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Holdturneringerne
Her er resultaterne fra holdturneringerne. Først
hovedturneringen i divisionsorden, så dagligaen i
nummerorden og til sidst pokalturneringen.
Efter hver division kommer eventuelle slutspil.

Hovedturneringen
1. division

1. div. Fyn
Det  var  ventet  at  Baskerne  2  vandt  Pulje  A,  og  selv  om det
var knap så ventet at Baskerne 3 vandt pulje B, var det på den
anden side heller ikke særlig overraskende.
Skydebjerg 1 og 3, Otterup 1 og Aktivisterne 3 må ned i 2.
div., men kommer såmænd nok tilbage igen.

Fyn 1 - Pulje A

Fyn 1 - Pulje B

1. div. Hovedstaden
Østerbro har et godt hold og selvfølgelig vandt de igen
suverænt. Det andet Østerbro hold blev alligevel ikke til
noget og måtte desværre trækkes.
I region Hovedstaden er der ingen nedrykning.

1. div. Midtjylland Ø
Efter hård kamp vandt debutanterne TRIF overraskende foran
Muldvarpene fra Villersø.
Turneringen måtte ændres til 1 pulje med 6 hold i sidste
øjeblik, idet Hammel alligevel ikke kunne stille med 2 hold
som forventet.
Hvordan turneringen kommer til at se ud næste år er ukendt,
så nedrykning kan forekomme. Ry og Silkeborg vil være i
fare.

1. div. Sydjylland
DKK vandt pulje A. Når man ser på point-høsten, var det en
tæt kamp, men jeg husker nu sæsonen, som en DKK havde
styr på hele tiden.
KØK 2 vandt den anden pulje, og også de havde god kontrol
hele sæsonen.
Ned må ikke uventet Hullet og Tirslund Gul. Mere
overraskende er det at sidste års slutspilsdeltagere KØK 4 og
7 begge må ned, men det tilskrives skift af hjemmebane.

SJY 1 - Pulje A

SJY 1 - Pulje B

1. div. Storstrøm
Nyserne har også et godt hold, og det er ikke overraskende at
de igen snuppede regionsmesterskabet. Resten af holdene
slog hinanden indbyrdes, så det var en fin pulje.

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
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De 2 nederste hold er i nedrykningsfare, alt efter hvad
holdturneringsudvalget finder på næste år.

Regionsfinaler og DM slutspils kval.
Der er 1. div. i 5 regioner, og alle regionsvindere går direkte
til DM slutspillet.
Da 5 (og i øvrigt også 7) hold ikke er særlig godt at lave
slutspil med, spiller de 2 tabere fra regionsfinalerne på Fyn
og  Sydjylland  om  1  ekstra  plads,  så  der  bliver  6  hold  i
slutspillet.
Region Midtjylland Øst, Hovedstaden og Storstrøm har kun 1
pulje  i  1.  div.,  så  her  går  TRIF,  Østerbro  1  og  Nyserne  1
direkte til DM slutspillet.
Regionsfinalerne Fyn og Sydjylland var begge henlagt til
Middelfarts baner, da taberne jo skulle spille mod hinanden.
Der  er  3  baner,  så  der  var  en  kamp på  hver  bane  og  den 3.
kamp mellem taberne blev selvfølgelig spillet på den 3. bane.

Regionsfinale Fyn
I region Fyn var det Baskerne 2 og Baskerne 3 der vandt hver
sin pulje, og efter en intens kamp sejrede Baskerne 3
overraskende med 11-5.

Regionsfinale Sydjylland
Hos Sydjylland var det KØK 2 og DKK 1 der kæmpede om
titlen. Det er 2 hold der har været med siden den 1. turnering i
1993, så de har spillet rigtig mange spændende kampe mod
hinanden.
Denne var også spændende, men mest inden kampstart, for
det  viste  sig  at  dagen og banen passede  KØK 2 bedst.  Efter
doublerne stod det lidt overraskende 8-0 til KØK 2, og da
singlerne blev delt, endte den med en 12-4 sejr til KØK 2.

Ekstra slutspilsdeltager
DKK 1 og Baskerne 2 spillede derefter om den ekstra plads i
DM slutspillet i en kamp der lige så godt kunne have været
DM finalen. Holdene fulgtes ad via 2-2, 4-4 til 6-6 efter
damesinglerne, som i øvrigt begge endte uafgjort.
I herresingler afgjorde DKK 1's drenge sagen, så det endte
med en 10-6 sejr og en plads i DM slutspillet.

