de gl. meget
dårligt, så det bliver som det er.
Jeg har forsøgt at oversætte til dansk og måske senere ændre
udseendet til noget bedre, men da det er et færdigt system, er
det ikke så nemt.
Her er så resultaterne fordelt i regionerne.

Fyn
1. div.

2. div.

Dagliga 1

Dagliga 2

Hovedstaden
1. div.
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Storstrøm
1. div.

Sydjylland
1. div.

2. div.

3. div.
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Dagliga 1

Dagliga 2

Pokalturneringen
1. runde
Sydjylland
1.1 Agrarerne 2 - Bjert Strand 2: 14-2
1.2 KØK 9 - Kongeå 1: 9-7
1.3 KØK 7 - KØK Pokal: 13-3
1.4 Agrarerne 7/8 - KØK 3: 13-3

Fyn
1.5 Hårby 2 - Hårby 5: 7-9
1.6 Win-Win A - Skydebjerg 1: 10-6

2. runde
Sydjylland
2.1 KØK 7 - ViGo'e P: 12-4
2.2 Agrarerne 7/8 - Madholdet 3: 14-2
2.3 Christiansfeld 1 - KØK 9: 9-7
2.4 KØK 2 - KØK 4: 5-11
2.5 KØK 8 - KØK 5: 12-4
2.6 KØK 1 - Lunderskov P3: 6-10
2.7 Agrarerne 2 - Lunderskov P1: 11-5
2.8 Tirslund Pokal - SIS 4: 12-4
2.9 Lundsmark Pokal - Lunderskov B: 16-0

Fyn
2.10 Aktivisterne 1 - Win-Win A: 14-2
2.11 STUD - Særslev: 7-9
2.12 Baskerne Mix - Hårby 1: 13-3
2.13 Skydebjerg A - Hårby 4: 14-2
2.14 Win-Win Pokal - Hårby 5: 7-9

Hovedstaden
2.15 Østerbro 1 - Vesterbro: 11-5

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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