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Generalforsamling 
Generalforsamling 2014 blev som sædvanlig afholdt hos 
Caverion i Fredericia. 
Vi havde igen lånt lokaler af Caverion - som tidligere hed 
YIT - til vores generalforsamling i 2014. Da vi blev stiftet i 
2004 var det altså ca. vores 10 års fødselsdag. 
Hans Lind, Bjert Strand, blev valgt til dirigent og vi fandt 
også nogle frivillige til stemmetællere. 
Der var beretninger fra formanden og udvalgene, som her 
sammenfattes kort: 
Vi sagde et kort farvel til tidligere bestyrelsesmedlem, 
nuværende regeludvalgsmedlem og kursusholder Ib 
Svangren, KØK, der døde i 2013. 
Medlems- og klubmæssigt står vi desværre i stampe. Det er 
ikke godt, men heller ikke alarmerende. DKU-klubberne må 
MEGET gerne kontakte naboklubber der ikke er DKU-
klubber og lave noget sammen med dem.  
Grethe arbejder hårdt på at få flere DGI-klubber ind i DKU, 
men  savner  en  forskel  på  DGI  og  DKU  så  hun  kan  sælge  
DKU bedre. Forskellen laver vi større til næste år. 
Stævnerne gik alle næsten som planlagt. Der var selvfølgelig 
regn og blæst, og ved VM i Ry var der fejl  i  IT systemerne, 
så opråber Aksel Schollert, Silkeborg, fik en del at se til. Alle 
hjalp dog til og var flinke til at melde sig frivilligt, så det gik 
faktisk forbavsende godt. 
Holdturneringerne gled fint igennem sæsonen. Der var lidt 
genvordigheder ved et slutspil, som ikke forløb 
tilfredsstillende pga. overbelastning, men problemerne er så 
vidt vides overvundet og flere frivillige er fundet. 
Kassereren fremlagde regnskab og budget, og begge dele 
blev godkendt med uændret kontingent. 
 
Regnskab for 2013 
Udgifter i alt                    200.125,45 kr. 
Indtægter i alt                  235.605,75 kr. 
Overskud 2013                 35.480,30 kr. 
 
Budget forslag 2014 
Udgifter i alt                               196.000,00 kr. 
Indtægter i alt                             222.650,00 kr. 
Forventet overskud                      26.650,00 kr. 
 
Så var der valg 

Bestyrelsen 

Mogens Christensen, Slotsbyen sagde farvel, og vi takker for 
indsatsen. Mogens har gjort et stort og godt stykke arbejde 
for DKU. 
Ud over Mogens der ikke genopstillede var også kassereren 
Henning  J.  Thomsen,  DKK  på  valg  samt  Erik  J.  Pedersen,  
Hårby. 

