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Indledning 
Krolfens historie er det i 3 faser, som nu findes i hver sit dokument. Første fase er fra år 0 til 1988, 
hvor alt var eksperimenterende, ustruktureret og fra hånden i munden. Kort sagt ”Oprindelsen”. 
Fra 1989 til og med 2003 kan vi kalde ”Opstarten”. Her opstod stævner og holdturnering styret af Peter 
Christensen, svigersøn til opfinderen Frits Henriksen. 
I 2004 blev Dansk Krolf Union stiftet, og dermed kom vi ind i fase 3 - ”Organisationen”. 
Dette skrift omhandler ”Opstarten”. 

1989 
VM blev opfundet 
Da Frits Henriksen og Artur Holkenberg fra Nr. Åby i Morgenposten den 23. juli 1989 udtalte, at Krolf 
kun spilledes i Nr. Åby, fór jeg straks i blækhuset og inviterede til VM i Krolf i Ødis Kroge. Alle, der 
havde haft berøring med Krolf på en eller anden måde, blev inviteret. Det blev til 26, selvom der var 
en del afbud. Da man ikke bare kan invitere til VM i et spil uden skrevne regler, blev jeg altså nødt til 
at forfatte nogen. Jeg måtte sande, at de i praksis enkle regler ikke var så enkle endda, - i hvert fald 
ikke når man skal tage højde for det hele. Men reglerne blev skrevet, og VM blev spillet. 
Der spilledes, så vidt muligt, i puljer á 4 spillere, og de 2 bedste gik i den gode. Ny inddeling, nye 
kampe, nye vindere. Til sidst var der 4 personer, som spillede finale, 4 der spillede om 5. til 8. pladsen, 
og så fremdeles, helt ned til Røven af 4. Division.  
Det var ved dette første VM, at vi for første gang så forløberen for de køller der nu laves. Det er køller 
hvor hovedet er ét stort stykke kunststof, og så et aluminiumsrør som skaft. Den første model var lavet 
af noget glasklart kunststof, men nu er vi gået over til sort eller hvid nylon. Princippet er dog det 
samme. Modellen hedder Verner, og gæt selv hvorfor. 

VM 1989 i Ødis Kroge hos Lene Henriksen og Peter Christensen 
(26 deltagere) 
VM 89 var et typisk førstegangs VM. Folk kom for sent, nogen sprang kampe over for at amme, andre 
spillede med halm i træskoene, en spillede en hel kamp med billardstød, og det var en ganske ukendt 
krolfspiller, der vandt. Favoritter som Frits, Artur, Peter C. og Lene H. kom til kort overfor en meget 
stabilt spillende Hanne M., som godt nok kun vandt én puljesejr, men det var altså den rigtige. Artur 
og Peter C. kom dog i finalen, mens Frits havde uheld i sin anden runde. Lene H. spillede skidt i den 
første runde, vistnok især på de sidste 3 huller, og så var det en ringe trøst, at hun vandt resten, for det 
rakte kun til en 17. plads. 
Der kåredes kun en verdensmester i kampspil, og hun fik lov til at låne Den Gyldne Kugle i 1 år. På de 
3 første pladser var Hanne Møller (Ødis Kroge), Peter Christensen (Ødis Kroge) og Bent Jacobsen 
(Ødis Kroge). Der blev også noteret resultater i slagspil, men altså ingen præmier og kåring, og her var 
det Bent, der var den bedste med 86 slag på 3 runder. Han gik også dagens suverænt bedste runde i 24 
slag (finalen blev vundet på 30). På en delt andenplads kom Peter og Frits (Nr. Åby) med hver 92. 
Synd for Bent, at hans dårligste runde kom i finalen, men da var halmen i træskoene nok ikke så frisk 
mere.  
Der var også en pokal til taberen af Røven af 4. Division. For at Malene og Caroline, der begge var 
under 10 år, ikke skulle miste lysten til Krolf, valgte vi at give Den Firkantede Kugle til Gry Clausen, 
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Otterup. Det er en vandrepokal, som man meget nødig skulle få mere end én gang. Det får man nok 
heller ikke, da det siges at den bringer held. 
Det skal vist også nævnes, at Bente Højriis lavede hole-in-one på det hul der hedder Stubben. Det var 
første gang nogensinde der blev lavet hole-in-one på det hul. Berit Kjærulff-Bruun lavede hole-in-one 
på hullet ved gårdspladsen, og det var vist også første gang nogensinde. Begge fik en halv flaske snaps 
for deres præstationer. 
Generelt gik det udmærket, og tidsplanen skred kun, fordi vi afbrød et par kampe da pressen indfandt 
sig. Banen blev hurtigere og hurtigere at spille på, men det var jo ens for alle, og det gav ikke 
anledning til nogen form for panik. 

1990 
VM 1990 i Nr. Åby på kommunens anlæg (24 deltagere) 
VM 1990 i Nr. Åby startede med regnvejr. Banen var en anelse langhåret og tung, men efter en halv 
times tid var både vejr og baneforhold fine.  
Der er nok 2 ting, der gør, at dette VM huskes. Den ene er skandalen om Peter Hansens forsvundne 
kugle og den anden en 12-årig knægts internationale gennembrud som krolfspiller.  
Lad os tage skandalen først. Peter H. slog et ordentligt slag, og kuglen røg ad h...... til (det var endda i 
finalen). Den var ikke til at finde, og i et sådant tilfælde burde han selvfølgelig have startet forfra, når 
det blev hans tur igen. I stedet blev der lagt en ny kugle et eller andet belejligt sted, hvor man mente, 
kuglen var røget ud (hvilket kostede mig andenpladsen). Det var den første skandale. Den anden var, at 
der ikke var taget højde for den slags ting i reglerne, men da regelkonstruktøren (det er også mig) selv 
spillede med, holdt han en meget lav profil. 
Så til selve spillet. Igen kom Frits i klemme, inden han nåede finalen. Én halvskidt runde på det 
forkerte tidspunkt og så er man ude. I finalen fandt man igen Peter Christensen (Ødis Kroge) og Artur 
Holkenberg (Nr. Åby), samt Peter H. (Odense) og førnævnte knægt, Henrik Krogh (Horsens). Henrik 
vandt fortjent, og Peter H. blev nr. 2 efter omkamp mod Peter C., for øvrigt på et helt utroligt put fra 
15 m afstand. Det var ganske godt kommet igen, for året før havde han været i Røven af 4 Division. 
Slagspil blev heller ikke denne gang fejret eller præmieret, men da det var Peter C. (forfatter til dette 
skrift og permanent medarrangør af VM'er), der var bedst den dag, skulle det være anderledes næste år. 
Peter C. vandt med 103 slag i de 3 tællende runder, foran Frits (Nr. Åby) med 107 og Henrik med 111. 
Der var ingen feberrunder, men Frits og Henrik havde hver én på 32. 
Røven af 4. Division blev tabt af Sine Dahl-Sørensen, som var glad for at få lov til at udstille Den 
Firkantede Kugle et års tid. 

