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2013
Baneåbning KØK

Lørdag den 17. august blev KØK's nye krolfbaner officielt
indviet.
KØK gav morgenkaffe, brød og en lille en til halsen lørdag
formiddag.
Der kom ca. 50 mennesker for at støtte op om indvielsen, og
selv  om  vejret  så  skummelt  ud  og  det  regnede  op  til
indvielsen, gik det faktisk ikke så galt.
Formanden udbredte sig lidt om hvordan det hele startede i
Ødis Kroge i 1989, hvordan det førte til klubbens fødsel i
1992,  og  gav  så  ellers  ordet  til  H.  C.  Jensen  (B),  som  er
formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Kolding kommune.
H. C. Jensen fortalt om hvor vigtigt det er med frivilligt
arbejde i klubberne, og at kommune eller klubber ikke kunne
klare sig uden, hvilket er ganske rigtigt.
Herefter blev snoren klippet og banerne erklæret officielt
åbnet.

H. C. Jensen (B), formand for Kolding kommunes Kultur- og
Fritidsudvalg klipper snoren

Herefter var der spil på banerne, lige så meget man lystede.
Senere gav KØK en øl, vand eller mere kaffe, alt efter hvad
man havde lyst til.
Flere af de nye gæste overvejer at starte til næste år, så måske
ender det med nye medlemmer også.

Slutspil 3. div. FYN
Dette var desværre ikke med i sidste nr. af Krolfposten.

Særslev 2 vinder af 3. div. Fyn.
Her en rapport fra overdommer Winnie Christensen, Hårby:
Regionsmesterskab i 3 div. Fyn blev spillet i Nr. Broby 21/9.
Det  blev  en  kamp  imellem  Win-Win  2  og  Særslev  2.
Skydebjerg 4 kunne ikke stille hold og måtte melde fra.

Dagen gik fint, spillerne var i godt humør og vejret var med
os.   Det  blev  Særslev  2  der  vandt  13-3,  så  det  var  en  ret
overbevisende sejr. Erik C. fra Hårby var hjælper og Jane og
Jørgen fra Broby dommere.

Vi sluttede af med kaffen og lidt hyggeligt samvær, så det var
en god dag uden problemer.

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
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Lunderskov
Lunderskov Krolfklub har afsluttet en fantastisk sæson.
Der har i sæsonen været afholdt Klubmesterskab for par.
Også VM for par blev afviklet i Lunderskov. Det var en
ubetinget succes med højeste deltagerantal nogensinde, ca.
330 personer.
Som afslutning på sæsonen altså et Klubmesterskab, der blev
vundet af Birgit Bøge med Carlo Mathiesen på andenpladsen.
Fighterpokalen gik til Niels Erik Sørensen.

Også en række turneringskampe er blevet afviklet og med
gode resultater for en del af Lunderskov-holdene.
Ikke mindst er der alle de hyggelige træningsaftner og
eftermiddage, hvor samværet og spillet går op i en højere
enhed.  Der  er  altid  en  god  stemning  og  et  flot  fremmøde.
Efter træning er der hygge i Klubhuset.
Skulle du/I få lyst til at deltage, kan tilmelding ske til
formand Lene Thomsen, mailadr. drosselvej20@gmail.com.

2014
Regelændringer

Der er ikke de store regelændringer, men lidt er der da, og de
kommer herefter.
Men først og fremmest består ændringerne af redigering af
turneringsreglementet.
Vi har samlet paragrafferne i mere logiske afsnit og der er
tilføjet afsnit om stævnerne. Det er ikke nye regler som
sådan, da det sådan set kun er de uskrevne regler der er
kommet på tryk. Altså de regler vi har spillet efter i årevis.
Endelig er der kommet en paragraf der omhandler forsinkede
hold i holdturneringen. Bitters sammensparet erfaring har vist
at det er nødvendigt med en sådan paragraf.

