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Århus Open 
af Erik Mathiasen, Tranbjerg 
Århus open 2014 blev afviklet søndag den 24. august med 30 
deltagere fra 5 klubber på Tranbjerg Krolf Klubs baner.  
Der kom en ordentlig byge, heldigvis under pausen, hvor 
deltagerne kunne søge ly i de opstillede telte. Pausen blev 
holdt efter de tre indledende spil, men ellers var det meget 
pænt vejr. 
Stævnet blev afholdt for fjerde år i træk, traditionen tro som 
et fælles DKU og DGI stævne. De andre år har der været 
deltagere fra flere østjyske klubber. En af årsagerne til at der 
ikke var deltagere fra de klubber der plejede at deltage kunne 
være, at der dagen før blev afholdt et træf med 90 deltagere. 
Næste  år  håber  vi  på  en  bedre  koordinering,  så  vi  igen  kan  
mødes med de øvrige østjyske klubber til Århus Open 2015. 
Der blev spillet slagspil en gang på hver af de fire baner. 
Anders,  Søren  og  Emil  fra  SDU  Krolf  styrede  computer  og  
stævne med stor rutine. 
Efter det sidste spil blev resultatet af slagspil gjort op og 
Hans  Johnsen  fra  KØK  var  i  spidsen  med  95  slag  og  satte  
banerekord med 17 slag på den hvide bane. Den rekord vil 
sikkert stå længe. 
Søren L. H. Christensen fra SDU krolf på andenpladsen med 
98 slag. Det samme havde sidste års vinder, Bent Jørgensen 
fra Madholdet, men da Søren havde et bedre resultat på den 
ene bane blev Bent nr. 3. 
Freddy Dall fra Madholdet blev nr. 4 med 101 slag, nr. 5 blev 
Anders Zacho fra SDU krolf, med 105 slag. 
Michael L.H. Christensen fra KØK blev nr. 6 med 107 slag, 
og satte ny banerekord på den orange bane med 19 slag, også 
en rekord der bliver svær at slå. 
Bedste  dame  blev  Tove  K.  Jensen  fra  Vester  Åby  med  108  
slag. 
Med 30 deltagere kom alle i semifinalen. 
I  første  semifinale  kom  Hans  og  Per  fra  KØK,  Lisbeth  og  
Peter fra Madholdet. Lisbeth blev bedst med 25 slag, Hans og 
Per brugte 26 slag. 
I anden semifinale kom Søren fra SDU Krolf, Lillian fra 
Madholdet, Vagn, Jingy og Henning fra Tranbjerg. Lillian 
blev bedst med 24 slag. 
I tredje semifinale kom Bent fra Madholdet, Erik, Nils og 
Hanne fra Tranbjerg. Erik blev bedst med 30 slag, med sidste 
års vinder Bent lige efter med 31 slag. 
I fjerde semifinale kom Freddy, Peder fra Madholdet, 
Kristine fra KØK, Henning og Jørgen fra Tranbjerg. Kristine 
blev bedst med 26 slag. 
I femte semifinale kom Anders fra SDU Krolf, Tove fra 
Vester  Åby,  Birthe  fra  KØK,  Peter  F  og  Svend  Åge  fra  
Tranbjerg og her var Anders helt suveræn med 25 slag. 
I sjette semifinale kom Michael fra KØK, Gerda fra Vester 
Åby, Emil fra SDU Krolf,  Karen fra Madholdet, og Jens fra 

