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Generelt
Vi har 3 uafhængige turneringer i holdkrolf. Hovedturneringen, dagligaen og pokalturneringen.
Da det er uafhængige turneringer, kan en og samme spiller indgå i forskellige sammenhænge i alle
3 turneringer.
I hovedturneringen og i dagligaen er holdene så vidt muligt inddelt i puljer á 5 hold. Der kan
forekomme puljer med under 5 og op til 6 hold, for at få det til at gå op.
Det vil give 6 – 10 kampe pr. sæson. Halvdelen på hjemmebane og halvdelen på udebane. Ca.
halvdelen før sommerferien og ca. halvdelen efter sommerferien.

Regionerne
DKU har opdelt landet i 9 regioner med udgangspunkt i statens 5 regioner. Af afstandsmæssige
årsager har vi opdelt de 4 af regionerne i 2. Nordjylland er delt i øst og vest, og det er Midtjylland
også. Syddanmark er delt i Sydjylland og Fyn og Sjælland er delt i Sjælland og Storstrøm.
Hovedstaden (inkl. Bornholm) er den samme som statens region.
Det er planen at hver region skal starte deres egen turnering op og regionsvinderne spiller til sidst
om danmarksmesterskabet.
For  at  starte  en  turnering  i  en  region,  skal  der  være  min.  3  hold  fra  3  klubber  eller  4  hold  fra  2
klubber.
Har man ikke hold nok i en region, kan man indgå samarbejde med en naboregion så man kan
komme i gang. Dette kræver accept fra alle klubber der stiller op.
Samarbejdet kan ophøre når der er hold nok i begge regioner.

Holdet
Holdet skal på kampdagen have min. 2 damer og 2 herrer, men der kan faktisk være op til 6 af hver.
Det ideelle er at man er 3 af hver. Det kan give 2 kampe til hver spiller.
Det er ikke nødvendigt at der er lige mange damer og herrer. Man kan godt have 2 herrer og 6
damer på holdet.
Hvis man har accept fra 3-4 damer og 3-4 herrer er det fint til et hold. Skulle der være afbud, er det
stadig ikke noget problem at stille op, da man kun behøver 2 af hver.

Kampen
Kampen består af 3 runder.
Først spilles 2 mixdoubler på en gang.
Dernæst 2 ”rene” doubler – altså en dame- og en herredouble.
Til sidst spilles der 4 singler. 2 damesingler og 2 herresingler.
Hvis man bruger de samme spillere i hver runde, skal man bruge 2 damer og 2 herrer.
Hvis man bruger nye spillere hver gang, skal der bruges 6 damer og 6 herrer.
Og så er der en masse andre kombinationer.

Hovedturneringen
Hovedturneringen er den største og spiller på hverdagsaftner og i weekenden. Hvis begge hold kan
spille i dagtimen på hverdage, kan der også forekomme kampe der.
Alt efter regionens størrelse kan turneringen være inddelt i flere rækker (divisioner).
I skrivende stund er der ikke turnering i alle regioner.
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Dagligaen
Dagligaen spiller udelukkende på hverdage i dagtimen.
Alt efter regionens størrelse kan turneringen være inddelt i flere rækker (dagliga 1, 2 osv.).
I skrivende stund er der kun 1 turnering i dagligaen, og det er et samarbejde mellem Sydjylland og
Fyn.

Pokalturneringen
De 9 regioner kører en selvstændig pokalturnering og leverer 1 hold hver til de sidste 16 hold. Er
der en eller flere regioner der ikke har hold tilmeldt, fordeles disse pladser mellem de største
regioner. Det samme sker for de sidste 7 pladser.
Når der er 16 hold tilbage, vil det være en blanding af geografiske hensyn og lodtrækning der afgør
hvem der mødes. De geografiske hensyn er for at forhindre at Skagen og Gedser mødes, da vi synes
det er ret langt at rejse for en krolfkamp.
Når der er 4 hold tilbage, spilles de 2 semifinaler og finale på en neutral bane.