1991 
De første forsøg med holdkrolf 
I foråret 91 blev der foretaget de første spæde forsøg med holdkrolf. Det var firmaet ABB Electric A/S 
der ved en sammenkomst stillede 4 hold som spillede mod hinanden. Der blev ikke spillet helt efter de 
nugældende regler, men holdkrolf var det da. Forsøgskaninerne må have kunnet lide spillet, for de har 
senere stillet et hold (ViGo'e) til holdkrolfturneringen.  



22. marts 2006

 Krolfens historie  
Opstarten 

Side 3 af 47 
 

VM 1991 i Ødis Kroge hos Inger og Willy Christiansen 
(38 deltagere) 
I 91 var vi så i Ødis Kroge igen, men denne gang på en meget vanskelig bane hos Inger og Willy. 
Vejret var smukt og varmt, banen kortklippet og trimmet. Det viste sig hurtigt, at banen blev meget 
vanskeligere, end den plejede at være. Da græsset blev trampet ned, blev den helt utrolig hurtig, og 
kuglerne ville ikke ligge stille på de skrå steder. Temmelig irriterende, og tidsplanen skred 1½ time, 
selvom hullerne blev lavet større, da vi var halvvejs. 
Der var fin pressedækning, idet TV Syd kom og tog 100 m film, - og viste de 2. 
Pga. banens beskaffenhed, var det ikke nemt at vise god Krolf, men nævnes skal dog Carstens hole-in-
one på det lange hul. Kuglen ramte først pinden til det forkerte hul, så ramte den fyrretræet for derefter 
at torpedere pinden til det rigtige hul, hoppe en halv m op i luften og direkte ned i hullet, - SÅDAN!.  
Hullet bag vandværket var anset som værende næsten umuligt at lave hole-in-one på, så det talte minus 
5, hvis man kunne lave det lille kunststykke. Så kom der selvfølgelig en heldig nybegynder og lavede 
det umulige. Det sker jo somme tider, den slags. Henrik Madsen, som havde stået for pragtskuddet, 
mente aldeles ikke, at det var held, så for at bevise sin påstand, lavede han da bare en til i næste kamp, 
- SÅDAN!.  
Denne gang skulle der så kåres en verdensmester i slagspil. Det var den, der havde færrest slag i alt i 
de 4 kampe man skulle igennem. Det var selvfølgelig Henrik Krogh, Horsens der løb med pokalen, 
Det Gyldne Hul, efter at have brugt 128 slag. På andenpladsen kom Frits Henriksen, Nr. Åby (det var 
den 3. andenplads i slagspil) med 137 slag, og derefter Ole Christiansen, Ødis Kroge, med 142 slag.  
Når man spillede godt, gik man banen rundt i 30 - 32 slag. Sådanne runder var der en del af, men 
dagens feberrunde gik Ulrik Sørensen, Strib, med 26 slag. 
I kampspil var det næsten de samme adresser som året før, der kom i finalen, men det var den eneste 
genganger, der vandt, nemlig Henrik Krogh, Horsens. Han var blevet bedre end året før, hvor han jo 
altså også vandt, og så var banen lige noget for ham. Finalen blev vundet ganske suverænt foran Lene 
Henriksen, Ødis Kroge og Ole Christiansen, Ødis Kroge. De var ude i omkamp for at afgøre 
placeringen. Den 4. deltager var Arturs søn, René, så familien Holkenberg var igen i finalen. Hvor 
havnede Artur så? - I Røven af 4. Division, såmænd; men han brugte også 45 slag på et hul og 80 på én 
runde. Sådan kan Krolf altså også være. Finalen smuttede igen for Frits, da han tabte knebent til 
Henrik og Ole; og Peter C spillede skidt, da han mødte Ole og Lene. Lene måtte så repræsentere 
familien, og det gjorde hun jo på nydeligste vis. 
Taberen af Røven af 4. Division blev denne gang Anni Knudsen, Svendstrup; og vi på redaktionen 
ønsker bedre held næste gang.  
Afslutningsfesten huskes måske ikke så meget for, at Henrik Krogh fik overrakt både Den Gyldne 
Kugle og Det Gyldne Hul; men for at der var nogen, der havde købt, åbnet og drukket af nogle af 
præmierne. Næste gang er præmierne nok pakket ind. 

