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Baner
Valg af område
Ved valg af område til krolfbane er der faktisk ikke rigtig nogen ufravigelige krav, kun nogle ting
der ville være praktiske og gode.
Det første er toiletforhold. Hvis man skal have folk til at komme og spille, varer det ikke ret længe
før man før en eller anden får brug for et toilet – især hvis det er ældre mennesker. Så sørg ALTID
for at der er adgang til toilet.
Det næste er et sted at sidde med kaffe/kage, da det er en vigtig del af krolf. Et par bord/bænke sæt
er nok. Mange klarer sig uden overdækning, da der alligevel ikke kommer nogen og spiller i
regnvejr, men det er selvfølgelig nr. 1 hvis man kan komme i læ/ly/skygge.
Græsset man skal spille på skal ikke være en flad boldbane. Faktisk er det mere spændende med et
stykke græs der bugter sig i bakke og dal, uden at det bliver til Rebild Bakker. Buske, træer,
blomsterbede og hvad der ellers måtte forefindes af naturlige forhindringer er kun ekstra krydderi
på krolfspillet.
Græsset skal slås 1 gang ugentligt, så man skal have styr på kommunen og deres klippe frekvens.
Nogle kommuner slår græs hver 14. dag uanset om græsset trænger eller ej, og det gør det for det
meste den sidste uge.
Man kan selvfølgelig selv slå græsset fra hul til hul, men så er der noget med investering i
plæneklipper, en chauffør og opbevaring.

Kommunen
Hvis det er et offentligt område man har kik på, skal man tale med kommunen. Afdelingen hedder i
skrivende stund ofte ”Vej og Park”, men det kan være forskelligt fra kommune til kommune.
Man skal være klar over at kommunen ikke altid ved hvad krolf er for en størrelse. En klassiker er
en klub der fik lov til at bruge et område, ”men der må ikke laves huller i græsset”.
Jeg tror det er vigtigt at de ved man laver permanente huller i græsset og at det sandsynligvis
fortrinsvis er ældre mennesker der vil spille – altså ikke noget vildt.
Vej og Park er også dem der ved hvornår græsset normalt slås.
Vær i øvrigt opmærksom på at kommunen ofte slår græsset med til tider voldsomt store maskiner,
så de bliver vrangvillige hvis I vil lave egne forhindringer på banen.
Hvis det er et mere eller mindre offentligt område, kan man lige så godt se i øjnene fra starten, at
man vil blive mødt med krav om låg på hullerne, og det er vel sådan set heller ikke urimeligt.

Banekonstruktion
Man skal bruge 12 hulmarkeringer til hullerne. Et skilt af en eller anden slags med nr. på, så man
kan se hvor man skal hen. Plus eventuelt nogle ekstra startskilte til hul 1.
Ofte er det at foretrække at have en hulforing i hullet. 130-140 mm er passende og man risikerer at
blive mødt med krav om låg på hullet når banen ikke benyttes.
Desuden skal man nok bruge skriveunderlag og kuglepenne.
Hvis man skal lave en bane med 12 huller, skal man ikke lave den med 12 ens huller, men med 12
forskellige. Der må gerne være et par lange huller, et par korte med lidt udfordring i form af
forhindring eller bakket undergrund og så ellers en flok så varierende huller som muligt.
De lange huller kan man lave hvor det går nedad eller hvor græsset er hurtigt.
Et hul skal ifølge loven være min. 5 m, men det er altså meget kort, så helst lidt længere. Der er
ikke et max. antal m, men vi anbefaler at holde sig under 30 m, men ned ad bakke og/eller på
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hurtigt græs er det OK med længere afstande. Husk at bedstemødre (oldemødre) på 90 også skal
kunne være med.
Jeg laver ofte banerne sådan at man ender ca. hvor man begyndte, men det er ikke noget krav og
også meget afhængigt af områdets beskaffenhed.
Har man skrå flader skal man passe på. Kuglerne skal kunne ligge stille i nærheden af hullet, for
ellers bliver 1 hul altafgørende og man kan næsten nøjes med at spille dette ene hul, og det er ikke
meningen med spillet.
Hvis der er blomsterbede på området, så forbyd at man spiller fra bedene. Man SKAL tage kuglen
ind, da krolfspillere kan blive meget hensynsløse i forsøget på at få kuglen i hul.
Man kan også lave såkaldte valgfrie områder. Det kunne være buske og krat. Man må spille derfra
hvis man tør, eller flytte ind på det klippede græs, men det koster et slag at gøre dette.
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