Joan B. Rasmussen, ViGo'e og Gerda Marcussen, Hullet 
stillede begge op til bestyrelsen, og dermed var der 
kampvalg. 
Erik fik 32 stemmer, Henning 26, Joan 24 og Gerda 17 
stemmer. Altså Erik, Henning og Joan blev valgt. 
Joan er hermed "ny" i bestyrelsen. "Ny" fordi hun faktisk 
tidligere  har  gjort  et  stort  og  godt  stykke  arbejde  for  DKU,  
men måtte trække sig pga. arbejde. Det har ændret sig, så nu 
tager hun en tørn mere. Velkommen tilbage til Joan. 
Gerda blev 1. suppleant, og Ole Reeckmann, KØK 2. 
suppleant i stedet for Hanne Else Knudsen, Silkeborg.  
Hanne Else var utilfreds med ikke at få referater fra 
bestyrelsesmøder, så hun i tilfælde af at hun skulle træde ind i 
bestyrelsen var orienteret om verserende opgaver. 
Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen kort, og Peter 
Christensen, KØK fortsætter som formand, Erik som 
næstformand og Henning som kasserer. Joan bliver sekretær 
og Kristen Grauslund, Brørup menigt medlem. 
Desuden blev det besluttet at suppleanter også får referaterne 
fra møderne og er med på mailing listen. 
Bilagskontrollant Ulla Jensen, ViGo'e og dennes suppleant 
Hans Lind, Bjert Strand blev genvalgt. 
Arne Vigen Hansen, Kongeå blev ligeledes genvalgt til 
ordensudvalget. 
Suppleanterne Otto Olsen, KØK og Per Meisner, Østerbro 
blev også begge genvalgt. 
I Regel- og Kursusudvalget erstatter Gerda Marcussen, 
Hullet, Ib Svangren. 
Mogens Dam, VKK og Henning Thomsen, DKK blev begge 
genvalgt. 
I Stævneudvalget trak Mogens Christensen, Slotsbyen sig 
også, og det gjorde Bent Kudsk, Slotsbyen ligeledes, så 2 nye 
skulle ind. 
På valg var også Michael "Krølle" Lolk Jensen, VeKK, som 
dermed var på kampvalg sammen med 3 nye. 
Det var Bent Sørensen, Tirslund, Søren Kuntz, KØK og 
Carsten Jensen, KØK. 
Bent fik 31 stemmer, Søren 27, Carsten 24 og Michael 18. De 
3 førstnævnte kom dermed ind. 
Til redaktions- og IT-udvalget genopstillede Joan og Henning 
og blev genvalgt. 
I Holdturneringsudvalget genopstillede Ole Reeckmann, 
KØK, Erik J. Pedersen og Winnie Christensen, begge Hårby 
og alle blev genvalgt. 
Regionsudvalgene i de forskellige regioner består af frivillige 
der har meldt sig til at give en hånd med, og vi har faktisk 
folk nok i alle regioner, undtagen Storstrøm. Da det er en ret 
lille region med kun 3 aktive klubber, så går det endda med 
den ene mand vi har der nede. 
Under "Eventuelt" blev følgende diskuteret: 
Fristen for forslag til generalforsamlingen er udløbet når 
invitationen sendes ud, kunne dette evt. lade sig gøre at 
ændre? 
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Grunden til rækkefølgen er at forslagene skal ud til klubberne 
sammen med invitationen – så nej. 
Forslag til Peter at skrive det sammen med den mail, han 
sender ud i januar. Gør han gerne. 
Forplejningen til generalforsamlingen kunne godt være bedre 
evt. et par håndmadder dels pga. tidspunktet dels fordi mange 
kommer langvejs fra. 
Det tager bestyrelsen op til næste år. 
Kan man fravælge at få informationer på papir og kun mail? 
Ja det bliver obligatorisk for alle klubber i 2015 at have en 
mailboks og det meste info vil blive sendt til denne. Kun det 
aller nødvendigste sendes på papir. 
Efter generalforsamlingen meldte Silkeborg Krolfklub sig ud 
af DKU, hvilket betyder at vi mistede Axel Schollert i Regel- 
og kursusudvalget. Da det var efter generalforsamlingen, må 
udvalget nu fortsætte med 4 mand til næste valg. 
Hvad værre var, er at vi mistede vores kursusholder, hvor 
Axel efterhånden havde opbygget en vis ekspertise.  
Ydermere var Axel også ofte vores opråber ved stævnerne, så 
vi mistede faktisk en hel del motorkraft. 
Vi siger mange tak for indsatsen til Axel, og håber Silkeborg 
igen får lyst til at spille med os ude i fremtiden. 

Er krolfkøller ”slagvåben”? 
DKU har modtaget følgende fra en af medlemsklubberne: 
 
Var I klar over at man ikke må køre med krolfkøller i bilen - 
det er et slagvåben. 
Vi har en spiller som kommer fra Vojens. Han blev stoppet af 
politiet da han kørte hjem forleden aften og blev noteret og 
fik at vide næste gang gav det en bøde. 
Tænker på næste stævne i Hammelev (sikken en bøderegn det 
kan blive). 

------------------------------------------------- 
Senere kom så dette tillæg: 
 
Vi har talt med politiet i Haderslev i dag, om problemet med 
transport af vore krolfkøller. 
Når de medbringes til det man i loven kalder et 
"anerkendelsesværdigt formål", dvs. til og fra træning eller 
stævne, er det ok, hvis bare de ligger i bagagerummet. 
Det er til gengæld IKKE ok, at ha´ køllen liggende fast i bilen 
under anden transport. 
Og husk køllen skal opbevares i bagagerummet. En evt. bøde 
er 3.000 kr. 
 
Så kære venner hvis vi bliver stoppet af en emsig ung betjent 
så skal vi huske ordene 
 
               "ANERKENDELSVÆRDIGT FORMÅL" 
 
Mvh. Ove M. Nielsen, Bevtoft Krolf. 

Stævner 2015 
Så er stævnerne i 2015 faldet på plads. 
DM 9. maj 2015 hos Middelfart Firma- og Familieidræt  
(det er MEGET tidligt på året). 
ParVM 6. juni 2015 og Særslev Krolf arrangerer. 
VM bliver 8. august 2015 og der er det Lundsmark Krolfklub 
der har tjansen. 