Indflytning ændres (hvis andre har skudt kuglen ud)
Denne ændring ændrer en anelse ved spillet!!!
Ændringen går  ud  på  at  komme tilbage  til  der  hvor  man lå,
hvis man bliver skudt ud og ikke som før korteste vej ind.
Men det skal være "ude" og ikke "valgfrit område", som jo
IKKE er "ude".
Før:
§ 7 Kugle ude
Kuglen flyttes den kortest mulige afstand til banen, men først
når det er spillerens tur igen. Kuglen flyttes af spilleren, men
kontrolleres af dommeren.
Hvis andre har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at
komme ind igen, ellers koster det 1 slag.
Hvis kuglen lå på en bedkant og triller ud efter dommeren har
frigivet spillet, er det gratis at komme ind igen.

Efter:
§ 7 Kugle ude
Kuglen flyttes først når det er spillerens tur igen. Kuglen
flyttes af spilleren, men kontrolleres af dommeren.
Hvis andre har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at
komme ind igen. Kuglen genplaceres hvor den kom fra.
Har spilleren selv skudt kuglen ud, koster det 1 slag at
komme ind på bane defineret som ”inde”, og kuglen flyttes
kortest mulige afstand.
Hvis kuglen lå på kanten og triller ud efter dommeren har
frigivet spillet, er det gratis at komme ind igen.

Definition af slag forbedres
Før:
§ 15 Slag
Køllehovedet skal berøre kuglen for at det er et korrekt slag.
Et  slag  er  først  et  slag,  når  dommeren  skønner  at  spilleren
udførte et slag.

Efter:
§ 15 Slag
Køllehovedet skal berøre kuglen for at det er et korrekt slag.
Et slag er først et slag når kuglen berøres, og når dommeren
skønner at spilleren udførte et slag.

"Valgfrit område" defineres bedre
Før:
§ 6 Afgrænsning af bane
Valgfrit område

mailto:drosselvej20@gmail.com
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Er det område, hvor spilleren selv må vælge, om der skydes
normalt, eller reglen for "ude" bruges.

Efter:
§ 6 Afgrænsning af bane
Valgfrit område
Er det område, hvor spilleren selv må vælge, om der spilles
derfra eller om der flyttes til et område defineret som ”inde”.
Hvis der flyttes ind, koster det altid 1 slag, også selv om det
er en anden spiller der har skudt ens kugle ind i det valgfrie
område.

1. spiller bestemmer startsted afskaffes
Før:
§ 5 Udslagssted
Fra startstedet til hul skal der være minimum 5 m. Startstedet
bør være markeret, men hvis det ikke er, bestemmer første
spiller hvorfra der startes. Normalt startes max. 1 m fra
forrige huls markering, dog aldrig foran.

Efter:
§ 5 Udslagssted
Fra startstedet til hul skal der være minimum 5 m. Startstedet
bør være markeret, men hvis det ikke er, startes max. 1 m fra
forrige huls markering, dog aldrig foran.
Det er forbudt at bruge en tee eller lignende.

Hvis hold er forsinkede til holdkamp
Ny paragraf om forsinkede hold
Op til 15 min. forsinkelse accepteres, med eller uden kontakt
mellem kaptajnerne.
Over 15 min. forsinkelse uden kontakt mellem holdene, er
ensbetydende med at det forsinkede/udeblevne hold taber 0-
16. Spilles kampen alligevel, står resultatet fra denne dog ved
magt.
Over 15 min. forsinkelse hvor der er kontakt mellem holdene
inden de 15 min. overskrides, er det op til kaptajnerne at
flytte kampen efter gældende regler.

Samarbejde DGI
Vi har givet DGI’s medlemmer lov til at stille op i vores
stævner til samme pris som DKU medlemmer betaler.
De  kan  også  deltage  i  vores  DM,  men  her  kan  de  dog  ikke
blive danmarksmester.
Vi vil på sigt give andre organisationer samme betingelser,
men der er nogle detaljer der skal falde på plads først.

