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Andre aktiviteter
ViGo’e har i tidens løb deltaget i andre aktiviteter ud over holdturnering og stævner.

Sommersjov i Bøgeskov
Krolf kom med i Bøgeskov Sommersjov i 1996, allerede 2. år efter Sommersjov startede. Det er
kun en demonstrationsbane, jeg sætter op, så deltagerne i Sommersjov, der er en slags byfest, kan
prøve spillet gratis. Der plejer at være god tilslutning, og det er da også hændt, at det har kunnet
lokke et par spillere med til at spille i vores klub.

Sommersjov i Bøgeskov 2002

Kringsminde Krolf
Museumsgården i Egeskov ved Fredericia  forespurgte for nogle år siden, om vi ville hjælpe med
deres høstarrangement. De havde tidligere haft et kroket spil i haven, men da der ikke var nogen til
at passe det, blev det spredt, så de ikke kunne finde alle kugler og køller bagefter. De spurgte om vi
ville stå for deres kroket, men det sagde jeg nej til. Vi spillede Krolf og ikke kroket, jeg kender slet
ikke reglerne i kroket.



Jeg tilbød derimod, at vi kunne lave en lille Krolf-bane og låne Peters Krolfmuseum og stille op.
Samtidig kunne vi vise en del af udviklingen, ved at lave et par buer før det første hul, for at antyde
slægtskabet med Kroket.

Det tog Kristian imod. Kristian er ham, der dengang var forvalter på gården, og stod for
arrangementet.

Kringsminde 2002

Siden har vi været derude flere år, kun i 2004 kunne det ikke lade sig gøre, da jeg skulle noget andet
samme week-end, og der ikke var andre ViGo’er, der havde mulighed for at tage over.

Det har været hyggeligt at vise spillet på Kringsminde. Der var altid mange, der ville prøve, og det
er en hyggelig have med en lille græsplæne, hvor der kun lige kan være 12 huller rundt. Der er ikke
langt imellem, men det er også OK til prøvebane for nybegyndere. Så mister de ikke modet.

Åbent Krolfbane’ i Madsby Lejepark
Vi har på et tidspunkt gået sammen med DKK fra Fredericia om et ’åben krolfbane’ arrangement i
Madsby Lejepark. De havde et lille bakket stykke græs, hvor vi fik lavet en bane, og så hjalp vi
hinanden med at vise besøgende tilrette og fortælle dem om krolfsporten.



Åben Krolfbane i Madsby Parken - 2000

Militæret
Jeg har også lavet en bane inden på militæret område. Det var Ryes Kasserne, der skulle have et
familiearrangement for ansatte. Her skulle de have forskellige aktiviteter, og da en af deres
befalingsmænd havde set Krolf ved Bøgeskov Sommersjov, henvendte de sig.
Jeg lavede en bane til dem og udlånte vores ekstra udstyr, og de havde en hyggelig dag.

Andre lånere
Vores bane og udstyr har i årenes løb også været udlånt til flere forskellige.
Her kan bl.a. nævnes Y-Mens klub, der lånte både bane og udstyr og fik en ’skovtur’ ud af det.
Skolebestyrelserne ved hhv. Bøgeskov skole og Købmagergades skole har været ude og prøve, og
Bøgeskov skole har lånt vores udstyr til lærerafslutning før sommerferien – indtil de selv købte
noget udstyr.
Udstyret har været udlånt til familiekomsammener hos medlemmer i klubben, og har givet
anledning til en god aktivitet der.

Vesterbro’s Krolf Klub
I efteråret 2003 tog vi med toget til Vesterbro for at besøge VEKK’erne. De havde inviteret os og
Nyserne fra Lolland.



Besøg på Vesterbro september 2003

Vi havde en festlig dag sammen, og det mundede ud i en genvisit hos os i foråret 2004, hvor vi
inviterede VEKK’erne og DKK fra Fredericia.
Formændene for de 2 klubber er brødre. Henning Juhl Thomsen er formand for DKK og Børge Juhl
Thomsen er formand for VEKK.

ViGo’e lige nu
Vi er i jubilæumsåret 27 medlemmer fordelt på 4 hold.
Hans Bækmark, Jens og jeg har været med fra holdets start.
Fra klubbens start har desuden Erik og Stig T. Jensen, Grethe Brink og Hanne D. Rasmussen været
med.
Vi er glade for alle de nye medlemmer, der er kommet til gennem årene. Det giver nyt liv til
klubben.

Det er sjovt at komme omkring og møde andre klubber og prøve andre baner, så det håber jeg vi
kan blive ved med mange år endnu.

Jeg siger i hvert fald tak for de første 10 sjove år.

Ulla Jensen


