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2014 
KØK klubmesterskaber 

Ole Reeckmann (slagspil) og Peter Christensen (Kampspil og 
pokalkrolf) de nye klubmestre i KØK. 

Lørdag den 6. august 2014 havde Krolfklubben i Ødis Kroge 
(KØK) klubmesterskaber i det flotteste sommervejr på 
banerne ved Ødis Sø. 
Når vejret er godt, er alting godt når det drejer sig om krolf. 
Planlagt start kl. 10 blev noget forsinket, men stemningen var 
god og folk ventede tålmodigt til kl. 10:30 hvor det endelig 
gik løs. 
Alle var ude at spille på en gang, så der var ingen dommere, 
men det var ikke noget problem, når man nu bare hjalp 
hinanden. 
Alle fik en runde på hver af de 4 baner, så alle fik en runde på 
en hjemmebane, bortset fra KØK 2, som har hjemmebane i 
Ødis Kroge, men resultaterne tyder sådan set på at det ingen 
rolle spillede. 

Vi startede med 2 hurtige runder, og så var der 
middagspause, hvorefter vi tog 2 hurtige runder mere. Mens 
der blev regnet på resultaterne, blev der spillet pokalkrolf 
baglæns på banerne. I pokalkrolf spiller man til en fører med 
3 slag eller en laver hole-in-one. Når man banen rundt er det 
den førende der vinder, og står spillerne lige, fortsætter man 
med 1 hul ekstra indtil en spiller er foran. 

 
Der blev spillet til der kun var 3 spillere tilbage - finalisterne. 
Finalen blev gemt til senere. 
Slagspillet endte med en sejr til Ole Reeckmann fra KØK 2 
med 115 slag i de 4 runder, bl. a. ved hjælp af dagens bedste 
runde på 25 slag. Niels O Nielsen, KØK 5, havde ligeledes 
115 slag, men hans bedste runde var på 28 slag. På 3. pladsen 
kom Mikael Christensen, KØK 9, med 118 slag - det Samme 
som Otto Olsen, KØK 8. Her var spiller ens med 27 slag som 
bedste runde, men på næstbedste runde havde Mikael 28 og 
Otto 29 slag. 

Niels, Ole og Mikael. 
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Bedste dame blev Lone Frostholm på en 9. plads. 

 
Lone 

 
Så  blev  de  4  baner  nedlagt  og  en  ny  lavet  med  3  huller  fra  
hver af de tidligere baner. 
De 36 bedste blev fordelt i 6 semifinaler, som alle blev spillet 
på samme bane på samme tid. Hans Johnsen skulle på ferie, 
så han kunne desværre ikke blive, og dermed kom nr. 37 Kaj 
S. alligevel til at spille. 

 
I semifinale 1 vandt Ole Reeckmann med 30 slag foran 
Hanne M., Flemming J., Søren K., Vivi R. og Henriette A. 
Semifinale 2 blev vundet af Peter M med 31 slag foran Lene 
J, Kaj P, Niels N, Anne Marie A og Lene H. 
Semifinale 3  blev vundet af Eigil F med 31 slag foran Olav 
P, Mikael C, Inger P, Judith M og Kirsten L. 
Semifinale 4 blev vundet af Peter C. med 27 slag foran Egon 
P, Gunnar P, Lone F, Otto O og Mads M. 

Semifinale 5 blev vundet af Thomas L med 30 slag foran 
Johannes N, Sten A, Anne S, Grethe P og Britta C. 
Semifinale 6 blev vundet af Erik M med 30 slag foran 
Gunnar S, Kaj S, Bente N, Susanne N og Tove J. 

I finalen blev der selvfølgelig gået til den fra start. Peter lå til 
en fin 2'er på første hul, men med 6 spillere i finalen, kommer 
der nemt kugler i vejen og det blev en 4'rer. På hul 1 var det 
Peter det gik ud over, men det skete for alle i løbet af kampen 
- det er en del af spillet. 
Efter 3 huller førte eigil og erik med 8 slag, Peter C havde 9, 
Ole og Peter M havde 10 og der var 11 til Thomas. 
Efter 6 huller var Eigil og Peter med 17 slag, og resten havde 
19. 
På hul 7 kom Eigil foran men på hul 8 lavde Peter C hole-in-
one og kom foran med en enkelt og med en yderligere på hul 
9. 
Peter C havde nu 22, Eigil 24, Thomas og Erik med 25, Peter 
M med 26 og Ole med 28. 
Peter C holdt fast i føringen med 3 gange 2 på de sidste huller 
og han endte på 28 slag. Herefter kom Eigil med 31, Erik 
med 32, Peter M med 33 og Ole og Thomas delte 5. pladsn 
med 34 slag. 