Brugerbetaling ved stævnerne
DKU indfører brugerbetaling ved stævnerne, hvad pladser i
teltene angår.
På tilmeldingsblanketten kommer der en ekstra kolonne, hvor
man kan bestille plads i fælles teltene.
Vi har valgt et beløb på 35,- kr for en plads, da det giver den
arrangerende klub mulighed for at leje et stort telt ude i byen.
Alternativt kan klubben tage besværet med DKU's pavilloner
og dermed tjene en ekstra skilling.
Klubberne må selvfølgelig stadig gerne selv tage en pavillon
med.
For at bestille en plads i teltene, skal man svare Ja til at man
vil sidde i stævneteltet. Dertil er der kommet en ekstra
kolonne på tilmeldingsblanketten.

Generalforsamling
Der er generalforsamling den 30. marts kl. 13:00, hos
Caverion i Fredericia.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne, men tilmeld dig til formanden, så vi kan få
lavet kaffe og købt kage nok.
Vi skal bruge nogle frivillige til forskellige opgaver, så her er
en stribe efterlysninger.
Kom og vær med til at forme fremtiden for Dansk Krolf
Union.

Bestyrelsesmedlem
Mogens Christensen, Slotsbyen genopstiller ikke, så vi skal
have fundet et nyt bestyrelsesmedlem.
Arbejdsbyrden er ikke overvældende og man kan være med
til at dirigere DKU i den rigtige retning.

Regel- og kursusudvalget
Regel- og kursusudvalget mangler en der vil hjælpe med at
formulere regler.
Det er ikke den store opgave mere, da reglerne sådan set er
faldet rimeligt på plads.
Arbejdsmæssigt er det 2-3 møder i løbet af vinteren, hvor der
bliver diskuteret regler og måske omformuleret nogle detaljer
der har voldt problemer i løbet af sæsonen.
Det er faktisk det hele, så enhver skulle kunne overkomme
det.
Skulle man have evner og lyst til at afholde kurser, kan man
også få lov til dette, selv om vi faktisk har en i forvejen. Axel
afholder kurser og Peter kan gøre det i nødstilfælde, men det
ville være rart at kunne fordele belastningen lidt mere.
Som I kan læse ud af dette, er det ikke noget akut behov for
kursusholder, så hvis man ikke har lyst til at undervise, så
slipper man for det.

Stævneudvalget
Stævneudvalgets formand, Mogens Christensen, Slotsbyen,
stopper og det gør Bent Kudsk, Slotsbyen også, så vi skal
have fat i min. 2 nye personer der vil tage en tørn i udvalget.
Som medlem af Stævneudvalget er man med til at bestemme
hvor og hvornår stævnerne spilles, og har selvfølgelig også
stor indflydelse på afviklingen af stævnerne.

Team Trailer
DKU efterlyser et team der vil tage sig af trailere til
stævnerne.
Stævneudvalget har nok at se til ved et stævne, så de vil gerne
af med arbejdet omkring pavillonerne og transport af
traileren.
Hvem skal vi bruge?
3-4 friske personer der kan og vil tage sig af pavillonerne.
Gerne bosiddende i samme område.
Opgaven
Logistik omkring traileren (hvem har den, hvem bringer den
frem, hvem henter hjem, hvor opbevares den osv.).
Opstilling af pavilloner sammen med den lokale klub (helst
dagen før stævnet). Teamet vejleder de lokale.
Nedtagning af pavilloner sammen med de lokale.
Teamet vejleder og pakker traileren.
Eventuelt tørring af pavilloner.
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Hvad får vi?
Vi vil ikke til at blande myndigheder ind i det, så kolde
kontanter vil vi ikke udbetale.
Gratis deltagelse ved alle stævner.
Kørepenge til statens lave takst. For tiden 2,13 kr pr. km.
Teamet kan gratis låne pavillonerne efter aftale.

Regionsudvalg Fyn
Vi har allerede fået flere nye med til at hjælpe med
holdturneringen i region Fyn, men vi kan godt bruge 1-3
mere.
Det er helt frivilligt arbejde og man vælges ikke, så kom bare
frit frem. Ingen udfordres ud over evne.