Her er Erik J. Pedersens rapport fra dagen:
Vi havde lige som 2. division lånt banerne af Middelfart
Krolf, men vi havde valgt at holde slutspil både for Fyn og
Sydjylland.  Der  var  to  hold  fra  Fyn.  Det  var  Baskerne  2  og
Baskerne 3, fra Sydjylland var det KØK 2 og DKK 1. Disse
hold skulle spille om at blive regionsmester, de to tabende
hold skulle spille om plads nr. 6 i DM slutspillet den 22.
september 2013 hos Blommenslyst Krolf.
Resultatet blev at fra Sydjylland blev det KØK 2 og fra Fyn
blev det Baskerne 3 som blev regionsmester. Så skulle DKK
1og Baskerne 2 spille om den plads i DM slutspillet. Her blev
resultatet at DKK 1 vandt.
Jeg vil gerne takke spillerne for at de havde lidt tålmodighed
med mig og dem der skulle spille om formiddagen. Vi var
lidt forsinket på grund af at vi spillede med 3 hold af gangen,
men ellers gik det rigtig godt. Vejret blev rigtig fint årstiden
taget i betragtning. Jeg syntes altid det er sjovt at være med til
at arrangere slutspil, det er jo mange gange eliten i de
forskellige divisioner, mange gange er der et specielt humør
for alle vil jo gerne vinde.
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Også blandt 1. division vil jeg gerne takke alle spillerne samt
alle der ville hjælpe, for det var de samme som hjalp mig om
formiddagen.

Den ansvarlige Erik J Pedersen.
DM slutspil - landsdækkende
6 hold var med til DM der blev spillet i Blommenslyst.
Temperaturen var ok og det regnede ikke, så egentlig var det
godt vejr. Der var lidt vind, men de fleste steder var man i læ,
så det var faktisk en ganske god dag.

Banerne  var  en  blandet  fornøjelse.  Mange huller  var  faktisk
en fornøjelse, da de var lidt skæve og bakkede med passende
udfordringer. Men så var der nogen der var alt for skæve og
som simpelthen var mere eller mindre umulige at have med at
gøre. Der var MANGE 10'ere på disse huller og gav
anledning til mange frustrationer. Men sådan var forholdene
den dag.
Efter lodtrækning blev der spillet 3 indledende kampe
mellem 2 hold.
DKK  1  mødte  Nyserne  1  og  her  var  DKK  en  lidt  stor
mundfuld for Nyserne. Det blev en sikker 13-3 sejr til DKK.

Baskerne 3 havde trukket TRIF, som i deres debut sæson
havde spillet sig i DM finalen. Kanonføde kunne man komme
til at tænke, men sådan var det ingenlunde. De noget mere
erfarne Baskere vandt dog med 10-6, men TRIF slap af sted
med æren i behold.

I kampen mellem KØK 2 og Østerbro var det noget mere
lige. KØK 2 kom foran med 3-1 i mixdoublerne, men herfra
var det lige. Både doublerne, dame- og herresinglerne endte
med sejr til hver side, så det hele endte op med en 9-7 sejr til
KØK 2.

Så var der en pause inden finalen, hvor TV Korup optog lidt.
Det kan senere findes på nettet på www.tvkorup.dk.

TRIF fra Rønde

Østerbro fra København.

http://www.tvkorup.dk.
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Nyserne 1 fra Nysted.

Så var der finale mellem de 2 jyske hold KØK 2 og DKK 1,
samt Baskerne 3 fra Fyn.
Det startede forholdsvis lige. KØK 2 Stod lige med både
Baskerne og DKK - først efter mixdoublerne og også efter
doublerne - altså 4-4 i begge kampe. DKK havde bragt sig
foran 3-1 i mixdoublerne mod Baskerne, og holdt føringen
efter doublerne - 5-3.
Alle singler blev spillet samtidig, men tager lige damerne
først her.
DKK 1 og KØK 2 fulgtes ad til 6-6, mens KØK bragte sig
foran mod Baskerne med 8-4. DKK førte også over Baskerne
8-4.
Herresinglerne faldt imidlertid ud til Baskernes fordel i begge
kampe, så det endte med at Baskerne 3 spillede uafgjort 8-8
mod begge hold.
I  kampen  mellem  DKK  og  KØK  2  var  det  DKK'erne  der
vandt begge kampe, så den kamp endte med sejr til DKK på
10-6, og dermed havde DKK 3 point, Baskerne 2 point og
KØK 1 point. Altså er DKK 1 de nye danske mestre,
Baskerne 3 får sølv og KØK 2 fik bronze.