Tranbjerg. Her blev Gerda bedst med 26 slag. 
Så var man klar til en finale med Lisbeth og Lillian fra 
Madholdet, Gerda fra Vester Åby, Kristine fra KØK, Anders 
fra SDU Krolf og Erik fra Tranbjerg. 
På første hul fik Lilian og Erik en 2’er, de øvrige fik 3’ere. 
På  andet  hul  fik  Lisbeth  og  Anders  2’ere,  Gerda  en  4’er,  de  
øvrige fik en 3’er. 
På tredje hul får Erik en 3’er, Gerda en 3’er de øvrige kom i 
på 2’ere. 
På fjerde hul får alle 2’er, så Erik fører nu med 9 slag i alt. 
På  femte  hul  får  Anders  og  Erik  2’ere,  Lillian,  Kristine  og  
Gerda 3’ere, Lisbeth en 4-er, så nu er Erik foran og har brugt 
11 slag. 
På sjette hul får Lisbeth, Lillian og Erik 2’ere, Kristine og 
Anders 3’ere og Gerda må bruge 4 slag. 
På syvende hul får Kristine, Anders og Gerda 2’ere, Lisbeth 
og Erik 3’ere. 
På ottende hul får Anders og Gerda 2’ere, Lisbeth og Erik 
3’ere, Lillian og Kristine må bruge et slag mere. Nu står Erik 
og Anders lige med 19 slag. 
På niende hul får Anders en 2’er, de øvrige får 3’ere, så nu er 
Anders foran og har brugt 21 slag. 
På  tiende  hul  går  det  galt  for  Erik  der  får  en  4’er,  så  nu  er  
Erik og Lilian lige. 
På hul elleve får Lisbeth og Gerda en 3’er, de øvrige 2’ere, så 
nu er Anders foran med 26 slag. 
På tolvte hul falder afgørelsen da Anders, Lisbeth og Lilian 
får 2’ere, Erik, Kristine og Gerda 3’ere, så Anders vinder 
med 28 slag. Lillian 2’er med 30 slag, Erik 3’er med 31 slag, 
Lisbeth 4’er med 32 slag, Kristine 5’er med 33 slag og Gerda 
6’er med 34 slag. 
Det var en meget tæt finale, hvor Anders og Lillian var bedst 
til at fastholde koncentrationen. 
Deltagerne var meget tilfredse med stævnet og ville komme 
igen næste år, hvor vi håber igen at se deltagere fra andre 
klubber som tidligere har deltaget, og fra de mange østjyske 
klubber som ikke har oplevet Århus Open. 

10 år med krolf i Tirslund 
Fredag d. 29/8 var det præcist 10 år siden at Tirslunds 
krolfbane blev officielt indviet. I mellemtiden er der blevet 
lavet 2 baner mere, så de ca. 40 medlemmer har mulighed for 
at spille til 36 huller når vi træner.  
Jubilæet blev fejret med maner. Selv om det regnede fra 
morgenstunden, blev det tørvejr over middag. Lige tilpas til 
at det var tørvejr da vi skulle til at spille. Nogle af 
naboklubberne var inviteret, og i alt 75 deltagere spillede 
krolf  et  par  timer  på  de  3  baner,  inden  vi  alle  fortsatte  op  i  
forsamlingshuset. 
Der havde damerne i krolf bestyrelsen sammensat en rigtig 
fin menu, bestående af nakkekoteletter i fad med tilbehør og 
dertil æblekage og kaffe til dessert. 
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Efter spisningen fortalte Jensine Schmidt lidt om opstarten af 
Tirslund Krolf, vi sang en sang, og derefter var der uddeling 
af præmier til vinderne, ligesom der var ekstra hulpræmier i 
dagens anledning. Alt i alt en vellykket dag, hvor vi også fik 
plejet det sociale, som også er en meget vigtig del af krolf i 
Tirslund. 
Vinderne af de sponsorerede præmier blev: 
Børne rækken: Henriette Sørensen 108 slag. 
Dame rækken: Amalie Andersen, Toftlund 90 slag. Anna 
Steensbeck, Tirslund 91 slag. Dorthe Houmann, Slotsbyen 92 
slag. 
Herre rækken: Arne Jensen, Lundsmark 88 slag. Børge 
Hansen, Tirslund 90 slag. Vagn Schmidt, Lundsmark og 
Bjarne Petersen, Lundsmark begge med 91 slag. 

 

 

Landsmeserskabet 2014 
En dejlig solskins lørdag var der Landsmesterskaberne i krolf 
i Hadbjerg ved Hadsten, i samarbejde med DGI Østjylland.  
Når vejret er godt, er alting godt når det handler om krolf. 
Der skal nu alligevel lyde en ros til arrangørerne, som godt 
nok også ville have æren for vejret, for det gode arrangement.  
Jeg har for det meste en finger med i spillet, men denne gang 
kunne jeg tage det roligt og bare spille og nyde det. Jeg tror 
det er 2. gang i de 25 år jeg har arrangeret krolf jeg har 
kunnet det. Herligt!! 

 
Der var 4 baner opstillet, og det var lidt tilfældigt hvor man 
kom til at spille. Når man skulle ud, fik man at vide at man 
skulle til bane 1 og 2, hvilket betød, at den ene double blev 

spillet  på  bane  1  og  den  anden  på  bane  2.  For  mit  
vedkommende betød det f. eks. at jeg fik 3 kampe på bane 2 
og 1 på hver af banerne 1 og 4. 