Ole, Peter C., Peter M, Thomas, Erik, Eigil. 
 
I pokalkrolf var det 2 mod en. 2 herrer og 1 dame, 2 Peter og 
1 Hanne eller 2 Majnz og 1 Christensen. Det var i hvert fald 
Hanne Majnz, Peter Majnz og Peter Christensen der havde 
spillet sig i finalen. 
Kampen blev spillet baglæns på den nye bane og det startede 
med at Peter C kom 2 bagud til begge modstandere på hul 1, 
og var dermed i livsfare. 
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Han halede dog ind lidt efter lidt og efter 4 huller førte han 
sammen med Peter M med 1 foran Hanne M. 
Så skulle der spilles til det skilt med nr. 8, som Peter C havde 
lavet hole-in-one på i kampspilsfinalen, og sandelig om ikke 
han gjorde det igen. Endnu en titel til Peter C. 
Hr. og fru Majnz spillede videre om 2. pladsen og Peter førte 
med 2.  Hanne fik  reduceret  til  1,  men allerede  på  hul  7  var  
afstanden igen 2 slag, og den holdt sig helt til enden. Peter M 
blev altså nr. 2 og Hanne M nr. 3. 

Peter M., Hanne, Peter C. 
 
Så gik vi ind i hallens cafeteria hvor Ødis IF's Støtteforening 
havde lavet mad til os. Vi fik flæskesteg med alt hvad dertil 
hører, og derefter is med jordbærsovs - mmmm. 
 
Det var en helt igennem hyggelig dag med afslappet 
atmosfære - lige som krolfarrangementer skal være. 
 

2015 
Generalforsamling 

DKU afholder generalforsamling søndag den 29. marts hos 
Caverion A/S i Fredericia. 
Generalforsamlingen er som sædvanlig hos Caverion i 
Fredericia, Venusvej 24, 7000 Fredericia. 
Denne  gang  er  det  med  lidt  at  spise  først,  så  vi  starter  kl.  
12:00 med mad og kl. 13:00 med generalforsamling. 
Pga. maden er der tilmelding. Ingen tilmelding - ingen mad. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Der  er  IKKE  kommet  forslag  der  skal  med  på  
generalforsamlingen. 
Vi hører gerne fra klubberne hvis I har en der både kan og vil 
være ordstyrer. 
Alle er velkomne på generalforsamlingen.  

En lille regelændring 
Der kommer en lille regelændring - eller rettere en lille 
justering - i "§12 Generelle regler". 
Justeringen kommer for i reglerne at tillade "rullende start" 
som vi jo rent faktisk praktiserer ved stævnerne. 
 

Før stod der: 
Der aftales eller trækkes lod om spillernes indbyrdes 
rækkefølge inden start. Rækkefølgen bibeholdes gennem hele 
kampen. 
 

Det er ændret til: 
Der aftales eller trækkes lod om spillernes indbyrdes 
startrækkefølge inden spilstart. Rækkefølgen bibeholdes 
normalt gennem hele kampen. Man kan også aftale at der er 
rullende start, hvilket vil sige at spillerne skiftes til at starte. 

Hyggekrolf 
Hyggekrolf blev navnet på noget vi vil se nærmere på om det 
er noget for medlemmerne. 
Jeg har spurgt lidt rundt omkring hos klubber der ikke er med 
i vores turneringer, om de kunne have lyst til at være med ved 
stævner og/eller holdturnering. 
Især holdturneringen er tilsyneladende meget "farlig", og 
flere melder tilbage at "det er vi ikke gode nok til", "det er vi 
for gamle til", "vi spiller kun for sjov" og "vi vil ikke 
forpligte os". 
Hvad stiller man op med det? 
"Ikke gode nok": Det ved man jo ikke før man har prøvet, og 
hyggekrolf er da et sted at starte. 
"For gamle": Måske nok - men jeg har da et hold hvor 4 
spillere er omkring 85 år og derover. Føler man sig for 
gammel kan jeg ikke hjælpe, men gennemsnitsalderen i DKU 
er over 70 år selv om vi har medlemmer fra 10 år og opefter, 
så der er MANGE over 70 år. 
"Kun for sjov": Vi spiller da alle sammen kun for sjov, men 
hyggekrolf kan hjælpe. 
"Ikke forpligte os": Det er her hyggekrolf kan hjælpe for 
alvor. 
Jeg forestiller mig at hyggekrolf foregår ved at DKU udpeger 
nogle datoer som forslag, og så friholder vi dem for 
turneringskampe. Jeg tror det skal være onsdag formiddag 
eller lignende. 
En klub der har sagt ja til hyggekrolf lægger bane til og 4-5 
naboklubber inviteres af hjemmeholdet. Om det er DKU 
klubber, DGI klubber, Firmasporten eller bare en kaffeklub er 
sådan set ligegyldigt. 
Hen over året spilles der 4-6 gange hos forskellige klubber. 
Ingen får hjemmebane mere end 1 gang. 
Hjemmeholdet sørger for invitationer, tilmelding, baner og 
styring af stævnet (udfyldning af kampsedler). 
Hver klub kommer med de folk de har til rådighed. Det 
spiller ingen rolle om man kommer 2 eller 20 mand, men dog 
max. 20 pr. klub. 
Hvis man har lyst til at udregne gennemsnit pr. klub, så må 
man gerne dette. 
DKU har lavet et excel regneark hvor man kan indtaste 
spiller og klub og så få blandet spillerne. 
Her kan man også registrere resultaterne og lave resultatlister 
bagefter, hvis man synes det er sjovt. 
Det kan laves til en regulær turnering, men det fornemmer jeg 
egentlig at der er ringe interesse for. 