DKK 1 - Baskerne 3: 8-8
KØK 2 - Baskerne 3: 8-8
DKK 1 - KØK 2      : 10-6

Erik  J.  Pedersen,  Hårby,  giver  også  lige  et  par  ord  med  på
vejen:
Vi havde i år fået lov til at låne banerne ved Blommenslyst
Krolf. Alle mødte op til den aftalte tid, vi fik deres holdkort,
så måtte de begynde at øve sig på banerne; men det var ikke
så godt med den bane de kalder rød bane, for der var huller
hvor der skulle bruges alt for mange slag, så vi skiftede til en
anden bane. Men som vi senere talte om, er deres baner
ikke egnet til  at der spiller så mange hold, for som man kan
sige, kan det ikke passe at så mange spillere fra 1 division,
ved flere af hullerne skal bruge 8/10 slag for at komme i hul.
Men  alle  var  i  godt  humør,  det  var  tørvejr  hele
eftermiddagen, vi fik det hele afviklet i en rigtig god tone.
Nogen var ikke hel tilfreds med resultaterne, men sådan er
det jo - ikke alle kan vinde.
De  6  hold  der  deltog  var:  Baskerne  3.  DKK  1.  KØK  2.
Nyserne 1. TRIF. Østerbro.
Efter vi havde afviklet de indlede runder kom vi så til finalen
og der spillede vi med 3 holds kampe. Finalen blev afviklet
på huller fra de to baner ellers ville det tage alt for lang tid,
men vi blev færdig og resultatet blev som følgende,
Nr.  1  DKK  1.  Nr.  2  Baskerne  3.  Nr.  3  KØK  2.  Nr.  4
Østerbro. Nr. 5 TRIF, Nr. 6 Nyserne 1.
Til  sidst  vil  jeg  gerne  takke  Winnie,  Erik  C,  Per  Smith,  og
dem fra Blommenslyst Krolf, for uden de frivilliges hjælp
kan det godt blive svært at gennemføre sådant et
arrangement. Jeg vil også gerne takke jer spillere for jeres
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tålmodighed med de baner jeg havde fundet til jer. Til sidst
vil jeg lige sige, at hvis nogen er interesseret i at se hvad
TVKorup optog, kan man bare gå ind på www.tvkorup.dk

2. division
2. div. Fyn

Særslev 1, Aktivisterne 6 og Hårby 2 var de 3 stærkeste hold
og de rykker direkte op i 1. div.
Broby 1, Hårby 3 og Win-Win 1 spillede om 1 ekstra
oprykning, og her vandt Hårby 3, så de rykker også op.
Ned må Solsikkerne 1 og 2 samt Ejby 3.

Fyn 2 - Pulje A

Fyn 2 - Pulje B

Fyn 2 - Pulje C

Slutspil 2. div. Fyn
Her en rapport fra redaktionen og Erik J. Pedersen, Hårby:
I år var vi så heldig at vi måtte låne banerne ved Middelfart
Krolf (MFFI) da de er nye i unionen, så det var helt neutrale
baner. Vi startede kl. 10:00, men til at begynde med var der
lidt skærmydsler på grund af de streger der var på banerne.
Da alle blev klar over, at sådan var det bare, gik det ellers
bare derudaf. Det var lidt koldt til at begynde med, men op af
formiddagen blev det lunere. Til sidst var vi lidt i tidsnød da
vi skulle have været færdige kl.12:00, men den blev over
13:00 inden vi var helt færdige. Kl.13:00 kom 1 division fra
Fyn og Sydjylland og skulle  spille,  så  der  var  lidt  stress  på,
men vi blev færdige. Følgende puljevindere skulle spille om
at blive Fynsmester i 2 division: nr. 1 blev Haarby 2, nr. 2
blev Særslev 1 og nr. 3 blev Aktivisterne 6.

Hårby 2 var klart bedre end de 2 andre hold, og det
udmøntede sig i føringer på 3-1, 6-2 og 10-2 inden begge
kampe endte med 12-4 til Hårby.
I kampen mellem Særslev og Aktivisterne var Særslev en
anelse bedre og vandt denne med 9-7.

http://www.tvkorup.dk
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På Fyn var der også en 3-holds kamp mellem de 3 hold der
blev  nr.  2  om  en  ekstra  oprykning.  Holdene  var  Broby  1,
Hårby 3 og Win-Win 1.
Broby 1 havde det svært og tabte med 11-5 til Hårby og 10-6
til Win-Win. Så var det mere spændende mellem disse 2
hold. Hårby kom foran med 3-1, men holdene endte lige 4-4
efter doublerne. Så kom Hårby foran 8-4 efter damesinglerne,
men herrerne var lige ved at sætte det hele til igen. Det gjorde
de ikke, så en smal 9-7 sejr til Hårby blev resultatet. Hårby 3
rykker dermed også op i 1. div.

Til sidst vil jeg gerne takke alle spillerne for en god dag. Der
skal også lyde en stor tak til dem der ville ofre en hel søndag,
for at hjælpe med at dømme. Tillige vil jeg gerne takke
Middelfart Krolf for lån af banerne.
Den ansvarlige Erik J Pedersen.