 
 

 
 
En  kamp  bestod  af  2  doubler  og  det  var  antal  slag  for  de  4  
spillere der talte, så en kamp var rimeligt hurtigt overstået, og 
det gav faktisk ret meget tid til afslapning mellem kampene. 
 

 
Der var tilmeldt 20 hold (87 spillere) og flere klubber stillede 
med 2 hold. Det gav 4 grupper med 5 hold, hvilket gav 1 
oversidder i hver af de 4 runder holdene spilledet. Nr. 1 og 2 i 
hver pulje gik videre til kvartfinalerne. I kvartfinaler og 
semifinaler var det vind-eller-forsvind og det hele endte op 
med en finale mellem KUK Slotsbyen og Seest BK, og 
Slotsbyen vandt og kan hermed kalde sig Landsmestre. 
Efter finalen var der præmieoverrækkelse og fællesspisning 
for dem der havde bestilt det. En helt igennem hyggelig dag, 
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hvor man oven i købet kom til at møde "nye" mennesker fra 
nye klubber.  

 
Her er lidt resultater: 
Kvartfinaler: 
Team Oswald – Ebeltoft 2 
Uggelhuse 2 – KUK Slotsbyen 
PIP Slotsbyen – Madholdet 1 
Optimisterne – Seest BK 
 
Semifinaler: 
Ebeltoft 2 – KUK Slotsbyen 
PIP Slotsbyen – Seest BK 
 
Finale: 
KUK Slotsbyen – Seest BK 
 
3 – 4 Pladsen: 
Ebeltoft 2 – PIP Slotsbyen 
 
Placering: 

1. KUK Slotsbyen 
2. Seest BK 
3. PIP Slotsbyen 
4. Ebeltoft 2 

 

Nr. 1: KUK Slotsbyen 
 
  

Nr. 2: Seest BK 
  

Nr. 3: PIP Slotsbyen 

Holdturneringen 
Turneringerne er nu færdigspillede og alt er forløbet godt. 
Ikke perfekt men til langt de flestes tilfredshed, og de småting 
der har været undervejs, har holdturneringsudvalget klaret 
efter love og paragraffer. 
Her kommer slutstillingerne regionsvis – først 
hovedturneringen, så dagligaen og til sidst pokalturneringen. 
De enkelte resultater må man finde på nettet. 

1. div. 
Fyn 1. div. A 
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Fyn 1. div. B 

 
I den fynske finale mødtes Baskerne 3 og Særslev 1, hvilket 
selvfølgelig blev en tæt finale. 
Særslev kom foran med 3-1 og senere 6-2, men alle ved at 
Baskerne er stærke i singlerne, så intet var sikkert. 
Damerne spillede lige op med en sejr til hver side og en 
runde på 25 slag til Inge fra Særslev. Normale runder var på 
30-35 slag, så det var rigtig godt. 
Herresinglerne skulle så redde det hele for Baskerne, men 
Særslev gjorde modstand og begge singler endte uafgjort, og 
dermed vandt Særslev mesterskabet med 10-6. 
Særslev  1  skal  nu  til  Hadbjerg  for  at  spille  om  DM,  og  
Baskerne 3 ud i en ekstra kamp for at komme til DM. 
Hovedstaden 1. div. 

 
Midtjylland Øst 1. div. A 

 
Midtjylland Øst 1. div. B 

 
I region Midtjylland Øst var der 2 puljer og nr. 1 og 2 fra 
hver pulje gik videre til slutspillet om regionsmesterskabet. 
Finalestævnet blev spillet på neutral bane i Lystrup. 
Her spillede nr. 1 i en pulje mod nr. 2 i den anden pulje, 
hvilket  gav  en  kamp mellem TRIF 1  og  TRIF 2.  Den endte  
med en kneben sejr til TRIF 1 på 9-7. 
Den anden kamp var mellem Uggelhuse og Muldvarpene, og 
her var det Uggelhuse der vandt sikkert med 12-4 
I kampen om 3. pladsen - som kun var for sjov - vandt 
Muldvarpene med 11-5 over TRIF 2. 
Finalen blev et tæt opgør - som finale helst skal være - med 
en sejr på 9-7 til Uggelhuse over TRIF 1.  
Uggelhuse har dermed kvalificeret sig DM slutspillet mod de 
andre regionsvindere. 

Storstrøm 1. div. 