Aftale med OK klubberne 
DKU har nu lavet en aftale med OK klubberne i Danmark.  
Det er en aftale der ligner den vi har med DGI til forveksling. 
I første omgang hjælper vi OK klubberne i gang med krolf.  
Hvis en af de 40 OK klubber vil i gang med krolf, kontakter 
de mig og jeg kontakter de nærmeste klubber for at høre om 
der er frivillige der vil hjælpe klubben i gang. 
Når de så er i gang, er der 2 scenarier. 
1) De melder sig ind i DKU og bliver både en OK klub og en 
DKU klub med de fordele det nu engang giver. 
2)  De  melder  sig  IKKE  ind  i  DKU,  men  får  samme  
deltagerbetingelser som DGI i holdturnering og ved stævner. 
Sidstnævnte betyder at OK klubberne kan deltage i DKU's 
holdturnering, uden at være medlem af DKU. Der er lidt 
lavere service fra DKU's side, men forskellen er minimal. 
Desuden kan OK medlemmer deltage i alle vores officielle 
stævner, dog til en højere pris end den normale. 
 
Hvem er så "OK klubberne"? 
OK klubberne er en ældreorganisation der laver 
arrangementer for ældre mennesker. Der er 40 klubber rundt 
om i landet (se kortet) og man kan se mere på www.ok-
klubberne.dk  
På nedenstående kort mangler OK klubben i Hirtshals. 

 

Thailand Open 
Jan  Dyrok  har  sat  sit  hus  i  Asperup  til  salg  og  flytter  til  
Thailand til nedenstående lokalitet. 
Desuden pønser han på at lave Thailand Open om et par år, så 
I kan godt begynde at spare sammen. 
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Verdens nordligste krolfbane 
Nu er det en realitet. 
I aften blev Polar-krolf, den måske nordligste krof-klub i 
verden stiftet i den lille by Harads i Nordsverige ca. 60 
kilometer syd for polarcirklen. 
Klubben er stiftet af to tidligere og to nuværende medlemmer 
af VeKK. 

 
I vores krolf-klub kan man omkring midsommer spille krolf 
døgnet rundt og hulmarkeringerne er valgt (reflekser), så man 
med pandelampe også kan spille nordlys-turneringer forår og 
efterår. 

 
Den første aktivitet i klubben var etableringen af en 12-
hullers bane, hvorefter den første midnatssol-turnering blev 
gennemført. 
Banerekorden  er  i  skrivende  stund  35  og  første  hole  in  one  
skete ved hul 11 og blev lavet af Kirsten Rask. 
Turneringen startede kl. 21. Efter turneringen nød deltagerne 
et lifligt glas vin under midnatssolen. Se billederne fra 
turneringen og den glade vinder. 
Vinderen blev Håkan Wallmark, som er barnefødt i området. 

 
Banen ligger i en have med direkte udsyn til Luleelven med 5 
minutters gang til det verdensberømte Treehotel, hvor man 
kan overnatte eller måske bare købe sig en guidet tour. På 

turen får man mulighed for at besøge et par af de unikke 
hotelværelser, der er bygget i træerne. 

 
Klubben håber, at få udbredt kendskabet til vores dejlige 
sportsgren til naboer og øvrige indbyggere i Harads og 
omegn. 

 
Det er selvfølgelig muligt at benytte banen, hvis man 
kommer forbi og får lyst til et spil krolf. 
Kontakt venligst Birthe Demskov på telefon 28 12 03 26, så 
sørger hun for adgang til udstyr og baneplan. 

Sommerstævne øst 
Nyserne i Nysted inviterede alle krolfspillere øst for 
Storebælt til Sommerstævne. Her er hvad Nyserne via 
formand Bent Pedersen har offentliggjort: 
 
Resultat af finalen ved sommerstævnet i KROLF i Nysted 
 
1. Ilse Christensen Nyserne, Nysted     31 slag 
2. Erik Kamper Nyserne, Nysted          32 slag 
3. Ivar Christensen Nyserne, Nysted     34 slag 
4. Peter Rohleder Hornuglerne, Skibby   35 slag 
5. Margit Jensen Nyserne, Nysted        38 slag 
6. Søren Gregorius Vekk, Vesterbro      41 slag 
 
Finalekampen blev spillet på en helt ny og for alle deltagere 
ganske ukendt bane. Den var ikke helt let fandt spillerne 
hurtigt ud af. 
 
Stævnet blev tidsmæssigt en stor succes. Start kl. 09:30 med 
et velkommen og første spillere på banen kl. 09:45. 
Efter 48 indledende kampe på de 4 opstillede baner og 
semifinale på een bane og som nævnt finalen, sluttede 
spillene kl. 17:55 og da der var aftenspisning kl.18:00 kunne 
det ikke passe bedre. 
 
