Indekrolf
Det er muligt at leje udstyr til indekrolf, hvis man ønsker at prøvet det af, inden man eventuelt selv
investerer i at købe udstyret.
Hullerne i halgulvene er forskellige fra hal til hal, derfor er det svært at vedtage et ”standardhul”.
I stedet har DKU investeret i nogle skridfaste ”huller” til at lægge oven på gulvet. De er lavet af gummi
med en 10 cm rampe, en lille ”green” og et 110 mm hul, 3 cm dybt.
Kuglerne er lavet af læder eller kunstlæder - 80 mm i diameter, ca. 240 g
Man kan evt. også selv eksperimentere lidt med sandfyldte tennisbolde eller læderkugler 65mm i
diameter ca. 130 g.

Priser:
24 Kugler 150 kr, men 100 kr sammen med huller.
1 sæt huller 300 kr, 2 sæt 500 kr.
Altid 12 huller, skilte – skal man bruge færre, så er det samme pris.
Altid 24 kugler – skal man bruge færre, så er det samme pris.
Altid 500 i depositum.
Priser

12 Huller
12 skilte

24 kugler

12 Huller/skilte
og 24 kugler

Depositum

1 sæt

300

150

300+100 = 400

500

2 Sæt

500

300

500+(2*100) = 700

500

Ved afhentning skal leje plus depositum betales eller allerede være betalt.
Ved aflevering får man de 500 kr depositum tilbage, hvis alt er tilbageleveret og uskadt.
Ved manglende eller i visse tilfælde ødelagte ting, fylder vi op til dagspris, som modregnes depositum.
Køb af udstyret i KrolfButikken
12 flag med nr. ………………………………………………………..
12 ”gummihuller”

300 kr.

…………………………………………………….

1.800 kr.

Læderkugler Ø65 pr. stk. 100 kr. – 24 stk. .…………….

2.400 kr.

Læderkugler Ø80 pr. stk. 110 kr. – 24 stk. .…………….

2.640 kr.

DKU klubber får 10% rabat ved køb i KrolfButikken.
Køller behøver man ikke at købe. De udendørs kan fint bruges.
DKU har et lille udvalg, som hjælper med at få indekrolf sat i gang. Kontakt dem, hvis du ønsker at
vide mere.
DKUs indekrolf kontakter:
Peter L. Christensen, KØK (Ødis) – tlf. 29 93 91 17
Erling Fjeldsted, Odin (Vojens) – tlf. 30 35 98 60
Mogens Christensen, Slotsbyen (Gram) – tlf. 41 43 80 83
Finn Nielsen, Lunderskov – tlf. 20 37 89 24
Ove M. Nielsen, Bevtoft – tlf. 74 51 43 29 / 22 66 37 44

-

peter@krolf.dk
erling_fjeldsted@webspeed.dk
moch1946@gmail.com
finnn521@gmail.com
jetteove@youmail.dk