 
Sydjylland 1. div. A 

 
Sydjylland 1. div. B 

 
I den sydjyske finale var det Agrarerne 3 og DKK 1 der 
mødtes.  
Det startede lige med 2-2, men så vandt Agrarerne de 2 næste 
doubler så de var foran 6-2.  
DKK skulle  så  til  at  vågne,  men Agrarerne  var  stadig  bedst  
og  kom foran  9-3  i  damesinglerne,  og  så  var  det  for  sent  at  
vågne.  
DKK vandt de 2 herresingler, men det reducerede kun 
nederlaget til 9-7 og Agrarerne 3 sendes direkte til DM i 
Hadbjerg. DKK får endnu en chance mod taberne fra Fyn. 
Ekstra plads i 1. div.  slutspil 
De  2  tabende  hold,  DKK  1  og  Baskerne  3,  mødtes  om  en  
ekstra plads i DM slutspillet, og da det er nr. 1 og 2 fra sidste 
år, var der lagt op til en hård kamp. 
DKK  kom  foran  3-1  og  de  holdt  fast  i  denne  føring  til  
herresinglerne via 5-3 og 7-5.  
Igen skulle Baskernes herrer under stort pres prøve at redde 
kastanjerne ud af ilden, og igen var presset for stort - eller 
modstanderne for gode.  
DKK gik runder på 27 og 28, hvilket var rigtig pænt, og så er 
det altså svært at hente pinde for modstanderne.  
Slutresultatet blev 10-6 til DKK 1 som så også kommer med 
til DM slutspillet og kan dermed forsvare titlen.  
De er vel egentlig favoritter,  da både nr. 2 og 3 fra sidste år 
ikke  kommer  med  -  men  de  tabte  jo  til  Agrarerne,  så  de  er  
også med i favoritfeltet. 
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Baskerne 3 

Slutspil 1. div. landsdækkende 
Kampene om DM i holdkrolf blev spillet i Hadbjerg ved 
Hadsten lidt nord for Århus. 
Det var region Midtjylland Øst der arrangerede, og det skal 
de  have  stor  ros  for.  Det  var  Hans  Bjerre,  Villersø  og  Palle  
Hjorth, Uggelhuse der stod for det praktiske, og alt var som 
det skulle være. 
Turneringsledere var Jes Jessen, Tirslund og Sonja 
Rosendahl, ViGo'e, plus diverse hjælpere, og det hele kørte 
stille og roligt og var under kontrol. 

Jes og Sonja 
 
Der var 2 ret ujævne baner, som blev benyttet på den måde, 
at den ene kamp (single/double) blev spillet på den ene bane 
og  den  anden  på  den  anden  bane.  Det  gav  bedst  plads  på  
banerne. 
Der var 6 hold til start. De 5 regionsvindere og et enkelt 
ekstra hold for at få antallet op på et mere turneringsvenligt 
antal. 
Fra Storstrøm var det Nyserne 1 fra Nysted, fra Hovedstaden 
var det Østerbro, fra Fyn var det Særslev 1, fra Sydjylland var 
det Agrarerne 3 fra Haderslev og fra Midtjylland Øst var det 
Uggelhuse. DKK fra Fredericia tilkæmpede sig den ekstra 

plads ved slutspillet, lige som de gjorde sidste år, hvor de 
endte som mestre. 

 
Efter lodtrækning skulle DKK 1 møde Østerbro. DKK var 
favoritter, og de kom da også planmæssigt foran med 4-0.  
Østerbros herrer skaffede et par pinde, men damerne tabte, så 
stillingen nu var 6-2 til DKK. 
Østerbro skulle nu vinde min. 7-1 i singlerne, og de endte 
faktisk 7-1, men til DKK, så slutresultatet blev ganske 
overbevisende 13-3 til DKK. 

Østerbro 1 
 
I den anden kamp stod Agrarerne 3 over for debutanterne 
Uggelhuse, og Agrarerne var vel favoritter. De kom foran 
med 4-0 og Uggelhuses herrer skaffede endelig et par pinde i 
herredoublen til 2-6. 
Damerne ville ikke stå tilbage for herrerne, og vandt begge 
damesingler. Her gik Uggelhuses Kirsten dagens bedste 
runde på 26 slag. 
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Nu var det så op til herrerne, men her var der ingen tvivl om 
at Agrarerne var bedst, så kampen endte med 10-6 til 
Agrarerne. 

