Krolfklubben ViGo’e
10 års jubilæum
Jubilæumsskrift af Ulla Jensen – Formand for ViGo’e

Klubbens start
Krolfklubben ViGo’e har eksisteret som klub i 10 år. Den 8/10 1994 blev der holdt stiftende
generalforsamling ved klubbens hjemmebane hos Ulla og Jens Lassen Jensen, Vejlby Kirkevej 1,
7000 Fredericia.

Fra VM i Fredericia i 1994
Følgende spillere var medlemmer i klubben ved den stiftende generalforsamling:
Ulla Jensen, Jens Lassen Jensen, Søren Lassen Jensen, Mary Frank, Leif Frank, Margrethe Juul,
Jørn Juul, Morten Juul, Mikkel Juul, Erik Tøttrup Jensen, Stig Tøttrup Jensen, Mikkel Kærgaard
Nilesen, Hans Bækmark, Grethe Brink, Conny Rossing Nielsen, Hanne Dupont Rasmussen,
Annette Nielsen. Ole Preben Nielsen og Lone Jespersen
Holdet havde eksisteret et par sæsoner, og deltaget i Krolf-turneringen fra turneringens start i 1993.

Ansøgning om penge til ekstra udstyr.
Den væsentligste grund til, at vi valgte at blive stiftet som klub var, at vi kunne søge om et beløb fra
en ’mindst 5 % pulje’ hos kommunen, som skulle støtte nye aktiviteter. Denne pulje kunne man kun
søge penge fra, hvis man var en stiftet klub med vedtægter, generalforsamling og bestyrelse.
Vi søgte så d. 24/1 1995 om ca. kr. 2600 til 6 sæt voksenkøller og kugler samt 4 sæt børnekøller og
kugler. Vi fik dog kun kr. 2000, og derfor købte vi kun 6 sæt voksenkøller og kugler samt nogle
lette børnekugler. Derudover købte jeg et kroketsæt til børn, hvor vi kunne bruge køllerne.
Vi forsøgte igen at søge om penge til mere udstyr i 2001 – faktisk det sidste år ’mindst 5 % puljen’
fandtes, men her fik vi afslag, da det ikke var en ny sport mere. – Vi brugte i stedet en del af
kassebeholdningen til køb af ekstra køller og kugler. Vi har god brug for dem, når vi deltager i
’præsentations-aktiviteter’ ved Bøgeskov Sommersjov og Kringsminde-krolf, hvor andre kan
komme og prøve spillet.
Det første hold.
Det første hold, vi stillede i turneringen med, var hovedsalig sammensat af kolleger til Ulla samt
venner og familie.
Af kolleger var der : Mary Frank, Hans Bækmark, Ole P. Nielsen og Conny Rossing.
Af venner var der: Margrethe og Jørn Juul samt 2 af deres drenge Morten på 12 år og Mikkel på 10
år.
Af Ulla og Jens’ familie var der: Ulla og Jens samt 2 af deres børn Klaus på 14 år og Thomas på 12.
Navnet.
Da vi skulle med i turneringsspillet skulle vores hold også have et navn. Vi var igennem mange
forslag. De andre klubber brugte forkortelser, men dem ville vi jo helst ikke ligne – så havde vi
måske også heddet VKK – Vejlby Krolf Klub, og hvad skulle Vamdrup så have gjort nu.
Mary og jeg fandt på, at vi kunne hedde ViGo’e. Det var en god blanding af noget, der lignede et
navn og samtidig med en antydning af vores kunnen. Vi diskuterede lidt, hvad vi skulle gøre, hvis
det ikke gik for godt i turneringen, men kom til den konklusion, at et eller andet var vi vel altid gode
til. Om det så var at spille Krolf, eller om det var det sociale samvær i klubben eller noget helt
andet. Det var vel underordnet.
Vi havde også en del forsøg på bordet inden vi fandt frem til vores logo. Her ville vi heller ikke
ligne de andre med et rundt logo, så det endte med at blive som I kender det.

