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Priser
Jeg blev gjort opmærksom på at jeg havde glemt at
skrive om priserne på stævnerne, og det er da i
allerhøjeste grad påkrævet, så de kommer her.
For at få plads til dem, har jeg udeladt
efterlysningen af ”Team Pavillon”, men der er også
allerede nogen der har meldt sig til tjansen.

Priserne gælder ved alle stævner og det dækker en
hel dags spil plus aftensmad, og prisen er den
samme uanset om man spiller, spiser eller begge
dele.

Medlemmer af DKU-klub:
Voksen 165,- kr
Barn under 13 år    55,- kr
Barn under 5 år. Gratis.

Ikke DKU medlemmer:
Voksen 220,- kr
Barn under 13 år    80,- kr
Barn under 5 år. Gratis.
NB NB NB DM er udelukkende for DKU
medlemmer.

Personer der kan og vil dømme 6 runder uden at
spille selv, deltager ganske gratis.

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.
DKU beder klubberne om kritisk at gennemgå
dommertilmeldingerne, inden tilmeldingslisten
sendes, så vi ikke får dommere der ikke kan
dømme og så vi får fat i dem der rent faktisk kan.
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.
Man kan tilmelde fuldtidsdommere, som spiser
gratis med. Det kræver dog at man siger ja til at
dømme 6 runder i løbet af dagen.

Kampspil/Slagspil
Kampspillet spilles efter de samme principper som
tidligere. Et andet navn kunne være pointspil.
Der er 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.
Slagspil spilles nu i forhold til banernes
gennemsnit. Har en bane et gennemsnit på 33,2
slag og man går en runde på 30 slag, får man et tal
der hedder -3,2 på den bane.
Minus  er  godt,  da  man  har  gået  bedre  end
gennemsnittet.
Når man har alle 4 baners tal, regnes gennemsnittet
for det hele ud, og dette gennemsnit sammenlignes
med de andre spilleres gennemsnit, uanset hvilke
baner de har spillet på.
På den måde kan man sammenligne spillere der
ikke nødvendigvis har spillet på de samme baner.

2014
Stævneudvalget har vedtaget datoer men stederne
er endnu ikke offentliggjort.
Redaktionen kender til 3 ansøgere, så mon ikke det
bliver disse 3 der får stævnerne. Da vi til gengæld
ikke ved hvem der får hvad, vælger vi slet intet at
skrive om det.
Datoerne er til gengæld vedtaget og det er:
DM spilles den 24. maj.
ParVM foregår 21. juni.
VM er planlagt til 9. august.

http://www.danskkrolfunion.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
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DM i Hviding
Lørdag den 25. maj kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf DM ved Kultur- og
Aktivitetscenter Egebæk-Hviding, Egebækvej 30,
6760 Ribe. Se priser på side 1.

Spillet

Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner ud af de
8 mulige.
Der spilles om titler i kampspil (pointsystem) og
slagspil (efter gennemsnit).
36 spillere i semifinale efter point. 6 spillere i
finalen.

Dagen

DKU stiller pavilloner op, men klubberne er mere
end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Der kan bestilles sandwich indtil kl. 10 på dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.

Aftenen

Fra ca. 18-18:30 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
1. præmie kampspil: 2 overnatninger i lejlighed (op
til 5 pers.) på Feriecenter Slettestrand + 500 kr til
transport.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
Det hele er slut ca. 20-20:30.

Tilmeldingsfrist er mandag den 13. maj

Kørsel:
1) Kør til Ribe og mod syd
2) Først i Egebæk-Hviding drejes til højre. Det
viser bl. a. mod ”Mandø” og ”Kultur- og
Aktivitetscenter”. Vejen hedder ”V. Vedstedvej”.
3)  Drej  til  venstre  ad  Egebækvej.  Det  viser  stadig
mod ”Kultur- og Aktivitetscenter”.
4) ”Kultur- og Aktivitetscentret” ligger på højre
hånd.

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

Turneringsleder
Peter Christensen, KØK

Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Lundsmark Krolfklub

TREKANTSANDWICH
Med frisk salat, kylling, bacon,
tomat og agurk – Karrydressing.

Inkl. 0,5 cl. kildevand

30,00 kr
Spar kr. 10,00 kr

Kun ved forudbestilling
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VM for par i Lunderskov
Lørdag den 22. juni kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
VM for par ved Lunderskov Hallen, Kobbelvænget
5, 6640 Lunderskov. Se priser på side 1.

Spillet

2 spillere om 1 kugle.
Der spilles 4 runder på 2 forskellige baner.
Der spilles om titler i kampspil (pointsystem) og
slagspil (antal slag).
16 par i semifinale efter point. 4 par i finalen.

Dagen

DKU stiller pavilloner op, men klubberne er mere
end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Der kan bestilles sandwich indtil kl. 10 på dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.

Aftenen

Fra ca. 18-18:30 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
Det hele er slut ca. 20-20:30.

Tilmeldingsfrist er mandag den 10. juni

Kørsel:
Kørsel: Find først Lunderskov.
Kommer man fra Vamdrupsiden, drejer man til
venstre ved banegården ad Storegade. Til venstre
ad Kobbelvænget mod hallen.
Kommer man fra motorvejen (afkørsel 66), så kør
ad Lunderskovvej (rute 469). Kør til højre op mod
Koldingvej (rute 32/191) ved først kommende
lejlighed. Til højre ad denne og til venstre ind i
Lunderskov by ad Reinholdts Bakke.
Når man nærmer sig bunden skal man til højre ad
Kobbelvænget mod hallen.

DKU ansvarlig
Hans Peter Eriksen, VKK

Tlf. 28 91 23 85

Turneringsleder
Peter Christensen, KØK

Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Lunderskov Krolfklub
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VM i Ry
Lørdag den 10. august kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf VM ved Ry Hallen, Thorsvej 32,
8680 Ry. Se priser på side 1.

Spillet

Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner ud af de
8 mulige.
Der spilles om titler i kampspil (pointsystem) og
slagspil (efter gennemsnit).
36 spillere i semifinale efter point. 6 spillere i
finalen.

Dagen

DKU stiller pavilloner op, men klubberne er mere
end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Der kan bestilles sandwich indtil kl. 10 på dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.

Aftenen

Fra ca. 18-18:30 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
1. præmie kampspil: 1 uges ophold i Tyskland for
2 + 1.000 kr til rejsen.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
Det hele er slut ca. 20-20:30.

Tilmeldingsfrist er mandag den 29. juli.

Kørsel:
Find først Skanderborgvej i Ry.
Kommer man fra Skanderborg siden, er Thorsvej
1. vej til højre, efter den 2. rundkørsel i Ry by, og
selvfølgelig til venstre fra den anden side.
Kommer man fra Randerssiden, kan man dreje til
venstre og komme den anden vej ind på Thosvej.
Der er et skilt der viser mod ”Idrætsanlæg” fra
begge sider.
Hallen ligger lidt tilbagetrukket, men der er et skilt
der viser derned.

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, Slotsbyen
Tlf. 74 82 23 28 / 41 43 80 83

Turneringsleder
Peter Christensen, KØK

Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Ry- og Villersø Krolfklub

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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