2. div. SJY
Efter en spændende afslutning endte Kongeå 1, ViGo’e 2 og
Bjert Strand 2 som puljevindere. Agrarerne 4 vandt også
deres pulje, men det er vist synd at sige den var spændende,
for de havde hele tiden styr på modstanderne.
Ned  må  KØK  1  og  3,  Slotsbyen  2  og  3,  ViGo’e  1,
Lunderskov 4, Madholdet 1 og Rødding 1.

SJY 2 - Pulje A

SJY 2 - Pulje B

SJY 2 - Pulje C

SJY 2 - Pulje D

Slutspil 2. div. Sydjylland
Agrarerne 4, Bjert Strand 2, Kongeå 1 og ViGo'e 2 vandt de 4
puljer i Sydjyllands 2. div.
Agrarerne og ViGo'e har tidligere været i 1. div., men Bjert
Strand og Kongeå skal prøve kræfter i 1. div. for første gang.
Der var lodtrækning om modstander og Kongeå skulle
kæmpe mod ViGo'e 2, hvilket efterlod Bjert Strand i
hænderne på Agrarerne.
Kongeå vandt sikkert over ViGo'e 2. Uhyggelig sikkert - 16-0
blev det, og ViGo'e var flere slag bagud i alle kampe. De var
ikke  engang  lige  ved  at  få  en  pind.  Lidt  af  en
magtdemonstration fra Kongeås side.

ViGo'e 2
Anderledes lige var det mellem Agrarerne og Bjert Strand.
Efter 2-2 blev det 6-2 til Agrarerne og da damerne sørgede
for stillingen 8-4 inden herresinglerne, var gassen gået lidt af
ballonen.
Bjert Strand kæmpede dog til det sidste, men måtte se sig
slået med 9-7. De var tæt på udligning, men det havde ikke
nyttet at få uafgjort, for de var 10-15 slag bagud.
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Bjert Strand 2
Så var der finale mellem Kongeå og Agrarerne. Kongeå lagde
ud med superrunder og en føring på 4-0 som blev ændret til
6-2.
Damerne spillede lige op, så der nu stod 8-4. Det var derfor
op til Agrarernes herrer at gøre det spændende. Og det gjorde
de med 2 sejre, så det hele endte 8-8. Så skulle der tælles
slag, og her havde Kongeå kun brugt 363 slag mod
Agrarernes 366 slag, og Kongeå blev dermed vinder af 2. div.
Sydjylland.

Agrarerne 4

Kongeå 1

3. division
3. div. Fyn

Særslev  2  vandt  en  meget  tæt  pulje,  mens  Skydebjerg  4  og
Win-Win 2 havde mere luft.
Nedrykning findes - sandsynligvis - ikke i 3. div. Fyn.

Fyn 3 - Pulje A

Fyn 3 - Pulje B

Fyn 3 - Pulje C

3. div. SJY
Tirslund Blå og Agrarerne 7 var helt suveræne i deres puljer,
men i de 4 andre var Slotsbyen 4, Agrarerne 6, Tirslund 3 og
Lunderskov 1 tæt forfulgt af modstandere.
Slotsbyen 5 og Rødding 2 var de to 2’ere der havde flest
point, så de rykker ligeledes op.
Nedrykning findes nok ikke, men de nederste hold er altid i
fare, hvis det hele omstruktureres – altså nr. 4, 5 og 6.

SJY 3 - Pulje A
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SJY 3 - Puje B

SJY 3 - Pulje C

SJY 3 - Pulje D

SJY 3 - Pulje E

SJY 3 - Pulje F

Ud  fra  ovenstående  stilling  kan  man  se  at  Slotsbyen  5  og
Rødding 2 er de 2 hold der fortjener de 2 ekstra opryknings
pladser fra 3. div. SJY.
Slutspil 3. div. Sydjylland
Der blev spillet i Øster Lindet på baner der gav anledning til
en del slag, idet flere huller lå på "farlige" steder. Især et hul
drillede så meget, så overdommer, Ole Reeckmann, forudså
at det ville tage hele dagen hvis der ikke blev gjort noget.
Hullet blev gjort lidt nemmere efter alle havde spillet
mixdoubler, men det hjalp faktisk ikke så meget som håbet,
samtidig med at andre huller i mellemtiden var blevet glatte
af de mange fødder der gik rundt på banen. Det var dog ens
for alle, men tog altså ret lang tid.
Der var 6 hold til  start.  Agrarerne 6 og 7, Tirslund Blå og 3
samt Slotsbyen 4 og Lunderskov 1. Efter lodtrækning var det
Lunderskov mod Tirslund 3, Agrarerne 6 mod 7 og Slotsbyen
mod Tirslund Blå.