Dansk Krolf Union
Hvert år er der blevet afholdt formandsmøde, hvor formænd for de forskellige klubber mødtes. Her
diskuterede man, hvordan turneringen var gået, og eventuelle regelændringer blev besluttet her.
Desuden blev den nye turnering planlagt.
Det var turneringsformanden Peter Christensen, der indkaldte og styrede disse møder, og som sådan
var det også Peters ’private’ krolfturnering.
I 2003 var der efterhånden så mange hold i turneringen, så der opstod et behov for at organisere sig,
og måske på sigt komme med i Dansk Idræts Forbund.
Til generalforsamlingen i Dansk Krolf Union, er der så inviteret en eller to med fra hver klub –
afhængig af om man er over eller under 50 medlemmer.
I Krolf Unionen er der nedsat udvalg til at varetage de forskellige funktioner. Der er et
stævneudvalg, et holdturneringsudvalg, et regeludvalg og et redaktionsudvalg. Udvalgene består af
frivillige, der dog helst skal være medlemmer af en klub under Dansk Krolf Union. Der kan hentes
folk udefra, men kun til det rent administrative.
Turnering i holdkrolf.
1993 (7 hold)
Det første år vi spillede turnering - i 1993 var vi 7 hold.
3 fra Krolfklubben Ødis Kroge - KØK,
1 fra Nr. Åby Krolfklub NÅK,
1 fra Data’s Krolf Klub - DKK – senere Dekorative Krolfere da ABB Data blev nedlagt som firma.
1 fra Stars And Strib’s - SAS og
1 fra ViGo’e.
Turneringen var sat sammen således, at man i forsommeren blev delt op i 2 indledende puljer. De 2
bedst hold fra hver af puljerne blev sat i 1. division og de 1 – 2 dårligste blev sat i 2. division.
Efter sommerferien spillede vi så disse divisionskampe.
Vores hold var desværre så uheldig at komme i 2 division, og her blive placeret som nr. 2 foran
NÅK.
Hermed blev vi sammenlagt nr. 6 i den allerførste krolf-turnering.
Det var KØK2 – Peter og Lene’s hold, der vandt.
1994 (12 hold)
Allerede året efter i 1994 udvidede ViGo’e til 2 hold. Vi havde godt nok kun meldt 1 hold til, men
da turneringen skulle i gang, meldte NÅK’erne endnu 2 hold til, fordi de var så mange. Det synes vi
også vi var, og vi fik også lov til at melde et hold mere til.
Da KØK og NÅK fra turneringsstart hver havde meldt et hold ekstra til, var vi nu 12 hold i
turneringen. Turneringen kunne stadig køres igennem ovenstående model med indledende
puljekampe og efterfølgende divisionskampe, men nu med 4 indledende puljer og divisioner.
De 2 ViGo’e hold havnede her som nr. 3 i hhv. 3. og 4. division.

1995 (15 hold)
I 1995 udvidede vi til 3 ViGo’e hold, og disse 3 hold blev placeret som: nr. 1 og nr. 3 i 3. div. og nr.
2 i 4. div. Der var nu 15 hold i holdturneringen. 3 nye klubber var kommet til: Ødis Krolfklub,
Tange og Agtrup Skov.
1996 (13 hold)
I 1996 spillede vi i divisioner fra starten af sæsonen. Her placerede et ViGo’e hold sig som vinder
af 2. division A, og skulle hermed rykke op i 1. division. næste år. De havde vundet alle 6 kampe i
turneringen.

ViGo’e 3 rykker op i 1. division.
De andre 2 hold blev placeret som nr. 4 i 2. division A og nr. 3 i 2. division B.
1997 (12 hold)
I 1997 blev alle ViGo’e hold nr. 3 i deres division – men i 1. div, var der 5 hold, i 2. div. A var der
4 hold og i 2 div. B var der kun 3 hold, så der var alligevel forskel på, hvordan det gik holdene.
1998 (13 hold)
I 1998 blev ViGo’e 3 nr. 2 i 1. division. Så tæt på mesterskabet som vi nogensinde havde været.
ViGo’e 2 blev nr. 3 i 2. division A og ViGo’e 1 vandt 2. division B og rykkede dermed op i 1.
division næste år.

Vigo’e 1 rykker op
1999 (12 hold)
I 1999 var der en 1. division med 6 hold og en 2. division med 6 hold.
Her bliver ViGo’e 3 igen nr. 2 i 1. division. ViGo’e 1 bliver nr. 5 i 1. division og rykker dermed ned
igen. Vigo’e 2 blev nr. 4 i 2. division, og er sikre på at blive.
2000 (18 hold)
I 2000 blev Vigo’e 3 nr. 3 i 1. division og undgik nedrykning. Der var 5 hold i 1. division det år, og
DKK vandt.
ViGo’e 1 og ViGo’e 2 placerede sig som nr. 4 og 5 i 2. division – ud af 5 hold, og var begge i fare
for nedrykning – alt efter hvordan turneringen blev skruet sammen året efter.
2001 (25 hold)
I 2001 var vi oppe på 25 hold i turneringen.
Vi var uheldige, at der var 4 spillere fra ViGo’e 3 der stoppede med at spille krolf. Vi valgte at
ændre på holdsammensætning og holdnr, så det hold, der var i 1. division hed Vigo’e 1.
ViGo’e 1 formåede ikke at fastholde positionen i 1. division. De kom på en 4. plads ud af 5 hold, og
måtte rykke ned i 2. division.
ViGo’e 3 blev nr. 2 i 3. division A ud af 5 hold og ViGo’e 2 blev nr. 3 i 3. division C ud af 5 hold.
2002 (32 hold)
I 2002 blev Vigo’e 1 nr. 4 i 2. division A ud af 5 hold, og stod dermed til nedrykning.
ViGo’e 3 blev nr. 5 og sidst i 2. division B, og stod dermed også til nedrykning.
ViGo’e 2 blev placeret flot som nr. 2 i 3. division A ud af 5 hold og stod til oprykning.
2003 (41 hold samt 8 i dagligaen)
I 2003 turneringen var der 2 1. divisionshold, 4 2. div. hold og 2 3. div. hold. D.v.s. i alt 41 hold
med i turneringen samt yderligere en dagliga, med 8 hold.
ViGo’e 1 var ved at komme med igen. De vandt 2. division B, og rykkede dermed op i 1. division.