1992 
Den første klub 
Verdens første klub så dagens lys torsdag den 30. juli, 1992 i Ødis Kroge. Klubben kom til at hedde 
Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK), og der var 15 medlemmer fra starten. Klubben har 2 baner i Ødis 
Kroge til sin rådighed, og der trænes på livet løs. 
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VM 1992 i Snarup ved Karl Johan Buxboms sommerhus i 
nærheden af Stenstrup (49 deltagere) 
Så er vi på Sydfyn. Det skulle nok have heddet Snarup open eller måske snarere Tange Open, men der 
var åbenbart lidt kummunikationsproblemer mht. by- og gadenavne mellem arrangørerne og 
skribenten. Banen var stor, der var et par drilske huller og græsset var veltrimmet. Hvad kan der så gå 
galt?. Vejret!! Det regnede stort set fra vi kom til vi gik. Det var heldigvis ikke koldt, men vådt, det var 
det altså. 
Der var lidt forvirring om regler, men det må vi gøre noget ved næste gang. Der var også lidt 
startbesvær, da omkring halvdelen af spillerne kom for sent. Det må vi vist også stramme lidt op på.  
Der blev hurtigt trængsel i det næsten tætte telt, og det var meget svært at styre stævnet, samtidig med 
at man skulle spille og finde dommere i én uendelighed. Der var dog nogle der aflastede lidt en gang 
imellem, og så kom vi nogenlunde helskindet igennem alligevel. Så til selve spillet. 
I finalen fandt vi nogle gamle kendinge i Henrik Krogh, Horsens, Peter Christensen, Ødis Kroge og 
Ole Christiansen, Ødis Kroge. Alle 3 tidligere finaledeltagere. Desuden var Frits endelig nået til en 
finale, og ydermere var der en vis Ove Poulsen fra Ødis, som var med ved sit første VM.  
Kampen var meget lige. Først førte Ole lidt, så kom  Peter og Henrik op på siden af Ole og  så var det 
pludselig Henrik og Ove der førte med 2 slag inden de sidste 3 huller. De brugte så 7 slag hver på det 
drilske hul 10, og da Frits var kommet i på 2, så førte han pludselig med 2 slag ned til Ole og Peter. 1 
slag efter kom så Henrik og Ove. Endelig kunne vi få Henrik stødt af tronen!. Hul 11 var også drilsk, 
og her var Henriks tur til at lave en 2'er, og da Frits lavede en 5'er stod de pludselig lige igen. Ole og 
Peter brugte også for mange slag, og så var de ude af sagaen. Ove var på 3. pladsen, kun 1 slag efter de 
førende, så en 2'er ville være velanbragt. Det lavede han så; men det gjorde Henrik altså også, og da 
Frits brugte en 3'er var sagen afgjort. Henrik blev endnu engang verdensmester, og vi må vel 
efterhånden indrømme, at han for tiden er den bedste. Men 41 slag til Henrik, 42 til Frits (som vandt 
omkampen mod Ove), 42 til Ove, 43 til Peter og 47 til Ole (som først blev hægtet af på næstsidste hul) 
tyder på, at jævnbyrdigheden er stor.  
I slagspil var det Ove der havde været bedst i de 4 tællende runder med 164 slag. Lige efter kom Frits 
og Henrik med 166 slag, men da Frits var bedst i den 5. runde, så fik han 2. pladsen i slagspil for 4. 
gang.  
Omkring 40 slag var godt på den bane den dag,  Dagens feberrunde stod Jens Hauge Nielsen for. Han 
nøjedes med 34 slag i én af de første runder.  
Denne gang var Caroline Højriis gammel nok til at få Den firkantede kugle, og den var hun meget stolt 
af. 

1993 
Holdturneringen starter i 93  
I foråret 93 blev der så inviteret til holdkrolf, og igen var det undertegnede der stod bag (har jeg da 
ikke andet at lave?). Endnu engang måtte jeg til at lave regler, og de gamle måtte strammes lidt op; 
men jeg kom igennem den første svære tid, og så gik det løs. 
For ikke at skabe panik mht. rejseri, blev krolffolket øst for Storebælt bedt om ikke at tilmelde hold. 
Det kunne de godt leve med, så der blev tilmeldt 7 hold. Foruden 3 hold fra Krolfklubben i Ødis Kroge 
(KØK), var der tilmeldt hold fra Data's Krolf Klub (DKK) i Vejlby ved Fredericia, ViGo'e, også fra 
Vejlby, Stars and Stribs (SaS) fra Strib og så selvfølgelig et hold fra Nr. Åby Krolfklub (NÅK). For at 
spare på antallet af kampe, blev holdene delt i 2 puljer. De 2 bedste i hver pulje gik så videre i 1. div., 
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og resten kom så i 2. div. De indbyrdes kampe blev taget med i de nye divisioner. Den første historiske 
kamp blev vundet den 11. maj 1993 af KØK 1 over KØK 3 med 10-6. Turneringen varede fra 11. maj 
til 5. september, med pause i hele juli pga. ferier. Det første hold der blev verdensmestre var KØK 2, 
og holdet bestod af Peter Christensen, Lene Henriksen, Lene Jacobsen og Morten Bording alle Ødis 
Kroge samt Bente og Tonny Gravesen, Skærbæk, Jan Eliasen, Kolding, og Egon Poulsen, Sdr. 
Stenderup. På de følgende pladser kom KØK 3, KØK 1 og DKK. I 2. division vandt SaS foran ViGo'e 
og NÅK.  
 

 
 
Den 5. august 1993 blev Nr. Åby Krolfklub (NÅK) så stiftet officielt, så nu er der 2 rigtige klubber. 