Efter spisning og præmieoverrækkelse kunne en vellykket 
krolfdag afsluttes med en tak for serviceringen fra B1990 og 
fra den lokale slagter. 
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Krolf, Alper og flyvende køer 
af Søren Lyngdal H. Christensen, SDU Krolf: 

Onsdag d. 9. 
For  6.  gang  var  der  et  kontingent  danskere  med  til  de  åbne  
tyske mesterskaber i krolf, hvor der traditionen tro blev dystet 
både for herrer og damer. 
Rejseselskabet bestod i år af Lillian og Peder Rasmussen fra 
Hullet, Lene Rasmussen & Niels Knudsen, som er regerende 
Verdensmester, fra Baskerne, Dorte Christensen, Nyserne, 
Dortes  veninder  Anita  og  Pia  samt  Pias  sønner  Asger  og  
Bjarke, Dortes søn Jens og hans kæreste Katrine, Dortes mor 
Nanna, også Nyserne, Dortes datter Anna, som jobber på 
hotellet,  Dortes  bror  Peter  Christensen,  KØK,  som  jo  er  
Præsident i Dansk Krolf Union (titlen er tyvstjålet fra 
hotellets historiebog), Peters kone Lene, ligeså KØK, samt 
svigerdatter Simone og sønnen, undertegnede, Søren som 
også  er  forsvarende  German  Open  mester,  begge  fra  SDU  
Krolf. 

 
Anna i arbejdstøjet 

 
For skribenten startede ferien frygtelig tidligt onsdag morgen. 
Vækkeuret meldte sin ankomst klokken 5:30, men det føltes 
nu nok en hel del tidligere. Det var dog ikke noget en 
håndfuld gode lure kunne gøre noget ved! 
 

 

 
Det  var  ikke  blevet  nemmere  af  VM  i  fodbold,  hvor  
hjemmeholdet Brasilien havde taget imod Tyskland dagen 
før. Vi var før kampstart lidt nervøse for, om kampen nu gik i 
forlænget spilletid eller værre, straffespark, men skal vi ikke 
blot konstatere at Tyskland gjorde deres til at undgå dette. 
På grund af sporarbejde i Sønderjylland foregik første etape 
for jyder og fynboer i bil til Flensborg (diverse sjællændere 
og lollikker tog en anden rute over Rødby-Puttgarden).  
På  Flensborg  Banegård  var  der  tid  til  en  ostemad,  en  kop  
kaffe og så bød Peder ellers på en lille skarp.  
Så var klokken muligvis kun 7, men vågen, det var man da 
for et øjeblik.  
Herefter blev et regionaltog til Hamborg invaderet, og et par 
timer efter var vi på den travle banegård i Hamborg. 
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Et lyntog til Augsburg, et regionaltog til Sonthofen og små 
10 timer senere blev vi hentet af Marion og Albert Gross i 
deres minibus – ovenikøbet lige til spisetid!  
Albert er ejer af Hotel Prinz-Luitpold-Bad sammen med 
sønnen Armin, hvor både ferie og stævne som sædvanlig 
foregik. 2. parti danskere ankom en times tid senere. 
 

 
Torsdag d. 10. 
Første punkt på dagsordenen, måske lige efter morgenmaden, 
var naturligvis at indvie krolfbanerne foran hotellet.  
Som  mange  nok  ved,  så  ligner  banerne  ikke  ligefrem  vores  
hjemlige snorlige baner – og især de korte og flade 
stævnebaner står i stærk kontrast til de tyske.  
Det går op, det går ned, andre huller går endnu længere op, 
pludselig er de lange, så skal man nærmest ud over en 
bjergside, og pludseligt er der en sø foran hullet.  
Runder under 40 var fænomenale, under 50 udmærkede og 
over  50  var  bestemt  heller  ikke  at  skamme  sig  over,  da  én  
sølle fejl kunne give et hav af slag. 
 

 
 
Første dag foregik stille og roligt for de fleste, mest af alt på 
grund af træthed fra rejsen dagen før, og da det tyske vejr 
ikke viste sig fra sin allerbedste side, blev det ikke til mere 
end lidt shopping i Sonthofen.  
Det var køligt, byget og ganske gråt. 
Aftensmaden var dog, som altid, et lyspunkt.  
Det varierer mellem a lá carte hvor man kan vælge mellem 3 
forskellige retter den ene dag, og buffet den anden.  
De udholdende så om aftenen fodbold da Argentina og 
Holland tørnede  sammen –  med en  lind  strøm af  øl  serveret  
naturligvis. 

 
Fredag d. 11. 
Puha.  Om morgenen var torsdagens byger blevet vekslet til 
en solid gang regnvejr. Samtidig var der et par unavngivne 
individer, der mente at vi da skulle gå en tur til det lokale 
’Kutschenmuseum’.  
Det er en tur på cirka 10 km i alt frem og tilbage, som under 
gode forhold ville være en fin travetur, men under fredagens 
vejr var meget våd. 