Regionsudvalg Storstrøm / Sjælland
Her har vi kun en enkelt til at lave turnering, reg. resultater
og arrangere slutspil, om nødvendigt, og selv om 1 person
sagtens kan klare det, vil vi gerne have 2 der samarbejder aht.
fremtiden.

Meld dig som udvalgsmedlem/frivillig
Ring til formanden på 29 93 91 17 hvis man skulle have lyst
til at hjælpe i bestyrelsen eller et udvalg, eller meld dig på
generalforsamlingen sidst i marts.
Man er i øvrigt ALTID velkommen til at stille op til
kampvalg på generalforsamlingen.

Sommertur
Vi (Lene, jeg m. fl.) tager igen i år til Tyskland og det bliver
igen med tog. Det er MEGET behageligere end med bus.
Lene og jeg er gerne behjælpelige med at bestille togbilletter
og hotelværelser til særlige krolfpriser.
Vi tager af sted 9. juli og kommer hjem 15. juli.
Se mere her http://www.krolf.dk/dku/index.php/staevner-sp-
737023998/staevner-2014/german-open

Opstartshjælp
DKU laver en ordning vi kalder "Udrykningshold" som hjælp
til nye klubber eller forsamlinger der vil i gang med krolf.

Udrykningshold
DKU tilbyder et krolf opstartsarrangement. Vi stiller med
udstyr og instruktører – i stiller med spillere og godt humør.
Eneste krav er et passende stykke græs hvor der kan laves en
bane med toiletter i nærheden.
Der  er  ingen  betingelser  for  arrangementet,  men  vi
forbeholder os ret til at springe fra, hvis vi ikke kan finde
frivillige til den planlagte dag.
Det koster ikke noget, medmindre I insisterer på at give
instruktørerne en lille erkendtlighed.
Bare ring til Peter Christensen på 29 93 91 17 og DKU finder
nogle frivillige.

DKU klubberne hjælper
Det kan lyde som om vi har et hold på 4-6 instruktører
stående stand by døgnet rundt, men det har vi altså ikke.
Vi satser mere på klubbernes villighed til at hjælpe, så hvis
nogen efterspørger et arrangement, kontakter vi de nærmeste
klubber for at finde nogle frivillige der vil tage sig af dem der
efterspørger et arrangement. DKU organiserer men klubberne
stiller folk til rådighed, som så repræsenterer både egen klub
og DKU.
DKU kan skaffe ekstra udstyr til udlån og betaler gerne fragt
frem og tilbage, samt hvad instruktørerne ellers måtte have af
udgifter.
Vi håber selvfølgelig på at det får nogle folk til at spille krolf
og at nogle af dem haver i en DKU klub.

DKU dommerkursus
Dommerkursus 14. juni - 2014. Sted ukendt - Nogen der vil
lægge hus til?
Dommerkurset varer 3-4 timer alt efter spørgelyst og om der
er mulighed for et prøve-/øvespil bagefter.
Det er gratis for DKU medlemmer - andre skal gi' 100,- kr pr.
deltager.

Tidligere verdensmester død
Karlo Nielsen Petersminde krolf klub døde den 24-12-2013,
78 år.
Karlo var medlem af Petersminde krolf klub fra klubbens
start og blev verdensmester i 2010.
Æret være mindet om Karlo.

På klubbens vegne.
Peter Kahl

Mailadr. til alle klubber
I 2015 skal alle klubber have en mailadr.
Langt de fleste krolfklubbers formand har en mailadresse,
men fra 1. januar 2015 bliver det et krav, da det er meget
nemmere og billigere at sende diverse meddelelser og post
elektronisk.
Det synes vi godt vi kan gøre, i og med stat og kommuner gør
noget lignende.
Da vi har mange ældre mennesker i  vores organisation, som
måske  ikke  er  helt  med  på  de  nye  tider,  er  det  muligt  at
opgive en kontaktpersons e-mail i stedet for.
Kontaktpersonens opgave er så bare at skrive posten ud på
papir og videregive det til formanden, sværere er det ikke.

http://www.krolf.dk/dku/index.php/staevner-sp-
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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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