VM 1993 på en mark ved Hugo P. Heins hus på  
Skrillinge Strand (65 deltagere) 
I ugen op til VM regnede det hver dag, og det gjorde det for øvrigt også i ugen efter; men på selve 
dagen, var vejret strålende uden at være hedt. Altså perfekt til krolf. 
Banen var en engangsbane, lavet på en flad græsmark, så umiddelbart så den for let ud. Derfor stillede 
vi nogle forhindringer ud, bare for at drille lidt, og så var banen jo ikke ligefrem jævn. Den indbød 
faktisk til overraskelser, og de kom da også i hobetal.  
Der blev spillet i 6-mand puljer, så de 3 bedste gik videre hver gang, og somme tider var det endda 4 
der gik videre. Der skete altså alligevel et par sensationer. Pia, Gunnar J. og Mary vippede Frits ned i 
den dårlige halvdel, allerede i første kamp. Det er noget der koster MANGE placeringer, når man 
kikser i 1. runde, så han endte på en 43. plads. Det gik faktisk den regerende verdensmester, Henrik 
Krogh, Horsens, lige så ilde, og han endte på 44. pladsen efter at være slået ud af Keld, Karen-Marie 
og Hanne K.  
Når nu de 2 topseedede spillere var væk, så skulle der jo nye folk op på skamlen. Nr. 1 blev Jens 
Hauge Nielsen, Nr. Åby, og da han spillede fremragende hele dagen, kan der ikke være nogen der har 
indvendinger mod det. Det var helt og holdent Jens' dag.  
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Nr. 2 blev en debutant fra Strib, Paw Laustrup. Han pressede Jens helt ud i tovene, men Jens havde 
altså de stærkeste nerver i omkampen, eller også var det måske den smule held der også skal til. Det 
var ikke første gang Paw spillede krolf, for han var, og er forhåbentlig stadig, aktiv på SaS's hold. Et 
stort talent som vi nok hører mere til de kommende år. 
Nr. 3 blev Henrik Madsen, Skanderup. Også et talent på vej fremad. Han havde såmænd nær lavet 
hole-in-one på sidste hul i finalen, hvilket havde bragt ham øverst på skamlen. Det må nu vente til en 
anden god gang.  
På 4. pladsen kom så den bedste pige, nemlig Lene Henriksen, Ødis Kroge. Endnu engang viste hun 
sikkert og stabilt spil, hvilket bringer hende langt op i rækkerne, men altså ikke helt til tops. Der 
mangler lidt held i de sidste afgørende situationer, så også hun må pænt stille op i køen af kommende 
mesterkandidater.  
Ole Pedersen, Nr. Åby blev så nr. 5 i finalen, hvilket er meget langt over forventning. Ole har ikke 
spillet ret meget krolf siden VM i Nr. Åby (90), så man kan ikke sige han var veltrænet mht krolf. Det 
var han nu ligeglad med, så han spillede sig ind på den flotte 5. plads.  
Den 6. finaledeltager var Bente Gravesen (tidligere Højriis), og også hun var vældig stolt over at være 
kommet i finalen. Hun havde nu også været ret heldig i de første 3 runder, og så vandt hun kvartfinalen 
i overlegen stil. Det var en enlig svale, men en finaleplads er meget fint, når man nu 'kun' bliver nr. 20 
i slagspil. 
I slagspil var det også Jens Hauge Nielsen, Nr. Åby der vandt. Det var jo Jens' dag. Han brugte 137 
slag på de 4 tællende runder, og han blev fulgt til dørs af Peter Christensen, Ødis Kroge, med 138 og 
Lene Henriksen, også Ødis Kroge, med 139 slag. Peter C. førte ellers med 4 slag inden den sidste 
runde der talte med, men gik så en rædselsrunde der ødelagde både kamp- og slagspillet for ham. Han 
må trøste sig med, at han og Hanne Kristensen gik dagens bedste runde på 28, hvilket er meget godt på 
en bane hvor 36 var rimeligt og finalen blev vundet på 32.  
Sidst, og dermed tildelt den firkantede kugle, blev Aase Helm-Petersen, Risskov; men det var også 
første gang hun prøvede at spille krolf. Der er nu et år til at øve sig i, og hun skal nok slippe af med 
den igen.  
Alt i alt et vellykket stævne, selvom teltet først blev skaffet aftenen før det gik løs.  

1994 
VM 94 på det grønne område omkring  
ABB Electric A/S i Fredericia (70 deltagere) 
Op til dette års VM var der fra nogle piger kommet forslag om at dele turneringen op i damer og 
herrer. Et alternativt forslag gik ud på at dele i en A- og B-række, men ved tilmeldingen blev begge 
forslag massivt nedstemt. Senere har nogle herrer mumlet noget om, at det måske nok alligevel skulle 
deles, men det var først efter dette stævnes resultater forelå. 
Banen mindede lidt om den i Skrillinge, bortset fra at denne var lidt mere skæv visse steder. Alligevel 
havde vi stillet lidt dril op hist og her, og der var megen ros til banen. Hul 1 og 10 var de skæveste, så 
de havde tendens til at drille, men ikke vildt meget som nogle tidligere år.  
Der skal jo helst ske overraskelser og sensationer ved et sådant stævne, og det startede da også med det 
samme. I første kamp strøg den topseedede Peter Christensen, Ødis Kroge, efter en uheldig runde og 
lodtrækning, men sådan er det bare i krolf. Kurt (ham hører vi mere til senere), Helle Sørensen, Strib 
og Mads Kristensen, København, var hans banemænd (m/k).  



22. marts 2006

 Krolfens historie  
Opstarten 

Side 7 af 47 
 

Også sidste års verdensmester, Jens Hauge Nielsen, Nr. Åby, smuttede i svinget. Grete Brink, Kolding, 
lavede hole-in-one på næstsidste hul, og så kunne Jens ikke nå hende mere. Leif Frank, Erritsø, og 
Keld Visti Andersen, Vejle, havde også begge placeret sig foran  den nu tidligere mester, så han kunne 
tage det afslappet resten af dagen.  
Finalen blev vundet af Lene Henriksen, Ødis Kroge, med et enkelt slag foran Bente Jacobsen, 
Skanderup. Altså 2 piger på de første pladser, så nu vil pigerne ikke have stævnet skilt ad mere.  
På 3. pladsen kom Henning Thomsen, Fredericia; men først efter omkamp med Kurt Frederiksen, 
Ødis. Nr. 5 blev Paw Laustrup, Strib, foran Brian Langer, vistnok fra Stenstrup eller i hvert fald 
omegnen deromkring.  
Lene og Paw var gengangere fra sidste års finale, så de har nu bevist det ikke var et tilfælde sidste år. 
Bente og Henning var lige under finalen sidste år, så dem skal man også altid regne med. Kurt kommer 
vi nok til at høre mere om i fremtiden, for han havde kun spille krolf i 2 måneder inden han kom til 
dette VM, og det gik da vist meget godt. 
Brian kommer ikke i de samme krolfkredse som de fleste andre, så jeg har lidt svært ved at bedømme 
hans styrke. Det ser ud til, at han griber det stille, roligt og fornuftigt an, men at der var lidt held med 
også. Han måtte nøjes med 6. pladsen efter omkamp med Paw, men jeg tror han er vældig tilfreds med 
overhovedet at have nået finalen. 
I slagspil var Kurt Frederiksen, Ødis, den glade vinder, hvilket er meget flot af en 1. års spiller. Han 
vandt de 4 første puljer og dermed slagspillet, men det smuttede altså i finalen, så han fik ikke sejren i 
kampspil også. Kurt gik de 4 første runder på i alt 131 slag. Peter Christensen, Ødis Kroge, og Jan 
Eliasen, Kolding, gik begge på 135 slag, men da Peters 5. runde var bedre end Jans, blev Peter nr. 2 og 
Jan nr. 3. Ganske godt af Peter at blive nr. 2 i slagspil, når man nu kun er blevet nr. 37 i kampspil. 
Sidst i kampspil blev Anne Dorte Larsen, Åsum, selvom hun havde været med året før. Hun ligger nu 
inde med Den Firkantede Kugle, og det ser ud til det er rigtig nok, at den bringer held, for endnu er der 
ingen der har fået den 2 gange. 