 
 

 
 
For dem der var med på DKU’s tur i 2011, så er museet det 
yderst bizarre museum på en græsmark, hvor man igennem 
små mørke gange bliver bombaderet med billeder, platter, 
tekopper, mannequindukker, hestevogne, udstoppede dyr, 



 

 Krolfposten 
30. juli 2014                               Side 6 

diverse udefinerbare objekter, snelandskaber, meditationsrum 
og, rent ud sagt, alt andet mellem himmel og jord.  
Der er vitterligt så mange ting, at det er hundesvært at 
fokusere på detaljerne – lidt som at følge en dråbe i et 
vandfald. 

 
 

 
 
Hjemvendt fra vandreturen blev Peter, Lene H og 
undertegnede hyret som dommere for personalet.  
De deltager også i mesterskabet, men da de naturligvis skal 
stå for forplejning om lørdagen, så spiller de dagen før.  
På en våd bane indkasserede de rigtig mange slag, og lagde 
nogenlunde linjen til dagen efter. Dog var især Armin Gross i 
fare for at vinde, da han gik en runde på 39, og en anden 
runde på et ukendt antal slag. 

 
 
Aftenen blev afsluttet med buffet, og så var alt jo godt igen. 
Det eneste man kan sætte en finger på, er de umanérligt 
eddikebefængte salater – men sådan spiser de lokale, så det 
må man tage i strakt arm.  
Dagen blev afsluttet med, at Anna serverede drinks fra 
bardisken. Med en lang stævnedag om lørdagen, gik de fleste 
dog forholdsvis tidligt til ro. 

Lørdag d. 12. – De åbne tyske mesterskaber 
Så oprandt dagen med den officielle årsag til rejsen – De 
åbne tyske mesterskaber i krolf. Den uofficielle, og tungest 
vejende årsag, er naturligvis ferien i sig selv. 
På  grund  af  de  føromtalte  svære  huller,  er  det  altid  en  
balancegang at gøre det godt til mesterskabet. Ét fejltrin og 
man får en 7’er, og er reelt ude af kampen om 1. pladsen.  
I år var forholdende lidt anderledes, og man kunne derfor 
med lidt held godt have haft en svipser eller to, og stadig 
være med i kapløbet i toppen.  
Der er to baner, og man inddeles i grupper á 6 mand som man 
spiller sammen med på begge baner. Et fint alternativ til den 
danske ryst-posen-model. 

 
De fleste danskere fik en dansktalende makker med rundt på 
banen, og det letter trods alt kommunikationen en hel del, 
hvis man ikke lige er helt skarp i sit tyske sprog. Efter første 
runde  førte  tyske  Xavier  Hummels  med  36  slag,  mens  en  
håndfuld spillere fik mellem 38 og 43 – herimellem 
skribenten og dennes forældre (Lene og Peter) samt Lillian 
og Simone. 
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En lille pause lå mellem kampene, og der blev her budt på 
tysk saltkringle, juice og kaffe. 
Med fornyet energi, blev der taget hul på 2. runde, og her var 
banerne endnu sværere, da de nu var trampet flade.  
På en god håndfuld huller på hver bane, skulle man holde 
tungen utrolig lige i munden, hvis man ønskede at slippe 
hæderligt fra hullet. Med hæderligt menes der naturligvis en 
diskret 4’er. 

 
 

 
 

 
Efter runde nummer 2, gjorde danskerne status før aftenens 
medaljeceremoni.  
Hos herrerne lå Søren meget lunt i svinget med 38 og 39, 
altså 77 i alt. Peter havde 79 slag efter en halvskidt 1. runde, 
mens Niels Knudsen havde 80 slag efter en frygtelig 1. runde 
på 45 slag. I runden efter blev det vekslet til dagens bedste 
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runde på 35 – en runde der kunne have været meget bedre, 
hvis da ikke Verdensmesteren var sluttet med en 5’er.  
Hos damerne lå Lene H ligeledes lunt med 78 slag, mens 
Simone havde 83 og Lillian 88 slag.  
Det var forfriskende med baner, hvor man ikke behøver 4x 24 
og på den flotte side af 5 hole-in-ones, for at have en chance 
for at være med i toppen – jeg selv fik 77 slag i hus med én 
2’er, seks 4’ere og sytten 3’ere. 

 
 

 
Der  er  tradition  for,  at  efter  endt  stævne,  så  griber  dansken  
sine almindelige køller, og giver den gas på banen.  