Slotsbyen 4 startede med at bringe sig foran mod Tirslund
Blå, først med 4-0 og derefter 7-1, så allerede der var kampen
lidt afgjort. Ikke helt, men tæt på.
Der var imidlertid gået så lang tid, at Rie skulle på arbejde, så
derfor måtte Mette sættes ind i hast i stedet for. Det er en
ændring af holdkortet, som egentlig ikke er tilladt, men Ole
gættede på det nok ingen indflydelse havde på kampen. Det
havde det nu heller ikke, for Slotsbyen 4 vandt sikkert med
13-3 over Tirslund Blå.
I kampen mellem Agrarerne 7 og Agrarerne 6 startede
holdene med at dele mixdoublerne, men så tog 7'erne fat og
scorede 4 pinde i doublerne.
Da Agrarerne 6 opdagede at Tirslund i den anden kamp
havde skiftet en spiller ud, ville de også gerne, da en skulle
hjem og i byen. Det fik de så lov til, da man jo ikke kan gøre
forskel på holdene.
Det fik ingen indflydelse på resultatet, da Agrarerne 7
snuppede begge damesingler og dermed var foran 10-2 inden
6'erne tog 4 pinde i herresinglerne til stillingen 10-6 til
Agrarerne 7 over Agrarerne 6.
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Den 3. kamp som blev spillet var så mellem Lunderskov 1 og
Tirslund 3. Sidstnævnte kom bedst fra start i mixdoublerne
og førte 3-1. Doublerne ændrede det til 5-3 efter 2 uafgjorte.
Her blev Lunderskov så opmærksom på at andre havde fået
ændret på holdkortet, og da de også havde 3 spillere der
skulle i byen, ville de gerne have ændret deres holdkort også.
Man kan ikke gøre forskel på holdene, så selvfølgelig måtte
de det.
Damesinglerne endte med en sejr til hver side, og det gjorde
herresinglerne også, så slutresultatet blev 9-7 til Tirslund 3.

Så var der 3-holds kamp mellem Tirslund 3, Agrarerne 7 og
Slotsbyen 4. Denne gang på Øster Lindets anden bane, der er
noget fladere og nemmere.
Finaler skal helst være lige og spændende, men det kan man
vist ikke sige om denne.
Slotsbyen satte et point til i mixdoublerne, men det var så
også det hele. Resten blev slet og ret vundet. Altså 2
suveræne sejre på 15-1 over både Tirslund 3 og Agrarerne 7,
som ellers ikke er uefne hold.
I deres indbyrdes kamp vandt Tirslund 3 med 10-6, men det
betyder  mindre,  da  det  var  1.  pladsen det  gjaldt  om,  og  den
gik altså til Slotsbyen 4.

Nr. 3 - Agrarerne 7

Nr. 2 - Tirslund 3

Nr. 1 - Slotsbyen 4
Spillere har været ved mig og sagt at det er for dårligt at vi
ændrer på banen undervejs og at holdene får lov til at ændre
på holdet efter kampene er sat i gang.
At banen blev ændret er efter min bedste overbevisning i
orden, hvis det gøres på det rigtige tidspunkt. I dette tilfælde
blev det gjort da alle mixdoubler var spillet og inden dame-
/herredoublerne startede, og da det ender op med at være ens
for  alle  hold,  så  må  det  være  ok,  når  det  nu  engang  er  en
holdturnering.
Men  jeg  er  da  også  enig  i  at  det  skal  undgås  hvis  det  kan.
Altså skal man faktisk spotte det allerede inden kampene går
i gang og så eventuelt ændre banen der.
Ændring af holdkort er faktisk ikke tilladt, men her blev Ole
fanget i en fælde, som han ikke lige så i farten. Først gav han
lov til at bytte en spiller i en kamp hvor det sandsynligvis
ikke havde den store betydning, men så klappede fælden og
flere fulgte efter hurtigt efter hinanden.
Så  kan  man  spørge  sig  selv  om  hvorfor  der  var  det  store
behov for at ændre på holdene. Det skyldtes at folk skulle
noget andet bagefter og da kampen trak ud, var de pludselig
sent på den.
Og hvorfor trak det ud? Der var jo det med drilske huller. Det
koster tid, men Ole havde også valgt ikke at starte alle 6
doubler på en gang, da man så kommer til at vente temmelig
meget pga. de vanskelige huller. Det bider med andre ord sig
selv  i  halen  alt  sammen.  Det  går  for  langsomt  (banen
ændres), man skal tidligt hjem (holdkort ændres), men så
synes jeg faktisk heller ikke det var værre end det. Jeg er
overbevist om at de fleste bare levede med forholdene og så
prøvede  at  tæve dem man skulle  spille  imod.  Så  tager  vi  en
kop kaffe og en sludder bagefter.