Holdturneringen 94 
Denne gang blev der tilmeldt 9 hold. KØK havde nu 4 hold, NÅK havde 2 og så havde DKK, SaS og 
ViGo'e hver 1.  
Turneringen blev lavet med 3 indledende puljer med hver 3 hold, og så skulle 1'erne spille mod 
hinanden, 2'erne spille mod hinanden og ligeledes med 3'erne.  
NÅK kom dog med endnu et hold i sidste øjeblik, og så ændrede vi lidt på reglerne omkring hvem der 
skulle mødes; men da det kom til stykket (midt i turneringen), kunne NÅK og ViGo'e stille 1 hold 
mere hver, og så var vi oppe på 12 hold. Derfor lavede vi en 1. division med de 3 puljevindere, en 2. 
division med de 3 2'ere, en 3. division med de 3 3'ere og en 4. division med den enlige 4'er samt de 2 
sidst ankomne hold.  
Det hele endte med KØK-sejr igen, og også i år satte de sig på de 3 første pladser. Denne gang var der 
så rokeret lidt rundt, idet det var KØK 1 der vandt foran KØK 3 og KØK 2. KØK 1 bestod af Inger og 
Willy Christiansen, Kirsten og Niels Thorhauge Andersen alle Ødis Kroge, samt Dorthe og Ove 
Poulsen, Ødis. I 2. division var det igen SaS der vandt, denne gang foran NÅK 1 og  KØK 4. I 3. 
division vandt DKK foran ViGo'e 1 og NÅK 2, og i 4. div. vandt NÅK 3 foran NÅK 4 og ViGo'e 2. 
 
I juni 94 blev SaS stiftet som krolfklub. Det var den 3. af slagsen. 
Den 8/10-94 blev ViGo'e så stiftet som en rigtig krolfklub. Det var så verdens 4. krolfklub. 
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1995 
VM for par 95 ved sognefesten på Ødis Sogneskole 
(24 par/48 deltagere) 
For første gang skulle der holdes VM for par, og vi (Kurt Frederiksen, Ødis Krolfklub, og Peter 
Christensen, Krolfklubben i Ødis Kroge) besluttede at holde det ved sognefesten i Ødis den 18. juni. 
Der skulle være 3 par (6 spillere) på banen ad gangen, og det var det par der tilsammen havde færrest 
slag der vandt. Turneringen blev lavet således, at der var lodtrækning før hver runde, og det bedste par 
gik videre (somme tider 2 bedste par). 
Det endte med 3 par i finalen, og her vandt Inger og Willy Christiansen fra Ødis Kroge over Dorthe og 
Ove Poulsen, Ødis. På 3. pladsen kom Hanne Kristensen, Nyborg, der spillede sammen med Nicolai 
Clausen, Otterup. 
Samtidig med VM for par, havde vi en lille slagspilsturnering, og her vandt Ove suverænt foran Kurt 
Frederiksen, Ødis, og Willy. 
Vi havde et udmærket stævne på en meget flad bane, men de udstillede forhindringer sørgede for den 
spredning der skulle til. Lodtrækningen gjorde, at der var nogen par der var heldige og andre uheldige, 
men sådan skal det altså være. 
Parrene fik nogle point til verdensranglisten, men da det var for par, fik stævnet kun tildelt det halve at 
et normalt individuelt VM. 

VM 95 på græsset omkring Niels og Anne Dortes drivhus i 
Åsum ved Odense ( 74 deltagere) 
Der blev spillet VM på et lidt fladt stykke græs omkring gartner Niels Block Larsens drivhus den 1. 
juli. Det lyder risikabelt, men var er en cementsokkel på drivhuset til at tage de værste vildskud. At 
stykket var fladt, betød bare at vi igen  havde stillet noget drilleri op. Da nogle af hullerne var placeret 
i hestefolden, var der jo heller ikke alt for jævnt. Desuden var der en lille fordybning ved hul 4, som 
kostede en hel del slag til de fleste. 
I skyggen var der køligt og i solen var der varmt, men solen skinnede hele dagen, så vi kunne ikke 
klage. Ved spisetid var det dejligt, og alle sad udendørs og spiste. Altså en rigtig god dag, også mht. 
vejret. 
Med hensyn til spillet, var der ikke helt så mange overraskelser som tidligere. Kurt Frederiksen, Ødis 
(Verdensmester i slagspil), gik dog bag ud af dansen i første runde, men ellers var der vist ikke de 
store sensationer. 
Undervejs var Helle og Ulriks datter Maj så uheldig at slå hul i hovedet, så Helle og Niels var en tur på 
skadestuen med hende. Det kostede den videre deltagelse for ambulancetjenesten, hvilket jo var 
nødvendigt men beklageligt. Der var også en der blev væk undervejs, så i virkeligheden var vi altså 77 
spillere. 
I finalen stod Lene Henriksen, Ødis Kroge (regerende verdensmester), gemalen Peter Christensen, 
Ødis Kroge, Margrethe Juul, Bøgeskov, hendes mand Jørn Juul, Bøgeskov, Ulrik Sørensen, Strib og 
Ole P. Nielsen, Fredericia. 
Ole havde et uheldigt 3. hul, som helt ødelagde koncentrationen i resten af kampen. Ulrik, Peter og 
Lene spillede stabilt, og de fulgtes pænt ad til hul 9. Jørn og Margrethe var nogle få slag efter, men 
formåede ikke at komme op og true de 3 andre. 
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På 9. hul havde Ulrik en 5'er, og Peter og Lene havde henholdsvis 2 og 3, og så var stillingen Peter 25, 
Lene 25 og Ulrik 27.  
På hul 10 var Peter 1 foran Lene, på hul 11 var det lige igen og på hul 12 havde Peter en sikker 2'er og 
Lene et umuligt put til en 2'er. Det klarede hun selvfølgelig, og så var stillingen Peter 32, Lene 32, 
Ulrik 36, Jørn 38, Margrethe 40 og Ole var også med. Altså omkamp mellem 'ægteparret' Lene og 
Peter. 
Peter startede med at lægge sig til en 2'er. Da Lene skød, var der et løstgående barn der besluttede sig 
for at fise tværs over banen, og hun rettede selvfølgelig skuddet af. Lene påstår selvfølgelig 
hårdnakket, at det var en hole-in-one der blev spoleret. 
Hun blev dikteret et omskud, selv om hun faktisk hellere ville have skudt derfra hvor den lå, og det 
smuttede tæt forbi hullet og om bag flaget. Peter puttede sin 2'er, og Lene kunne ikke komme til for 
flaget, og så fik vi en ny verdensmester i kampspil, Peter Christensen, Ødis Kroge. 
I slagspil var det også Peter der løb med laurbærrene, hvilket var hans 2. sejr i slagspil. Han brugte kun 
125 slag i de 4 første runder. Ulrik Sørensen, Strib, blev nr. 2 med 137 slag og nr. 3 blev Torben 
Søgård, Nr. Åby, med 140 slag. 
Bedste dame blev selvfølgelig Lene Henriksen, Ødis Kroge, med i alt 142 slag, hvilket gav en 5. plads 
i slagspillet. 
De bedste runder blev gået af Peter Christensen, Ødis Kroge, hos herrerne med 28 og Lene Henriksen, 
Ødis Kroge, hos damerne med 31 slag. 
Den firkantede kugle gik i år til Dorte Block Hansen, Odense, men hun kæmpede også bravt for at få 
den. 