 

Normalt kaster det marginalt bedre runder af sig, men i år var 
meget anderledes. Undertegnede var millimeter fra en hole-
in-one, men i stedet for at gå i hul, tog kuglen kanten og 
trillede vel på den uheldige side af 30 meter ned af skrænten. 
Det blev en 10’er. 

 
Efter en god aftensmadsbuffet, som foregik i lederhosen og 
dirndl for tyskerne plus et par sympatisører, samt ét styk 
viking i form af Peter, skulle spændingen endelig udløses. 

Sympatisører' 

 
En viking 
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Det viste sig at Peters 79 slag rakte til en delt 2. plads med 
Xavier Hummels, hvilket jo betød at undertegnede, Søren, 
tog sig af 1. pladsen for andet år i rap.  
Med til den historie hører dog, at værten Armin Gross også 
fik 77 slag, men tilsyneladende var lidt forlegen ved at skulle 
sende  det  til  omspil,  og  derfor  gav  mig  sejren.  Jamen,  tak  
Armin! 
 

1) Søren Lyngdal H. Christensen, SDU Krolf - 77 slag. 
2) Peter Lyngdal Christensen, KØK og Xavier 

Hummels, Tyskland 79 slag. 
 

 
Peter, Xavier og Søren. 

 

Hos damerne gjorde danskerne rent bord, og antallet hos 
medaljetagerne er sådan set nævnt.  
Lene Henriksen vandt med 78 slag (hun mener nu, at hun 
havde  77  slag),  mens  Simone,  som  nu  var  fri  for  at  være  
’tastepige’ tog sig af 2. pladsen, og Lillian på en flot 3. plads. 
 

1) Lene Henriksen, KØK - 78 slag. 
2) Simone Kit Sjøgren, SDU Odense - 83 slag. 
3) Lilian Rasmussen, Hullet - 88 slag. 

 

Bedste tysker havde 98 slag. 
 

 
Simone, Lene og Lillian. 

Aftenen foregik herefter i godt selskab i Jagdstuben med vin, 
venner  og  den  lokale  øl  Zötler,  og  det  må  generelt  siges  at  
tyskerne har taget ’Krolf, for hyggens skyld’ til sig. 
 

 
 

 
 

 
Søndag d. 13. 
I løbet af søndag formiddag begyndte vejret så småt at slå om 
til det pænere. Det blev hurtigt besluttet at turen skulle gå til 
den nærliggende kabelbane - Hornbahn, hvor man kan 
komme op på et nærliggende bjerg. Fra udsigtsposten på 
bjerget kan man roligt sige, at der er en ganske fremragende 
udsigt ud over de lokale alper. 
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Senere gik turen op på den modsatte alpe, Ochsenalpe, som 
vel ret beset er et platou med et par byer.  
Efter en vandretur der i starten gik af snoede skovstier, og 
senere  stejle  skrænter,  for  at  ende  med  en  sti  langs  flod  og  
vandfald, endte man i en lille restaurant med udsigt over 
dalen under.  
Den lokale alpevandrer og hotelejer Albert havde da godt nok 
advaret mod en hård tur, meeeeen det går jo nok i et par gode 
sandaler, var der et par stykker der mente.  
Den beslutning blev formentlig fortrudt, da man gik langs 
flodens klippebreder, hvor små metaltrin ofte udgjorde det 
bedste fodfæste. 
 

 

 
 

 
 
På restauranten bød familien Gross på mad og drikke til både 
de vandrende, og til dem som snød og tog minibussen. 
Hjemturen gik ad den gamle landevej Alter Jochstrasse, som i 
tidernes morgen var den vej Napoleon benyttede sig af.  
Turen ned bød da også på flere gamle kanonstillinger, og 
Albert kunne med gru fortælle om et slag der kostede hele 3 
bayerske soldater livet. 
 

 
 

 



 

 Krolfposten 
30. juli 2014                               Side 11 

Og nåhr ja, om aftenen var der jo VM-finale i fodbold, hvor 
tyskerne jo for resten deltog.  
Det blev vist på storskærm i Jagdstube og der var en 
mærkelig intens stemning. Ingen vild jubel, hujen og skrigen, 
men nogle få ”jah” og gisp, alt efter hvor det brændte på.  
Og de drak forbavsende lidt øl til – meget mærkeligt. 
Det  gik  jo  godt  for  tyskerne,  så  der  var  heller  ingen  
voldsscener bagefter, men det havde der nu nok heller ikke 
været alligevel. Tyskerne er faktisk ganske fredelige 
mennesker – i hvert fald i Alperne, men man kan også godt 
blive træt af al den renden op og ned ad bjergsiderne med 
tilhørende frisk luft. 