Dagligaen
Dagliga 1

Dagliga 1 – Fyn
De 2 Aktivisthold var stærkest, og A holdet endte øverst.
Broby A må ned og vende i dagliga 2.
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Dagliga 1 – SJY
Rødding A og D kom med til slutspillet. A med god afstand
og D mere presset.
DKK A, Kongeå A, Rødding C og Odin A må ned i dagliga 2
og vende.

Dagliga 1 SJY - Pulje A

Dagliga 1 SJY - Pulje B

DM slutspil Dagliga 1 - landsdækkende
Dagliga 1 spillede på Madholdets bane om mesterskabet.
Holdene var Rødding A, Rødding D og Aktivisterne A fra
Glamsbjerg.
Det var med andre ord en 3-holds kamp, som er lidt svær at
holde styr på for spillerne, sådan rent resultatmæssigt. Nu vil
jeg prøve at kaste lys over stillingerne undervejs.
Det første man skal vide er at det registreres som tre 2-holds
kampe på følgende måde:
Aktivisterne A - Rødding A
Aktivisterne A - Rødding D
Rødding A - Rødding D.

Mixdoublerne bragte Aktivisterne A foran med 3-1 både mod
Rødding A og D. De 2 Rødding-hold stod til gengæld lige.
Dame-/herredoublerne gav yderligere 4 pinde til Aktivisterne

mod begge modstandere, så de nu førte 7-1 i begge kampe.
Rødding A bragte sig foran 5-3 mod Rødding D.
Damesinglerne blev delt med 2 pinde til hvert hold i alle
kampe, så det rykkede ikke noget.
Det samme skete næsten også i herresinglerne, bortset fra at
Aktivisterne snuppede et ekstra point mod Rødding A.

Samlet stilling blev derfor:
Aktivisterne A - Rødding A    12-4
Aktivisterne A - Rødding D    11-5
Rødding A - Rødding D            9-7
Altså Aktivisterne A sikre vindere af Dagligaen med Rødding
A og D på de 2 næste pladser.

Nr. 3 Rødding D:
Gundhild, Børge, Asta, Knud, Henning, Ruth.

Nr. 2 Rødding A:
Asmus, Vera, Ann.
Fraværende: Anton

Nr. 1 Aktivisterne A:
Aksel, Inger, Birthe, Ejner
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Dagliga 2
Dagliga 2 - Fyn
En tæt pulje, hvor Win-Win B endte øverst. Nedrykning
findes nok ikke.

Dagliga 2 – SJY
KØK A, Odin C og Madholdet A vandt deres puljer klart.
KØK A fik dog først styr på SIS A i de sidste kampe.
Køllerne A kæmpede hårdt mod Odin D, men endte altså
øverst.
Nedrykning kan forekomme, alt efter hvor mange hold der
tilmeldes næste år, og hvad holdturneringsudvalget vælger af
turneringsform.
Aksel Hansen skrev: ”Vi, Odin E, har nu spillet de 10 kampe
med 9 tabte og 1 uafgjort, men vi har hygget os ved det.”

Dagliga 2 SJY - Pulje A

Dagliga 2 SJY - Pulje B

Dagliga 2 SJY - Pulje C

Dagliga 2 SJY - Pulje D

Slutspil Dagliga 2 – SJY
De 4 puljevindere af Dagliga 2 mødtes til kampe på Hullets
bane i Favstrup.
Efter lodtrækning spillede KØK A mod Odin C i den ene
kamp og Madholdet A mod Køllerne A i den anden.
KØK A og Odin C gav hinanden god kamp, lige til det sidste.
Odin kom foran 4-0, men det blev udlignet til 4-4.
Damesinglerne  gik  til  hver  sin  side,  så  stillingen nu var  6-6
og så skulle herresinglerne afgøre sagen.
Her var KØK bedst idet de kradsede 3 pinde til sig, og
dermed vandt de kampen med 9-7.

I den anden kamp mellem Madholdet og Køllerne var der
ikke den store spænding. Madholdet havde en særlig evne til
hele tiden lige at være et slag eller 2 foran Køllerne, så
kampen endte med 15-1 til Madholdet. Kampen var nu mere
lige end cifrene antyder, men Madholdet havde både heldet
og dygtigheden.

De 2 taberhold kan selv vælge om de vil spille mere, og det
ville de selvfølgelig. Det startede med 2 uafgjorte, så 2 sejre
til Odin og derefter 2 sejre til Køllerne, for til sidst at give 2
sejre til Odin igen. Det giver sammenlagt en 10-6 sejr til
Odin C over Køllerne A, men kampen har ingen praktisk
betydning.



Krolfposten
7. oktober 2013              Side 12

De  2  vinderhold  skulle  så  spille  om  pokalen,  æren  og
værdigheden,  og  da  det  er  et  par  klubber  med ganske  få  km
imellem, er det noget der betyder noget - tror jeg da.
Madholdet kom bedst fra start med føringer først på 3-1 og
derefter på 6-2. Damesinglerne vandt KØK imidlertid, og så
var stillingen 6-6.
Herrerne skulle så afgøre sagen, og igen var KØK de bedste,
så det endte med KØK-sejr på 10-6. Dermed er de vindere af
Dagliga 2.