 

 Krolfposten 
10. februar 2015                               Side 4 

Det  er  en  turnering  uden  at  man  er  forpligtet.  Der  er  ingen  
kvoter på damer/herrer. Man kommer og spiller og tager 
hjem igen efter en forhåbentlig dejlig dag. Kun hjemmeholdet 
har arbejde, men kun 1 gang pr. sæson. 
Det bliver altså ikke nemmere. 
 
Jeg vil gerne have nogle tilbagemeldinger på dette, så jeg ved 
om vi skal sætte det i værk eller ej. 
Jeg tager det også op på generalforsamlingen. 
Jeg vil gerne have en ganske uforpligtende melding fra jer - 
positivt, negativt eller midt imellem. Send en mail eller 
udfyld formularen i nyheden på nettet. 

Par VM => ParKrolf 
Par VM skifter lige så stille navn til det lidt mindre farlige 
navn ParKrolf. 
Årsagen er at der findes spillere der ikke stiller op til et 
”VM”, da de ikke mener de er gode nok. 
Derfor  har  vi  valgt  det  mere  neutrale  ParKrolf  og  håber  det  
giver flere deltagere. 
Stævnet som sådan ændrer sig ikke det fjerneste, så det er lidt 
som at kalde en Havkat for Koteletfisk. 

DM 2016 
Vi mangler en frivillig klub til DM 2016 - vi har i skrivende 
stund ingen ansøgninger fået. 
Ansøgningsfristen til stævner i 2016 er udløbet, men vi har 
kun  modtaget  bud  på  ParKrolf.  En  klub  er  ved  at  se  på  om  
VM er noget for dem, men vi mangler helt garanteret en klub 
til at afholde DM i maj. 
Send  en  mail  til  formanden  –  bare  for  at  varsko  –  udfyld,  
udskriv og indsend formularen "stævneansøgning" der ligger 
under menupunktet dokumenter på nettet. Send den enten 
enten til formanden eller en fra stævneudvalget. 

Sommertur 
Igen i år er vi nogen der tager til Alperne for at holde lidt 
ferie og se om ikke vi kan snuppe en krolftitel eller 2 med 
hjem. 
Min kone, Lene, koordinerer igen i år transporten til Alperne. 
Vi har endnu ikke besluttet hvordan, men vakler mellem 
privatbil og tog. Vi synes bus er for ubekvemt og fly for dyrt 
og  upraktisk  når  vi  er  kommet  derned,  men det  er  ikke  helt  
udelukket heller. 
Vi starter planlægningen for alvor ca. 1. april, så hvis vi skal 
hjælpe, må man henvende sig inden da. 
Kontakt os på Peter@krolf.dk hvis I vil med - det plejer at 
være rigtig hyggeligt og stedet har en fantastisk atmosfære. 
Vi plejer at være en 10-15 stykker der tager turen, så der er 
masser af dansktalende folk med, hvis det kniber med det 
tyske. I øvrigt er de rigtig gode til engelsk på hotellet. 
Det foregår fra 8. til  14. juli,  men man bestemmer sådan set 
selv. 
Togpriserne varierer MEGET. Alt fra 110 til  350 euro er set 
for en retur. Jo før man bestiller, desto billigere. 
Hotellet koster 70,10 euro til bagsiden og 87,10 euro med 
udsigt pr. person. Udsigt kan anbefales.  