Uggelhuse 
 
I  den  sidste  kamp  var  der  ingen  favoritter.  Særslev  fra  Fyn  
havde sendt både Baskerne 2 og 3 ud, men det var deres 
første optræden ved et slutspil. Nyserne har været med mange 
gange, men det er jo en af de mindre regioner, hvor 
modstanden ikke er helt så stor. 
Nyserne kom foran med 4-0, og også her var stillingen 6-2 
efter doublerne. Damesinglerne gik til hver sin side, så 
stillingen nu var 8-4 til Nyserne. 
Det gik hverken værre eller bedre end at Særslev vandt begge 
herresingler med 1 slag, og dermed endte kampen 8-8.  
Så skulle der tælles slag og her havde Nyserne brugt 393 slag 
mod  Særslevs  413,  så  det  var  en  ret  klar  afgørelse  til  
Nysernes fordel. 

Særslev 1 
 
Så var der pause og mens der blev spist madpakker, blev de 2 
første baner nedlagt og en ny 3. bane konstrueret. 
 
Nu skulle de 3 vindere fra de første kampe spille om guld, 
sølv og bronze på en gang. 
Mixdoublerne var meget lige og alt undtagen 1 endte 
uafgjort. Den ene der ikke endte lige gav en sejr til Nyserne 
over Agrarerne. 
Doublerne kostede Nyserne føringen, da de tabte begge 
kampe til begge modstandere. DKK og Agrarerne spillede 
lige op. Nu var stillingen den at DKK førte 6-2 over Nyserne 

og de stod lige 4-4 med Agrarerne, som til gengæld førte 5-3 
over Nyserne. 
Alle singler blev spillet samtidigt, og det gik ikke så godt for 
Nyserne. Singlerne blev tabt 0-8 til DKK og 2-6 til 
Agrarerne, så de havde tabt 11-5 til Agrarerne og 14-2 til 
DKK. 
Da kampene mellem DKK og Agrarerne endte sådan, at både 
damerne og herrerne spillede lige op, endte det med 8-8 
mellem disse 2 hold. Begge herresingler endte 30-30, så det 
var utrolig lige. 
Da den indbyrdes kamp endte uafgjort ser man på hvem der 
slog Nyserne størst,  og her var det DKK der var bedst.  Man 
kunne også have talt slag, men det havde givet samme 
resultat. 
 
Altså blev DKK igen danmarksmestre efter at være kommet 
med på et ekstra mandat. Denne gang blev de presset til det 
yderste af Agrarerne 3 som fik sølv og Nyserne 1 måtte nøjes 
med bronze, hvilket jo er ganske imponerende ud af de 121 
hold der spiller med i hovedturneringen. 

Guldvinderne fra DKK 1 
 

Sølvvinderne fra Agrarerne 3 
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Bronzevinderne fra Nyserne 1 

2. div. 
Fyn 2. div. A 

 
Fyn 2. div. B 

 
Fyn 2. div. C 

 
Vi havde lånt neutrale baner i Nørre Åby. Vejret var rigtig 
dejlig og humøret i top. Det blev en kamp imellem Win- Win 
1 og Hårby 1 idet Skydebjerg 4 havde meldt afbud. 
Der var to fine, men lidt udfordrende baner.  Vi brugte de 
første seks huller fra begge baner.   
Først blev der spillet mixdouble og dame/herre double, så 
holdt vi en pause, hvor spillerne hyggede sig med mad og 
drikke. Da var resultatet 6-2 til Win- Win. 
Så blev singlerne spillet. Hårby kæmpede bravt, men det var 
Win - Win, der var bedst på dagen og vandt med 12-4 over 
Hårby. 
 

Der blev spillet på den historiske bane i Nr. Åby. 
Verdens første 12 hullers krolfbane fra 1981. 

 
Det var en rigtig god kamp og alle hyggede sig. Dommerne 
var Kate Jönsson og Niels Knudsen fra Baskerne. Hjælper 
Inge Nielsen Særslev. 
Venlig hilsen, Winnie Christensen, Hårby. 

Win-Win har egentlig skiftet navn til Hårslev Krolf Klub, 
men for ikke at forvirre læserne for meget, gøres denne sæson 
færdig med navnet Win-Win. 

Vinderne af 2. div. Fyn 2014: Win-Win 1 
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Vinder af pulje i 2. div. Fyn: Hårby 1 
 
Der mangler et billede af Skydebjerg 4, som ligeledes vandt 
en pulje, men de kunne desværre ikke stille hold på dagen. 
Fyn 2. div. ekstra oprykning 

 
 
Sydjylland 2. div. A 

 
Sydjylland 2. div. B 

 

Sydjylland 2. div. C 

 
Sydjylland 2. div. D 

 
De 4 hold spillede på en bane i en privat have uden for Ødis, 
som Torben Andresen velvilligt havde stillet til rådighed. 