Køllerne A:
Ejvind, Jens, Maja, Gerda, Jørgen.

Odin C:
Maria, Ruth, Jørgen, Kaj.

Madholdet A:
Freddy, Thorkild, Doris, Vinny, Hans Peter, Karen.

KØK A:
Gunnar, Ingeborg, Inger, Kaj, Birgith, Johannes.

Pokalturneringen
Her er resultaterne da der var 16 hold tilbage:

Her er der så kun 8 tilbage:
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Lørdag den 14. september var der pokalfinale hos SDU Krolf
ved Syddansk Universitet, i Odense.
Vejret var godt, banen ujævn og da den var meget langhåret
lige inden kampstart, havde vi selv slået den. Det resulterede
i en del afklippet græs på banen, som var noget irriterende og
tungt at spille i, og dermed - mildt sagt - ikke ideelt.
Heldigvis er det ens for alle.

4 hold stillede til start. Østerbro 1, Lundsmark Pokal 1, KØK
5 og KØK 7.
Efter  lodtrækning skulle  Østerbro  1  møde KØK 7 i  den  ene
semifinale og Lundsmark Pokal 1 og KØK 5 tørnede sammen
i den anden.
Det var første gang Østerbro var nået så langt, mens det var
4.  semifinale  for  KØK  7's  vedkommende.  KØK  7  var
kommet videre fra de 3 tidligere semifinaler og der var jo
ingen grund til at ændre på den tradition. I et par tætte
mixdoubler kom Østerbro ellers foran med 3-1, men så havde
KØK 7 fundet melodien og endte med at vinde sikkert med
11-5.

KØK 5 og Lundsmark havde 1 gang tidligere været i
semifinalen. KØK 5 havnede i finalen og Lundsmark
snuplede mod et KØK-hold. Og den tradition blev der også
holdt fast i, selv om det var uhyggelig tæt.
Efter 2-2 blev det 4-4 efter doublerne. Lundsmarks damer var
dog bedre spillende end KØK's damer, så de kom foran med
8-4. Så var der bunden opgave til Niels og Hans - der skulle
vindes - og det blev der.
Da kampen nu var endt 8-8 skulle der tælles slag, og her var
KØK bedst med 406 slag mod Lundsmarks 412 slag.

Lundsmark Pokal 1

Østerbro
Nu var der så finale mellem de erfarne finalister fra KØK 7.
Dette var deres 4. finale af 8 mulige. Det er da flot,  selv om
det kun er blevet til 1 sejr.
Det er "kun" KØK 5's anden finale, men derfor behøver man
jo ikke holde sig tilbage.
I mixerne var der en sejr til hver side, men i doublerne vandt
KØK 7 begge, så de nu førte 6-2.
Så var det også slut med at holde sig tilbage. KØK 5
snuppede 3 pinde i damesinglerne, og igen spillede Niels og
Hans sikkert og vandt deres herresingler, så det endte med en
sejr på 9-7 til KØK 5 over KØK 7.
Det var en meget lige finale - som sådan nogle skal være -
hvilket ses ud af det faktum, at KØK 7 kun brugte 2 slag
mere end KØK 5.

KØK 7
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KØK 5

Århus Open
Af Erik Mathiasen, Tranbjerg

51 deltagere fra 9 forskellige klubber var mødt op til stævnet.
Hele dagen var der flot solskin. Stævnet var tilrettelagt på en
lidt anden måde end de tidligere år, hvor man har spillet
finaler og spist om aftenen efter spillet.
I  år  havde  man valgt  at  lade  alle  spille  slagspil,  en  gang på
hver af de fire baner, og lade bedste sammenlagte resultat
være afgørende for den endelige placering.

Der blev startet med morgenkaffe i de opsatte telte, derefter
styrede Anders Zacho Jørgensen fra DKU spillet. Han havde
i forvejen printet alle kampsedlerne ud, råbte holdene op en
efter en, og gav kampsedlen til den der førte regnskabet, og
som  også  spillede  med.  Det  fungerede  fint,  men  da  en  del
deltagere udeblev og nogle andre kom til, så gav det lidt
forvirring, og krævede nogen smidighed hos Anders, men det
gik.
Det var meningen at alle skulle spille en gang på hver af de
fire baner, men det lykkedes ikke helt, så nogen af deltagerne
kom til at spille to gange på samme bane.
Efter de to første runder blev der spist sandwich. Så blev der
en anden sammensætning af deltagerne, så de fleste fik nye at
spille imod.