Holdturneringen 95 
Denne gang blev der tilmeldt 15 hold. KØK gik ned på 3 hold, NÅK havde 4, ViGo'e 3 og så havde 
DKK, SaS, Ødis Krolfklub (ØK), Agtrup Skov (AS) og Tange hver 1. 
De 3 sidstnævnte er nye hold. Tange er dannet af krolfspillere fra Tange og Snarups omegn, og altså 
spillere med en smule VM erfaring. Agtrup Skov er derimod helt nye, og de prøvede spillet 1. gang 14 
dage før deres første kamp. Keld Mikkelsen, som var initiativtager, var eneste undtagelse, idet han 
havde prøvet et par gange. Ødis Krolfklub blev dannet af udbrydere fra KØK (en af grundene til at 
KØK måtte ned på 3 hold) plus nogle tilløbere.  
Data's Krolf Klub (DKK) ville tage navneforandring, men uvist af hvilke grunde, ville de gerne 
beholde forkortelsen DKK. Efter indtil flere spøjse og kreative forslag, enedes formanden om, at de i 
fremtiden skulle hedde DeKorative Krolfere. 
Geografisk set er holdene stadig koncentreret omkring Kolding/Vamdrup, Fredericia og Middelfart, og 
så lige dem fra Tange ved Snarup ved Kværndrup ved Stenstrup mellem Odense og Svendborg på Fyn.  
Turneringen blev lavet med 4 indledende puljer med 4 hold i de 3 puljer, og 3 i den sidste. Bagefter 
skulle 1'erne spille mod hinanden, 2'erne spille mod hinanden og ligeledes med 3'erne og 4'erne. Vi 
kaldte igen de afsluttende puljer for 1., 2., 3. og 4. division. 
1. division blev vundet af Stars and Stribs (SaS) fra Strib, så endelig blev KØK's dominans brudt. SaS' 
sejr blev dog med mindst mulig margin, for var SaS' sidste spillers sidste slag smuttet ved siden af, 
havde KØK vundet turneringen. De 2 hold slog hinanden indbyrdes, men SaS vandt på bedre 
målregnskab.  
På Stars and Stribs hold spillede følgende : Helle og Ulrik Sørensen, Charlotte og Brian Schou, Nick, 
Lone og Paw Laustrup. 
Nr. 3 blev den nystiftede Ødis Krolfklub, og det må siges at være en flot debut. Nr. 4 blev KØK 2. 
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I 2. division blev rækkefølgen NÅK 2, NÅK 3, DKK og Tange, i 3. division ViGo'e 3, KØK 3, ViGo'e 
1 og NÅK 1 og endelig i 4. division NÅK 4, ViGo'e 2 og Agtrup Skov. 
 
Den 3/7-95 blev Ødis Krolfklub stiftet som rigtig klub. Nu er der 5 rigtige klubber. 
 
Den 12/8-95 kom den 6. klub til. Det blev Tange Krolfklub. 
 
Her fra og med 95 fører jeg statistik på hvordan spillerne klarer sig i holdturneringen. Jeg regner 
banernes par ud som gennemsnittet af alle kampe de sidste 3 år, og derefter hvor meget hver enkelt 
spiller går over eller under par. 
Det ender op i en rangliste som giver lidt point til verdensranglisten. I 1995 var der 120 spillere der 
deltog i holdturneringen, og de 3 bedste af alle var Michael Jørgensen, Tange, Paw Laustrup, SaS, og 
Frits Henriksen, NÅK 3. 

1996 
VM for mixed par 1996 ved Ødis Sogneskole  
(16 par / 32 spillere) 
Søndag den 16. juni var der VM for mixed par ved sognefesten i Ødis. 
Der var 16 par der stillede op i dejligt solskin, og alle fik sig vist en hyggelig dag ud af det, selv om en 
enkelt mente, at 4 kampe var for meget. 
Banen var forholdsvis flad, men de til lejligheden udsatte forhindringer og banens hurtighed drillede, 
så den var alligevel en udfordring. 
Der skete det (vid)underlige, at 'amatørerne' Tina Johansen, Ødis Bramdrup, og Preben 'Pippi' 
Andersen, Ødis, vandt i kampspil. Tina og Preben har kun spillet krolf et par gange ved tidligere 
sognefester, og de kom lige fra gaden og tilmeldte sig i allersidste minut.  
I finalen brugte de 61 slag tilsammen, hvor Hanne og Kurt Frederiksen, Ødis Krolfklub, brugte 63. 
Esther Astrup og Frits Henriksen, Nr. Åby Krolfklub, blev henvist til 3. pladsen med 72 slag. 
I slagspil var det Lene Henriksen og Peter Christensen, Krolfklubben i Ødis Kroge, der med 182 slag 
for de 3 tællende runder, blev nr. 1. De gik også dagens bedste runde på tilsammen 55 slag. 
Her var det også Hanne og Kurt der blev nr. 2 med 185 slag og Esther og Frits nr. 3 med 187 slag i alt. 