Torben Andresen 
 
Da det var 2 hold fra KØK og 2 fra Slotsbyen, var det sådan 
set meget heldigt at Slotsbyen 6 skulle møde KØK 8 og 
Slotsbyen 5 skulle møde KØK 7. 
 
I kampen mellem Slotsbyen 6 og KØK 8 startede det lige 
med 2-2 og 4-4 efter alle doublerne. I damesinglerne fik  
Slotsbyen et lille overtag og en føring på 7-5. Herresinglerne 
blev meget tætte, men det tippede til Slotsbyens side og den 
endelige sejr blev på 10-6. 
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Puljevindere KØK 8 

 
I den anden kamp begyndte det også lige med 2-2, men i 
doublerne fik KØK 7 en lille føring på 5-3 over Slotsbyen 5. 
Damesinglerne gav en sejr til hvert hold og dermed var 
stillingen 7-5 til KØK 7. 
Herresinglerne var så afgørende og det var lige ved at gå godt 
for Slotsbyen. Den ene blev vundet tårnhøjt, mens den anden 
endte uafgjort. Det betød at det hele endte 8-8 og der skulle 
tælles slag. Her var der til gengæld ingen tvivl overhovedet, 
for KØK 7 havde 415 slag og Slotsbyen 5 havde 428 slag. 

Puljevindere Slotsbyen 5 
 

 

 
 
Så  var  der  finale  mellem  Slotsbyen  6  og  KØK  7.  En  god  
finale starter lige så det er spændende, men ikke i denne 
finale. Efter 4 doubler var Slotsbyen foran med 8-0 og 
kampen reelt afgjort. Damesinglerne bragte Slotsbyen foran 
med 11-1 før KØK fik en anelse trøst i herresinglerne. Det 
kunne ikke hindre Slotsbyen i at vinde finalen ganske klart og 
suverænt med 12-4. 
 

Kaptajnen får en tur under bruseren. 
 
I mange andre sportsgrene får træneren eller kaptajnen en tur 
under bruseren hvis man rykker op. Det er ikke almindeligt 
brugt i krolf, men det blev det altså her. Heldigvis var det en 
dejlig varm dag, så staklen tørrede hurtigt igen. 
 

Vindere af 2. div. SJY 2014: Slotsbyen 6 
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Puljevindere KØK 7 

3. div. 
Fyn 3. div. A 

 
Fyn 3. div. B 

 
Fyn 3. div. C 

 
Vi  havde  lånt  banerne  ved  Broby  Krolf  til  at  afvikle  3.  
division Fyns slutspil, 
Winnie og jeg mødte ind kl. 9:00 så vi kunne være klar når 
spillerne kom, Alle kom med et rigtigt godt humør og for en 
gangs skyld havde vi et rigtigt godt vejr. Solen skinnede fra 
en næsten skyfri himmel, så vi fik afviklet kampen som 3-
holds kamp. 
Det  gik  fint  og  alle  var  glade.  Det  var  dem  fra  Ejby  2  der  
vandt, så kom SDU Krolf og sidst Ejby 4. 

 
Til sidst vil jeg gerne sige tak for en god dag og tak til dem 
fra Broby Krolf som kom og dømte for os. 
Så vil jeg gerne sige tak for i år, vi ses igen næste år. 
Ansvarlig Erik J Pedersen.    
 

Ejby 2 - Ejby 4: 11-5 
SDU Krolf - Ejby 4: 11-5 
Ejby 2 - SDU Krolf: 9-7 (først afgjort i herresinglerne). 

Ejby 2 
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SDU Krolf 

 

 
Ejby 4 

Sydjylland 3. div. A 

 
Sydjylland 3. div. B 

 

Sydjylland 3. div. C 

 
Sydjylland 3. div. D 

 
Sydjylland 3. div. E 

 
Sydjylland 3. div. F 

 
 
Holdene mødtes hos Torben Andresen lige uden for Ødis. 
Banen var lidt langhåret, da vejret i løbet af ugen havde været 
skidt, men nu skinnede solen og alt var fint. Desværre 
startede arrangementet kl. 10, så der var ikke tid til at slå 
græsset. 
Græsset var altså lidt langt og banen i øvrigt lidt sej, men 
baneforholdene er jo ens for alle,  
Lodtrækningen gjorde at KØK 3 skulle spille mod Odin, og 
Odin lagde sig straks i spidsen med 3-1. De næste doubler 
gjorde det kun endnu bedre, for nu førte de med 7-1 og 
kampen var reelt afgjort. 
I singlerne spillede holdene lige op, så slutresultatet blev 11-5 
til Odin over KØK 3. 
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KØK 3 