Til sidst var der præmieuddeling og vinderne blev hyldet.
Vinder blev Bent Jørgensen med 106 slag foran Freddy Dall
med 110 og Peter Grave med 111 slag. Henny fra Tranbjerg
blev bedste lokale på 4. pladsen med 112 slag.
Se alle resultaterne på nettet.
Grethe Bjerre fortalte om det næste store arrangement,
Landsmesterskabet for hold, lørdag den 14. september 2013,
hvor alle kan deltage, selv om de ikke er medlem af en klub.

Så var der oprydning og deltagerne kunne drage af sted ca. kl.
16. De fleste ville gerne komme igen næste år, til et
arrangement fra 9-16, så det vil klubben vælge, da det er
lettere at få klubber og deltagere med fra nærområdet.

Landsmesterskab
LM  i  Malling  -  et  samarbejde  mellem  DGI  og  DKU  -  blev
spillet lørdag den 14. september i dejligt vejr.
Stort set hele dagen havde vi godt eller i hvert fald
opholdvejr, så det var perfekt. Først da vi nående til finalen
kom der lidt snuskregn og da vi kørte hjem efter spisningen
var det helt galt. Godt vi nåede at blive færdige.
14 hold spillede 4 kamprunder hver og et enkelt hold spillede
3 kamprunder. Alle kløede på med krum hals og vi havde det
hyggeligt, så også dette var på plads.
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Vi havde lagt en ½ time ind til orientering m.m., og DGI gav
morgenkaffe. Det tog noget længere tid end beregnet, så vi
var 30-40 min. forsinket lige fra starten.
En kamp bestod af 4 doubler der blev spillet af 2 omgange.
Det vil sige, at hold hvor der kun var 4 spillere, skulle spille 2
omgange for at komme igennem 1 kamprunde, hvilket igen
vil sige 8 omgange inden dagen var omme. Det er for meget,
synes jeg, så mon ikke vi justerer dette næste år.
Af sociale årsager spillede vi ofte 3-holds kampe.
Resultatmæssigt er der flere der ikke kan overskue det, så det
tror jeg også vi må gøre noget ved.
Alle disse kampe og runder endte op i en stilling for pulje A
og pulje B.

Middagspause blev der ikke tid til. Den ½ time der var
afsat blev lige så stille ædt op af krolfkampe. Håber alle fik
lidt at spise undervejs.

Resultaterne endte op med at Madholdet vandt pulje A foran
SBK og DKK vandt pulje B foran SDU Krolf.
Da tiden var skredet en del og regnen truede, besluttede vi
kun at spille 2 doubler. Den ene på bane 1 og den anden på
bane 2.
DKK fra Fredericia spillede finale mod Madholdet fra Ødis
Bramdrup og det endte med en sejr til DKK på 3-1. Den ene
kamp endte med 26-26-26-27, så det var utrolig tæt og
spændende., som finaler skal være.

I kampen om 3./4. pladsen kæmpede SDU Krolf fra Odense
mod SBK fra Seest ved Kolding, men her vandt SDU sikkert
med 4-0. Cifrene lyver lidt, for kampene var noget mere lige
end  som  så,  men  SDU  havde  lige  den  anelse  mere  held  og
dygtighed end modstanderne.

Grethe overrækker præmie til vinderne fra DeKorative
Krolfere (DKK) - Fredericia.

Nr. 2 Madholdet fra Ødis Bramdrup.
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Nr. 3 SDU Krolf fra Odense.

Der var præmieoverrækkelse og fællesspisning for dem der
havde valgt dette. Vikingegryde med alt hvad dertil hører -
kartofler, ris, salat og hyggeligt samvær.

Alle skylder selvfølgelig Grethe Bjerre og Axel Schollert en
stor  tak  -  og  et  kram -  for  at  styre  det  hele  sikkert  igennem
dagen. Grethe som initiativtager og organisator og Axel som
papir ekvilibrist og opråber.

Her er Axel i en krolfsnak.

Krolf i Polen
Der er nu også de første sikre spor af krolf i Polen.
Tadeusz Hankiewicz har jeg tidligere haft kontakt med og
han  har  nu  fået  lidt  gang  i  krolf  i  Polen.  Han  har  sendt  en
stribe billeder fra et arrangement han har haft, og det ser helt
rigtigt og fornuftigt ud. Der er lidt kommentarer til billederne,
men det fatter jeg ikke ret meget af. Billederne taler dog for
sig selv.

Find linket på nettet for at se alle billederne, ellers må man
nøjes med disse få jeg har hentet.

Han har også en side hvor jeg tror det er de korte krolfregler.
Der går det selvfølgelig helt galt rent sprogmæssigt, men
alligevel sjovt at se hvordan spillet spredes.

Jo, i Polen har de forstået hvad krolf drejer sig om.
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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