ViGo’e 2 fik en 3. plads i 2. division C og forblev i 2. division.
ViGo’e 3 fik en 5. og sidsteplads i 2. division D og rykkede dermed ned i 3. division.
2004 (50 hold samt 10 i dagligaen)
ViGo’e 1 blev nr. 5 og sidst i 1. division A, og rykkede dermed ned i 2. division.
ViGo’e 2 blev nr 5 og sidst i 2. division B, og rykkede dermed ned i 3. division.
ViGo’e 3 blev nr. 4 ud af 5 i 3. division B.
ViGo’e 4 blev nr. 5 og sidst i 3. division A.
Der var ingen nedrykning i 3. division, så vi fik 3 ViGo’e hold i 3. division og 1 i 2. division næste
år.

Verdensrangliste og world-cup
Vi har indtil dato kun haft en placering blandt de 3 bedste på World-cuppen og det er i 2000 hvor
Jørn Juul placerede sig som nr. 2.
På Verdensranglisten er ingen Vigo’er endnu nået så langt op.
World-cuppen er point opsamlet fra stævner og turnering indenfor samme år.
Verdensranglisten er for de sidste 3 år.

Stævner
Det første VM blev holdt i 1989, men først i 1993 kom der ViGo’er med. Det var til VM på
Skrillinge Strand Ved Hugo P. Hein.
I 1995 startede VM for par.
I 1996 startede DM.
ViGo’e har ikke altid været så flittige til at møde op til de forskellige stævner, men nogle har der da
været – næsten hver gang, og nogle fine placeringer er det da også blevet til.
Af topplaceringer til ViGo’e spillere kan nævnes:
VM

Ved VM i Bøgeskov var ViGo’e repræsenteret ved Søren, Margrethe og Bent Ole – dog uden
placering blandt de 3 bedste. – Olav blev nr. 1 i kampspil.

1999 på Løverodde blev Ole P. Vogler nr. 2 i kampspil og Margrethe Juul nr. 3 i slagspil ved VM.

Finalister ved VM på Løverodde Leif og Ole var med og Ole blev nr. 2

2000 i Haderslev blev Bent S. Jacobsen verdensmester i kampspil og nr. 3 i slagspil.

Finaleholdet 2000 fra Haderslev hvor Bent vandt VM.
2001 i Nr. Åby blev Bent S. Jacobsen verdensmester i slagspil – han var dog ude af ViGo’e.

2004 i Middelfart blev Ulla Jensen nr. 3. i kampspil.

VM Finaleholdet 2004 fra Middelfart – Ulla blev nr. 3

VM for par i Ødis
1997 blev Bent og Inge Jacobsen verdensmestre for par i kampspil og Mary og Leif Frank nr. 3 i
kampspil.
Inge og Bent blev ligeledes verdensmestre for par i slagspil.
1999 blev Inge og Bent nr. 3 i slagspil.

Danmarksmesterskaber
1996 i Sdr. Vilstrup blev Søren L. Jensen på 12 år fra ViGo’e danmarksmester i kampspil og Bent
S. Jacobsen danmarksmester i slagspil.

Søren 12 år - Danmarksmester i kampspil 1996

2000 i Ødis blev Leif Frank danmarksmester og Jørn Juul nr. 2 i kampspil. I slagspil blev Jørn Juul
danmarksmester og Leif Frank nr. 3.
2001 i Seest blev Bent S. Jacobsen nr. 3 i slagspil, han havde dog meldt sig ud af ViGo’e på dette
tidspunkt.

ViGo’e ved DM 2004

DM 2004 i Tiset

