
SDU Krolf er stolte over, i samarbejde med Dansk Krolf Union og Syddansk 

Universitet, at invitere til den aller første udgave af STUD Forårscup!  Har der altid 

manglet noget træning før holdturneringen begynder? Eller før DM afholdes? Her er 

chancen den 27. april, hvor der fra 08:30-17:00 afholdes en holdkampsturnering i Odense 

ved SDU. 

Turneringen bliver afholdt som en holdturnering bestående á 3 mand per hold. En match 

mellem to hold består af én double og én single som spilles i én kamp, som derfor består 

af 6 deltagere – først skyder de 4 doublespillere, og dernæst de to singlespillere, og 

herefter igen de 4 doublespillere efterfulgt af de to singlespillere, osv.  

Der er altså tale om to kampe i én match, hvor singlespillere kan ligge i vejen for double 

spillere og omvendt, og udfaldet af kampen afgøres som i en almindelig holdkamp – 

Vinder man fx doublekampen men taber singlekampen, er matchen endt 2-2, og hvert 

hold får 1 point til tabellen. Alle hold er garanteret 4 kampe i løbet af dagen, og der vil 

naturligvis blive konstrueret en eksperimentiel hyggebane, som står til fri afbenyttelse 

hele dagen. 

De første 3 kampe afvikles som et gruppespil før frokostsandwichen, mens der afholdes 

placeringskampe efter pausen.  Disse består af kvartfinaler for gruppevinderne, samt en 

placeringskamp for de resterende hold. Der vil naturligvis være masser af hygge 

indblandet undervejs! 

Som udganspunkt er der plads til 32 hold, og det er efter først til mølle princippet, med 

sidste tilmelding den 19. april. Deltagelsespris er 100 kr per deltagende person, og i den 

pris er indbygget en sandwich kl 13. Medbring dog gerne kaffe, ydereligere frokost samt 

godt humør (og tøj) uanset vejr. Der vil til dagen blive stillet pavillioner til rådighed, når 

nu middagssolen bliver alt for streng. Kørselsbeskrivelse findes på side 3. 

** Vær opmærksom på at arrangementet er programsat til at slutte kl 17, og der er ikke 

aftensmad inkluderet. 

** Find os på facebook: https://www.facebook.com/events/443780059036109/ 

 

  

https://www.facebook.com/events/443780059036109/


Tilmeldingsblanket: 

Angiv holdnavn (behøver ikke at være relateret til en klub) samt spillernavne. Spiller 1 

kommer til at fungerer som holdkaptajn, og får til opgave at holde holdet opdateret om 

spilletidspunkter, spillesteder og lignende. 

Prisen er 100 kr. pr. person, og bedes overført til reg.nr.: 5074 kontonr.: 0001332857 så det 

er os i hænde senest d. 19/4 2013. Deltagerlisten sendes til sorenkrolf@hotmail.com eller 

til Søren Christensen, Hjallesegade 11, C3, 5260 Odense S så denne også er i hænde senest 

d. 19/4 2013. 

Holdnavn Spiller 1 & kaptajn Spiller 2 Spiller 3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



Kørselsbeskrivelse 

Til Campusvej 55, 5200 Odense M. 

Fra den Fynske Motorvej (fra vest) til Bøgeskovvej på SDU. Drej af Fynske Motorvej i 

motorvejskrydset mod Odense, tag første afkørsel og drej ned af Ørbækvej mod 

centrum. Drej hernæst til venstre ned af Niels Bohrs Allé (lige før Bilka), og tag hernæst 

næste venstre ned af Campusvej. Banerne findes til højre ned af Bøgeskovvej (første vej 

til højre). 

 

 

 

Efter at man er drejet ned af Campusvej, tager 

man første vej til højre ved hovedindgangen. 

Der hvor vejen drejer 90 grader ligger banerne 

på højre hånd, mens P5, 6, 7 og 8 er åbne for 

parkering hvis man følger vejen rundt. 

 