VM 96 på græsset ved forsamlingshuset i Strib ( 70 deltagere) 
Vådt VM i Strib 
Det 8. VM i krolf blev et af de våde. Lige da vi startede så det rimeligt ud, men det varede ikke længe 
inden det begyndte at dryppe. Det vekslede mellem tørvejr, støvregn og det der var værre hele dagen, 
og sluttede med regn under hele finalen. 
Der var 74 tilmeldte, men diverse sygdomme og andre forhindringer gjorde, at der kun kom 70 til start 
(til tiden). Aldersmæssigt var deltagerne fra 8 til 71 år, så krolf er virkelig for alle. 
Stedet var også ideelt til et sådant arrangement. Græsset var lidt afsvedet, så banen var hurtig allerede 
fra starten, men pga. regnen blev den ikke hurtigere og hurtigere, som den plejer. 
Vi var igen kommet til at lave nogle dødsdroner. Undergrunden var det rene sand, så jorden smuldrede 
væk for oven så kanten af foringen kom frem. Heldigvis er det jo ens for alle.  
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I stedet for et telt, havde vi denne gang et forsamlingshus til rådighed. Det var vi vældig glade for, for 
børnene var inde og spille teater det meste af dagen. Når de ikke var inde, var de ovre i børnehaven 
ved siden af, hvor vi havde fået lov til at gå ind. 

Formændenes dag 
Kurt Frederiksen, formand for Ødis Krolfklub, løb med titlen i kampspil. Henning Thomsen, 
Fredericia og formand for DeKorative Krolfere, var lige ved at hente Kurt med en hole-in-one på 
sidste hul, men måtte nøjes med 2. pladsen. Nr. 3 blev Peter Christensen, formand for Krolfklubben i 
Ødis Kroge.  
Kurt brugte 29 slag, Henning 30 og Peter 34. De andre i finalen var Bent S. Jacobsen, Fredericia 
(ViGo'e) med 35 slag, Svend Erik Fredslund-Sørensen, Fredericia (DKK) med 35 slag og Frits 
Henriksen, Asperup (NÅK) med 36 slag. 
Kurt skilte sig ud fra starten, med meget sikkert spil. Henning var konstant 2-3 slag efter, men et par 
slag foran de sidste 4, som fulgtes pænt ad. 
Da der skulle spilles på sidste hul, var Kurt 4 foran Henning, som igen var 2 foran Peter og Bent. 
Sikker sejr til Kurt. Hvis altså ikke Henning havde lagt pres på, ved at lave hole-in-one. 
Nå, skidt. Kurt spillede ind til en sikker 3'er, ca. en kugles bredde fra hullet.  
Umiddelbart et godt sted, og sidste mand der kunne ødelægge det for Kurt var Peter, som skulle have 
en 2'er for at få 3. pladsen. Det var et langt put, som var meget tæt på at smutte i, men kuglen lagde sig 
i klemme mellem flagstangen og Kurts kugle. Både Kurt og Peter så nu omkampe i øjnene, men Kurt 
klarede ærterne ved på mirakuløs vis at få begge kugler i hul. Tak, Kurt! 
Den Firkantede Kugle blev i år tildelt Tommy Jensen, som dagen igennem kæmpede hårdt for at få 
den. 
Nu kan jeg lige så godt nævne de andre formænd også. ViGo'es formand, Ulla Jensen, blev nr. 7 og 
dermed bedste dame, Jens Hauge Nielsen, Nr. Åby Krolfklub, nr. 9 og Ulrik Sørensen, Stars and 
Stribs, endte på en skuffende 19. plads. 
Bedste udlænding blev Juan Brage, Spanien, som nr. 34. 
I slagspil var det Peter Christensen, Ødis Kroge, der genvandt titlen med 124 slag i de 4 første runder. 
En ny vandrepokal, Den Gyldne Kølle, som Ulrik har fået fremstillet, blev overrakt. Det er 
verdensmesteren i slagspil, der får den tildelt, og Ulrik siger, at man skal spille med den ved næste VM 
(hvis man kan løfte den). Ulrik og jeg er ikke helt enige på dette punkt, men jeg vil da komme med den 
i nypudset stand.  
Nr. 2 i slagspil blev Kurt Frederiksen, Ødis, med 125 slag, og Henning Thomsen, Fredericia, måtte 
finde sig i en 3. plads, også med 125 slag. Kurt fik 2. pladsen fordi han var bedre i den 5. runde, som 
kun tages i brug ved lighed i de første 4 runder. 
I slagspil var bedste dame Lene Henriksen, Ødis Kroge, med 136 slag, og bedste udlænding var igen 
Juan Brage på en 58. plads. 
Jeg kunne ikke være alle steder på een gang, men nogle sjove ting så jeg da, og resten er noget jeg har 
hørt rygter om, men jeg vil her nævne nogle af disse sjove tilfælde.  
Først Svend Eriks lop over en sten og direkte i hul 11. Ikke noget med at kuglen trillede i hul, men 
altså direkte ned. PLOP!. 
Nicolai skød for langt og ved siden af hul 11, men kuglen trillede op ad den lille bakke bag hullet, bag 
om stenen, vendte om og røg i til hole-in-one. 
Rikke lavede hole-in-one på hul 9, som nok var et af de sværeste at lave hole-in-one på. Hun er kun 9 
år, så man kunne fristes til at tro, at det var et tilfælde, men for at bevise det ikke var, lavede hun en på 
næsten lige så svære hul 10 også.  
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DM 96 på græsset ved forsamlingshuset i Sdr. Vilstrup  
( 47 deltagere) 
Den 31. august afholdt vi så DM i krolf for første gang.  
Der blev lavet en 'bane' ved forsamlingshuset i Sdr. Vilstrup. Banen, - som nogle kaldte en brakmark, 
blev først høstet dagen før i regnvejr. Det afklippede græs lå i store klumper lørdag formiddag, og der 
var ikke klippet særlig tæt. Vi tog en alm. plæneklipper og lavede 'unfairways' fra hul til hul, og så var 
der en 2-3 mand der rev græs væk.  
Resultat blev, efter min mening, tåleligt, selv om der stadig var nogen der spurgte hvor banen mon var 
henne.  
De 47 spillere kom i gang, og selv om det blæste en del, holdt det næsten tørvejr hele tiden. 
Alle spillede 3 runder, så derfor var det de første 3 runder talte med i slagspillet. Nogle spillede 4 
runder, og andre igen 5 runder. 
Vinder i kampspil blev Søren L. Jensen fra Vejlby ved Fredericia. Søren er kun 13 år, men det 
forhindrede ham ikke i at tæve verdenseliten.  
Søren brugte 34 slag i finalen, som også blev hans bedste runde. På andenpladsen efter omkamp kom 
Kurt Frederiksen, Ødis, med 36 og på 3. pladsen kom Ulrik Sørensen, Strib. 
Nr. 4 blev Niels Ole Thomsen, Fredericia, med 39 slag, nr. 5 blev Henning Thomsen, Fredericia, med 
41 slag og sidste mand i finalen var Bent S. Jacobsen, Fredericia, med 43 slag. 
Bedste dame blev en tidligere indehaver af Den Firkantede Kugle - Gry Clausen, Otterup, på 9. 
pladsen. 
I slagspil vandt Bent S. Jacobsen, Fredericia, med 111 slag foran Peter Christensen, Ødis Kroge, 
ligeledes med 111 slag. Bent fik dog førstepræmien, Det Gyldne Hul, fordi hans 4. runde var bedre end 
Peters 4. runde. Det var her Bent gik dagens bedste runde på 31 slag. 
Nr. 3 blev Orla Frederiksen, Ødis, med 112 slag, det samme som Frits Henriksen, Nr. Åby, på 4. 
pladsen. Også her var 4. runde udslagsgivende. 
I slagspil var bedste dame Ulla Jensen, Vejlby, med en 8. plads. 
Det er vist første gang ved et krolfstævne, at der har 6 forskellige spillere på podiet. 
Efter kampene var der præmieoverrækkelse, hvorefter en del kørte hjem. 
Tilbage var der en lille sluttet kreds på en ca. 20 stykker der havde lidt fællesspisning af medbragt 
mad, og ellers bare hyggede sig. 