.DKU dommerkursus 
DKU afholder et dommerkursus hvert år, og vi flytter lidt 
rundt i landet for at så mange klubber som muligt kan få 
fornøjelse af det. 
Her i 2015 er der endnu ikke indgået aftale med nogen 
klubber om afholdelse af kurset, så meld jer endelig hvis I er 
interesseret. 
I skal have plads til 20-25 deltagere og en kursusholder med 
computer, fremviser og lærred, hvis ikke der er udstyr til 
dette på stedet. 
Send en mail til DKU og meddel at I er villige til at lægge 
hus til, og I vil blive kontaktet senere hvis I får kurset. 

2 nye klubber 
2 nye klubber har meldt sig ind i DKU. 
Rudkøbing på  Langeland er  nu  medlem af  DKU.  Det  er  en  
lille flok ældre der er startet som en datastue, men som nu 
også tager krolf på programmet. Spændende at se hvad det 
bliver til. 
Vedsted Ungdomsforening i Sønderjylland har meldt sig 
under fanerne. Det er en lille lokal idrætsforening med flere 
strenge at spille på, hvor nu krolf er kommet med også. Jeg er 
sikker på det bliver en succes i klubben, men foreløbig skal 
de lige i gang, så vi venter spændt. 

Afprøv ny krolfbane 
Stensballegaard Golfklub ved Horsens har en ny krolfbane til 
gratis afprøvning. 
De har en bane som de gerne vil have afprøvet og vurderet.  
Derfor  må  man  gratis  komme  ud  og  prøve  den,  men  på  
betingelse af at man efterfølgende bedømmer banen og 
udstyret. 
Proceduren er den, at man skriver til Claus Valter på 
cv@stensballegaardgolf.dk og aftaler en tid. 
Så tager man til Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 
Horsens, låner udstyr og spiller. Hvis I er mange, så tag selv 
udstyr med også. 

 
Efter spillet tager man en uforpligtende samtale med Claus 
om banen og udstyret, med den ris og ros det fortjener. 
Dette gælder indtil 1. maj. 2015, hvorefter det koster et endnu 
ukendt beløb at benytte banen og udstyret. 
Der er restaurant er på stedet, hvis man skulle få lyst til 
eftermiddagskaffen derude. 
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Medlemstal 
Klubberne har nu meldt ind med antal medlemmer, og vi har 
nu passeret 2600 medlemmer og fordelt på 71 klubber. 
Det går fremad, men faktisk kun ganske langsomt, Hvis det 
skal gå hurtigere, skal flere klubber/mennesker gøre en 
indsats, da vores konkurrenter har fastansatte konsulenter der 
bl. a. andet starter krolf op i diverse klubber. Hvis vi skal 
have fat i disse klubber, skal vi have folk der kan og vil starte 
dem op, og allerhelst opstøve klubber der ikke vidste at krolf 
er den store lykke. 
Da vi alle elsker at spille krolf og aller helst vil ud og se og 
prøve  andre  baner  og  se  nye  mennesker,  er  vi  lidt  ligeglade  
med hvor folk organiserer sig, så derfor har vi et samarbejde 
med DGI om holdkrolf og stævner. Det virker fint og jeg tror 
på det faktisk er til gavn i begge organisationer. 
Vi laver et lille fremstød hos OK-klubberne, som er en 
organisation for ældre mennesker, og med lidt held kommer 
der flere krolfspillere ud af det. 
De nøjagtige tal er 2.616 medlemmer i 71 klubber fordelt 
med 1.389 damer og 1.227 herrer. Altså flest damer. 

Holdturneringen 
Nu ved vi jo ikke hvem der tilmelder sig holdturneringen og 
hvem der ikke gør, men hvis vi forudsætter at det bliver 
nogenlunde som sidste år, har jeg herunder opremset hvem 
der spiller i hvilke divisioner. 
Puljeinddelingen er noget holdturneringsudvalget tager sig af, 
men de kan ikke begynde arbejdet for alvor før fristen 
udløber 1. april. 
Alle justeringer foregår i de nederste rækker, medmindre hold 
fra de øvre rækker trækker sig ud. Her skal klubberne være 
opmærksomme på, at hvis man har et 1., 2. og 3. div. hold, 
men mister spillerne til 1. div. holdet og må trække det, så er 
det altså 3. div. holdet der trækkes ud af turneringen. Det er 
ALTID lavest rangerende hold der trækkes ud. 
 