Mandag d. 14. 
Om mandagen blev selskabet delt i to.  
Nogle tog en tur til en lokal naturpark, mens den yngre 
befolkning tog afsted mod et lokalt friluftsbad.  
I selve friluftsbadet viste det sig, at der var fyldt med 
haletudser og salamander”tudser”. Man kunne snildt have talt 
de første 100 salamandere og velsagtens små 1000 
haletudser. De havde uden tvivl en fest i poolen, hvor der i 
øvrigt ikke var en eneste badegæst. 
Over friluftsbadet var der et stort vandfald, og der måtte vi da 
op  og  kigge  lidt.  Det  var  der  også  belønning for,  da  man et  
stykke oppe, kunne komme ud på nogle store sten og klipper 
i selve vandfaldet, og man føler sig ganske lille når man står 
der og kikker. 
 

 

 
 
Her overtager Peter lige skriveriet for en kort bemærkning. 
”De gamle” lånte hotellets minibus og kørte op til noget der 
hed Ostertaltobel. En ”tobel” er en lillebror til en ”klamm”, 
som igen er en smal kløft hvor noget vand strømmer hurtigt 
og til tider voldsomt igennem. 
Da  vi  skulle  14  af  sted  måtte  vi  køre  2  gange  for  at  få  alle  
mand med, men der var heldigvis ikke så langt. 
Vi regnede sådan set med der var et skilt til Ostertaltobel, 
men fandt ikke andet end indgangen til et naturområde. Så 
var den nok inde i reservatet. Folk blev sat af og bussen 
returnerede for at hente resten. 

Hvor hulen er vi?!?!?! 
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Vi skiftedes til at køre med minibussen og gå i den ret flotte 
dal med navnet Autal. 
Klipperne var naturlig cement, der er for porøs til at kunne 
bruges til noget. 

 
Vi kom hen til et kors midt på marken og overfor var der en 
rasteplads. Lige da vi kom til rastepladsen var det vi så den 
flyvende ko. 
En helikopter kom med en ko hængende i et ben. Hvis en ko 
brækker benet eller dør oppe i bjergene, er det måden at hente 
kræet ned på – i død tilstand, forstås. 

 
Vi snakkede med nogle andre om Ostertaltobel og fik at vide 
den var uden for reservatet, så sydfrugterne blev pakket og 
tilbage igen. 
På vejen tilbage blev livets cirkel sluttet igen, da nogle så en 
ko der var ved at kælve. 

 
Nej, det er ikke denne ko der er ved at kælve. 

 
Vi fandt starten på vandringsstien igennem Ostertaltobel, og 
efter en pause i café Kamin-Eck, vandrede de fleste op ad 
stien i flere afdelinger. 
Det var en dejlig, flot, spændende natursti op til en P-plads, 
hvor Niels havde kørt minibussen hen. 
Undervejs gik man på kanten af en til tider rivende strøm 
med små vandfald og selv om turen var anstrengende for 
mindre mobile, så gennemførte jeg turen. Nanna valgte at 
tage med Niels og det tror jeg var en rigtig beslutning. 
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Så gik turen ned til Kamin-Eck igen af noget der dårlig nok 
kan kaldes en vej. Det var vist nærmest 2 parallelle 
dyreveksler der tilfældigvis passede til en bil – og mindre 
godt til en minibus. 
Niels styrede os sikkert ned og Peter med co-pilot Bjarke 
kørte alle hjem af 2 omgange. 
Tak til hotellet for lån af bussen, og tilbage til Søren. 
Om aftenen blev der taget afsked med Armin over et glas 
rødvin og/eller forskellige afskygninger af kaffe, og sagt tak 
for endnu en god ferie. Det er næppe sidste gang. 
 

 
Tirsdag d. 15. 
Klokken 6 tirsdag morgen gik snuden hjemad, og alt forløb 
her efter planen. Togene gik til tiden, bilerne var der hvor vi 
efterlod dem og regnen silede ned.  
Alt var, som det plejede at være. 

Holdturneringen 
Turneringerne kører på fuld kraft og foreløbig har der ikke 
været problemer rent administrativt. 
At nogle hold kar klaret sig mindre godt og andre 
fremragende, har sådan set intet med selve arrangementet at 
gøre, men mere at nogle er dygtigere eller heldigere end 
andre. 
 