 
En anden kamp var mellem Agrarerne 8 og SIS 2, og her var 
det utrolig lige. Mixdoublerne endte begge 1-1 og doublerne 
gik til hver sin side, hvilket damesingler i øvrigt også gjorde. 
I herresinglerne endte den ene uafgjort og den anden gav en 
sejr  til  Agrarerne  8,  som  dermed  vandt  kampen  9-7.  Havde  
SIS byttet rundt på deres herrer var kampen endt uafgjort, og 
så var de gået videre på antal slag, men sådan gik det altså 
ikke. 

SIS 2 
 
I den 3. kamp var det Madholdet 1 og Slotsbyen 3 der 
kæmpede, og den lignede den første kamp til forveksling.  
Madholdet kom foran med 3-1, og senere 7-1 i doublerne, og 
så delte holdene resten til slutresultatet 11-5 til Madholdet 1 
over Slotsbyen 3. 
 

Slotsbyen 3 
 
Så var der pause med madpakker og afslapning i det gode 
vejr. 

 
 

 
Finalen var så en 3-holds kamp mellem Madholdet 1, 
Agrarerne 8 og Odin. 
Mixdoublerne gav en føring til Agrarerne på 3-1 over begge 
hold, og Madholdet førte over Odin med 3-1. 
Doublerne ændrede dette til at Agrarerne førte 5-3 over 
Madholdet og 6-2 over Odin. Madholdet førte 5-3 over Odin. 
Alle singler blev spillet på en gang, og da resultaterne kom 
ind, stod det klart at Agrarerne havde vundet med 10-6 over 
Madholdet og 11-5 over Odin. Madholdet havde slået Odin 
med 12-4, men kunne ikke bruge det til noget, da det 
udelukkende var 1. pladsen det gjaldt. 
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Agrarerne 8 
 

Madholdet 1 
 

Odin 1 

Sydjylland 3. div. ekstra oprykning 

Dagligaen 
Fyn Dagliga 1 

Sydjylland Dagliga 1 A 

 
Sydjylland Dagliga 1 B 

 
Kampene mellem de 3 puljevindere blev spillet i Middelfart. 
Fra  Fyn  var  det  Win-Win  A  og  fra  Sydjylland  var  det  
Madholdet A og Odin C der deltog. 
Efter mixdoublerne stod Madholdet og Odin lige og begge 
førte 3-1 over Win-Win. 
Doublerne var rigtig gode for Madholdet, som kom foran 
med 6-2 over Odin og 7-1 over Win-Win. Odin førte med 6-2 
over Win-Win. 
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I damesinglerne var det Win-Win der førte sig frem og 
hentede 4 pinde i hver af kampene. Dermed var Win-Win 
bagud med 7-5 til Madholdet og stod lige med Odin.  
Madholdet vandt damesinglerne med 3-1 over Odin, så her 
var stillingen nu 9-3. 
Nu havde Madholdet ført sig frem i doublerne, Win-In i 
damesinglerne, så nu var det Odins tur i herresinglerne. De 
vandt begge mod begge modstandere, men da Madholdet i 
forvejen mange pinde, endte kampen mod Madholdet med en 
lille nederlag på 7-9. Kampen mod Win-Win endte dog med 
en  sejr  på  10-6.  Win-Win  og  Madholdet  delte  pindene  i  
herresinglerne og derfor endte deres opgør også med en sejr 
til Madholdet på 9-7. 
Altså 4 point for 2 sejre til  Madholdet A og dermed vindere 
af dagligaen, 2 point til Odin C og en andenplads samt 0 
point til Win-Win A men en flot tredjeplads i dagligaen. 
Win-Win har egentlig skiftet navn til Hårslev Krolf Klub, 
men for ikke at forvirre læserne for meget, gøres denne sæson 
færdig med navnet Win-Win. 