Hovedturneringen 

Storstrøm 
Nyserne 1 & 2, Vordingborg Blå og Rød, Vallø 2 & 3. 

Hovedstaden 
Vallø 1, Hornuglerne 1 & 2, Østerbro og Vesterbro. 

Midtjylland Øst 
TRIF 1 & 2, Hammel, Uggelhuse, Ry, Optimisterne og 
Muldvarpene. 
 

Ovenstående 3 regioner er usikre mht. hvordan de fordels, da 
et par få hold mere eller mindre ændrer billedet totalt. 

Fyn 
Her  på  Fyn skal  man huske  at  Win-Win har  skiftet  navn til  
Hårslev. 
 

1. div.: Baskerne 2 & 3, Aktivisterne 1, 3 & 9, Hårby 1 & 2, 
Hårslev 1, Skydebjerg 4 og Særslev 1. 
 

2. div.: Aktivisterne  2,  4  &  6,  Hårby  3  &  5,  V.  Aaby  1,  
Skydebjerg 1, Hårslev 2, Særslev 2, Otterup 1, Solsikkerne 3, 
Ejby 1, 2 & 4 og SDU Krolf. 
 

3. div.: Broby 1, Skydebjerg 2, 3 & 5, Ejby 3, 5 & 6, Hårby 
4, Otterup 2, 3 & 4, Solsikkerne 1 & 2, Aktivisterne 5. 
 

Det bliver sandsynligvis 2 puljer i 1. div., 3 puljer i 2. div. og 
3 puljer i 3. div. 
Kommer der mange nye hold (min. 5 ekstra), kan det ende 
med en ekstra pulje i enten 2. eller 3. div. 

Sydjylland 
1. div.: DKK 1, Lundsmark 1, Bjert Strand 2, KØK 5, 7 & 8, 
Agrarerne 3, ViGo'e 2, Slotsbyen 5 & 6. 
 

2. div.: KØK 2, 3 & 4, Agrarerne 2, 4, 6, 7 & 8, Kongeå 1, 
Slotsbyen  1  &  3,  Bevtoft  1,  Rødding  2,  Hullet,  DKK  2,  
Madholdet 1, Odin 1, Snigskytterne, Lundsmark 2, SIS 2. 
 

3. div.: Tirslund Blå,  Gul,  3  & 4,  KØK 9,  Seest  BK 1  & 2,  
Lunderskov 1, 2, 3 & 4, Slotsbyen 2, 4 & 7, Christiansfeld 1, 
Bevtoft 2, Christiansfeld 2, Lundsmark 3, Tønder 1 & 2, 
Bjert Strand 1, ViGo'e 1 & 3, Agrarerne 1 & 5, Madholdet 3 
& 4, SIS 1, Rødding 1, VKK 1, 2 & 3, Brørup, Petersminde. 
 

Der  bliver  2  puljer  i  1.  div.,  4  puljer  i  2.  div.  og  6  eller  8  
puljer i 3. div. alt efter tilmeldinger. 
 
Dagligaen 

Fyn 
Dagl. 1: Hårslev A & B, Aktivisterne A, Skydebjerg A & B. 
 

Dagl. 2:  Broby A,  Verster  Aaby A,  Blommenslyst  A,  MFFI  
A. 
 

Dagligaen på Fyn er lille, så det er svært at forudse hvad der 
sker. Kommer der mere end 2 nye hold, bliver dagliga 2 nok 
splittet i 2 puljer. 

Sydjylland 
Dagl. 1: Køllerne A, B & C, Egen, Madholdet A & B, KØK 
A, Rødding A, Odin C & Odin D, Kongeå A, Tirslund A. 
 

Dagl. 2: Rødding B, C & D, KHL, Christiansfeld A, B & C, 
KØK  B  &  C,  Lunderskov  A  &  B,  Madholdet  C,  SIS  A,  
Agrarerne A & B, Odin A, B & E, Kolding KFUM, VKK A. 
 

Sandsynligheden taler for 2 puljer i dagliga 1 og 2 puljer i 
dagliga 2 
Hvis der kommer mere end 4 nye hold, skal der 
omstruktureres og en dagliga 3 indføres. 
 

Pokalturneringen 
De hold der melder sig kommer med. 
Hvis man ikke lige ved hvad holdkrolf er og om det er noget 
man har lyst til, er pokalturneringen et godt sted at starte. 
Man  får  1  eller  2  kampe  til  at  finde  uf  af  hvad  det  er  for  
noget, og det er sandsynligvis det hele. Så kom ud af busken 
alle Jer der ikke ved om holdkrolf er noget for Jer.  
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