Fyn 
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Hovedstaden 

 

Midtjylland 

 

Storstrøm 

 

Sydjylland 
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Pokalturneringen 
Runde 1 i regionerne: 
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Runde 2 geografisk blandet: 
 

 
 
Runde 3 er landsdækkende: 
 

 

Regler 
Af og til får jeg spørgsmål vedrørende regler, og hvis en er i 
tvivl, kan andre jo også være det, så her er lidt om regler. 
 
fra Otterup fik jeg dette: 
Et af vore turneringshold var ude for følgende i en kamp: 
 
Spiller 1’s kugle lægger sig i første slag på kanten af hullet. 
Efter en kort pause frigiver dommeren spiller 2 til at slå. 
Inden denne når at slå, falder spiller 1’s kugle i hul. 
Dommeren stopper spiller 2 og beder spiller 1 om at flytte 
hans kugle tilbage. 
Efterfølgende bliver spiller 1 noteret for 2 slag. 
Er det korrekt eller burde spiller 1 være noteret for 1 slag? 
Svar: 
Idet dommere siger næste spillers navn, er spiller 1’s kugle 
dømt som om den ligger stille, og spiller 1 kan ikke mere få 
en hole-in-one. 
Men hvis den alligevel hopper i – årsag ligegyldig – så får 
spilleren det antal slag han/hun har brugt – i dette tilfælde 1 
slag.  
 
Hvordan ville resultatet have været, hvis dommeren ikke 
havde nået at stoppe spiller 2? 
Svar: 
Det er det samme. Ligegyldigt hvornår kuglen hopper i hul 
efter dommeren har sagt navnet, så får spilleren det antal slag 
vedkommende har brugt. 
 
I dette tilfælde kunne spiller 2’s kugle have været 
”forhindret” i at blive i hullet, hvor spiller 1’s kugle ville 
ligge. 
Og hvad så? 
 

Svar: 
Hvis 2 (eller flere) kugler prøver at ligge hullet og læner sig 
op ad hinanden, så er alle kugler i hul, såfremt bare en af dem 
er helt i hul. 
Er INGEN af kuglerne i hul, spilles der videre. 
 
Fra Christiansfeld fik jeg følgende: 
Jeg vil gerne have låneregler mellem holdene skåret ud i pap, 
da jeg er i tvivl om, hvordan reglerne skal fortolkes. 
  
Eks. 1: Jeg spiller fast på hold i dagliga 1. Jeg har i dag spillet 
som afløser, altså som nr. 2 damespiller på 3. divisionshold. 
Må jeg godt afløse på samme hold om 14 dage, også som nr. 
2 damespiller? Jeg har og skal ikke afløse på andre hold. Er 
dette efter reglerne? 
Svar: 
Ja. Der er vandtætte skodder mellem hovedturneringen (3. 
div.) og dagligaen. Det kommer ikke dagligaen ved hvad der 
sker i hovedturneringen og omvendt. 
Man  må  altså  spille  lige  så  meget  man  vil  på  1  (og  kun  1)  
dagligahold, samtidig med at man også forlyster sig på et 
hold i hovedturneringen. 
  
Eks. 2: Må en dame, der spiller fast på vores 2. divisionshold, 
spille som 3. damespiller på mit dagligahold 1? Hun spiller 
også kun på disse to hold. Er det korrekt? 
Svar: Ja, det er samme svar som før. 
  
De 2 sidste linjer i § 11 forvirrer mig. "Efter første 
udveksling, gælder de alm. udlånsregler". Nærmere 
forklaring ønskes. 
 Svar:  
Spilleren som hjalp et hold i hovedturneringen, kan være låst 
til det hold vedkommende hjalp (men det er ikke 100% 
sikkert).  
Det vil sige, at man skal holde tungen lige i munden hvis 
vedkommende skal hjælpe et andet hold i hovedturneringen – 
her gælder de normale udlånsregler mellem de 2 hold i 
hovedturneringen. 
  
Jeg mener, at man tidligere som dagligaspiller måtte hjælpe 
på et divisionshold, og divisionsspillere måtte afløse på 
dagligahold. Når det var de samme 2 hold, det drejede sig 
om. Er der lavet om på det? 
Svar: Nej 
 
Og den sidste plads vil jeg bruge på nogle forskelle mellem 
danske og tyske regler. 
Egentlig er der vel principielt ingen forskelle, men lige netop 
på hotellet hvor vi spiller er der nogle lokale regler, som jeg 
ikke mener behøves gælde for hele Tyskland, da de er lavet 
til deres baner og skrå bjergsider. 
 

Der SKAL spilles med trækøller og hockeykugler. 
Dette er efter min mening en lokal regel på hotellet ved lige 
netop deres stævne. Det med køllen forstår jeg ikke, men de 
lettere hockeybolde triller ikke så langt ned af bjerget som 
vores kugler gør. Begge typer køller og kugler kunne være 
lovlige, men er det ikke. 
 

Indrykning er en skaftslængde og ikke hovedlængde som i 
Danmark. Det er ok som lokal regel visse steder, da det er 
umuligt at komme til at slå hårdt nok pga. hegn. 
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