Vinderne af dagliga 1: Madholdet A 
 

Nr. 2 i dagliga 1: Odin C 

Nr. 3 i dagliga 1: Win-Win A 

Pokalturneringen 

 
Pokalfinalen blev spillet i Middelfart på Fyn, og det eneste 
tilbageværende hold fra Fyn ryddede bordet og snuppede 
pokalen med hjem. 
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Først slog Baskerne Lunderskov B der overraskende havde 
kæmpet sig frem til semifinalen med hele 16-0.  
Samtidig spillede Tirslund P mod ViGo'e P, og her var 
Tirslund suveræne med en 13-3 sejr. 
 

 
Så kom finalen, som skulle være spændende for at være en 
god finale, men Baskerne var simpelthen for gode. 
Mixdoublerne endte godt nok 2-2, men herfra så Baskerne sig 
ikke tilbage og det endte med 13-3. 

 
 

Vinderene af pokalfinalen 2014: Baskerne Mix 
  

Tirslunds pokalfinalister 
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Win-Win skifter navn 
Der har været uro i krolfklubben Mosegården United, bedre 
kendt som Win-Win, hvilket har resulteret i et brud mellem 
formanden K. E. Rasmussen, som ligeledes er indehaver af 
Mosegaarden, og krolfklubben. 
Det har betydet en ny bestyrelse og flytning fra Mosegaarden, 
således at klubben fremover kommer til at spille i Hårslev. 
Samtidig skifter klubben navn til Hårslev Krolf, så den 
faktisk fremstår som en helt ny klub, bortset fra at alle 
holdene følger med til Hårslev. 
Om man så har spillere nok er en anden sag, men det kan jo 
også være at klubben får nye medlemmer i forbindelsen med 
flytningen. 
Held og lykke til klubben. 
K. E. Rasmussen og Mosegården har været krolfsporten en 
god ambassadør, og jeg tror egentlig det fortsat vil være 
sådan, for selve spillet passer perfekt til Mosegaarden og 
dens feriegæster, så jeg vil også ønske god vind til K. E. og 
frue. 

Regler 
Grethe Bjerre, Villersø skrev: 
Under §12 – generelle regler – falder jeg lidt over det, der 
står der.  
”Der aftales eller trækkes lod om spillernes indbyrdes 
rækkefølge inden start. Rækkefølgen bibeholdes gennem hele 
kampen.” 
Jeg mener, at jeg har været med til – til VM/DM-kampe – at 
der i semi- og finaler spilles med ”rullende start”. Det er mere 
retfærdigt, hvis der er mange spillere pr. hold. Er det ikke 
rigtigt, at det har DKU gjort i disse finaler? 
Stemmer det så overens med §12 reglerne ? 
Svar: Grethe har helt ret. §12 
skal justeres lidt så ”rullende 
start” bliver lovligt. 
 
Endnu  en  spiller  har  fået  at  
vide, at det er forbudt at trille 
sin kugle på plads med foden 
eller køllen. 
”Det står i reglerne” bliver der 
påstået. 
Svaret på det er kort og godt 
”Vis mig det!”. 
Argumenter om at ”Jeg er 
dommer, det er mig der 
bestemmer” er kun rigtigt så 
længe reglerne følges. 
 
Jeg har også hørt at nogen 
påstår at der er overtrådt hvis 
foden er over startstregen. 
Hos  DKU  er  vi  ligeglade  med  
fødderne – det er nemlig 
kuglen der skal i hul, så det 
spiller ingen rolle hvor 
fødderne er. 
 

Hvis en spiller laver en fejl, får man et straffeslag. 
Men det  afsones  ved at  kuglen  flyttes  tilbage  hvor  den kom 
fra, og det er så også det hele. Vedkommende skal ikke også 
have en ekstra streg. 
Flyttes man tilbage foran en modspiller er det bare ærgerligt. 
 

E-mail adresser 
Fra og med 2015 vil DKU have en e-mailadresse til hver 
klub. 
Nogle klubber vil sikkert påstå at formanden ikke har slige 
moderne sager og hellere vil have noget med et mærke til 
samlingen, men den går altså ikke. 
Hvis ikke formanden har e-mail, må han/hun alliere sig med 
en anden der har, for der findes garanteret en i hver eneste 
klub. 
Altså opgiver formanden en andens e-mail adresse - 
vedkommende modtager og printer ud – og leverer det så til 
formanden. 
Vedkommende med e-mail skal altså både have en computer 
og en printer. 

Stævner 2015 
Så er stævnerne i 2015 faldet på plads. 
Den 2. maj har SDU Krolf Forårs Cup i Odense. 
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. 
Og mon ikke både Århus Open og Landsmesterskaberne 
ligeledes falder på plads. 
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