Holdturneringen 96 
På formandsmødet besluttede vi, at vi ville have en 1. div. bestående af de 5 bedste hold fra 95, og to 
2. div. Der skulle så rykke 2 hold ud af 1. div., og komme 2 nye hold op, - 1 fra hver 2. div. 
1. div kom til at bestå af SaS, KØK 1, ØK, og KØK 2 fra 1. div. i 95, samt NÅK 2 som vinder af 2. 
div.  
Der skete det overraskende, at sidste års vindere, SaS, kun vandt den første kamp, for så at tabe resten, 
hvilket selvfølgelig betød nedrykning for dem. 
Vinder blev KØK 2, som sæsonen igennem spillede stabilt på udebane og stærkt hjemme. Det blev til 
2 nederlag på udebane, men da holdene slog hinanden indbyrdes, var 4 hjemmesejre og 2 udesejre nok. 
Holdet bestod af Søren og Peter Christensen, Lene Henriksen, Bente og Tonny Gravesen, Ib Svangren, 
Jan Eliasen, Louise og Blenda Schnegell og Eigil Fabricius. 
Nr. 2 blev KØK 1, lige som sidste år. Holdet har haft lidt udskiftning, men det lader ikke til at have 
svækket holdet væsentligt. 
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ØK blev igen nr. 3, men denne gang på et hængende hår. I sidste kamp kunne holdet risikere at rykke 
ned hvis de tabte 3-13 i Nr. Åby, men da de 'kun' tabte 4-12 fik de bronze og Nr. Åby måtte ned. 
Vinder af 2. div. A blev ViGo'e 3 ret så suverænt med max. point. På de følgende pladser kom NÅK 1, 
KØK 3 og ViGo'e 2. 
2. div. B blev vundet af NÅK 3, så Nr. Åby bliver igen repræsenteret i 1. div. Her havde DKK ellers 
de bedste kort på hånden inden sidste spilledag i Nr. Åby. Først kunne de rykke op med en sejr over 
NÅK 4, men måtte nøjes med uafgjort. Derefter kunne de nøjes med uafgjort mod NÅK 3, men tabte 
knebent med 7-9. Efterfølgende kom ViGo'e 1 og NÅK 4. Puljen var i øvrigt meget lige, for der var 
kun 2 point fra nr. 1 til nr. 4. 
ViGo'e 3 vandt over NÅK 3 med 9-7 i kampen om 2. div. pokal. Der blev spillet på SaS' bane. 
 
På dette års hold-rangliste var der 103 spillere, og de 3 bedste var Frits Henriksen, NÅK 3, Henning 
Thomsen, DKK, og Christian Thode, NÅK. 

Ny klub? 
Seest Boldklub startede noget ældreidræt op omkring 1. maj, hvor de foruden petanque og tennis 
kunne komme til at spille krolf. Altså ikke en egentlig krolfklub, og heller ikke tilmeldt vores 
holdturnering, men en 12-15 ældre formodedes at få nogle hyggelige timer sammen. 

1997 
DM 97 i Asperup på Båring Stadion (33 deltagere) 
Lørdag den 24. maj afholdt vi DM i Asperup.  
Vejret var solrigt men vinden var lidt kølig. Det var dog ganske godt til krolf, især hvis man fandt et 
sted med læ.  
Banen var ikke så lang som Nr. Åby's bane, selv om der var et par steder hvor der skulle hugges godt 
til. Dette skyldtes græssets tæthed, der gjorde banen en anelse tung at spille på. Da det var tørvejr hele 
tiden, blev banen hurtigere op ad dagen, så det var ikke så galt endda. Nogle af pigerne gik og 
mumlede noget om at den var for lang, og der var også enkelte herrer der havde det sådan. I slagspil 
var der da også kun 4 piger blandt de 20 bedste, så noget er der jo om snakken. Banens par blev for 
øvrigt beregnet til 39. 
36 havde meldt sig til, 33 dukkede op og 31 gennemførte. Der var 2 der 'stak af' fra den sidste kamp, 
hvor de derfor blev noteret for 99 slag. Det gik noget ud over deres placering i slagspil, men 
alternativet er at diskvalificere dem helt. 
Når vejret ellers er med os, bliver et krolfstævne altid vellykket og hyggelig, og det var det også i 
Asperup.  
Gry og Lene styrede tavlerne med fast hånd, og tidsplanen holdt inde for 10 min., så det var som det 
skulle være. Cafeteriaet i boldklubbens klubhus var åbent hele dagen, og undervejs blev medbragte 
madpakker også nydt.  
Et helt igennem vel arrangeret og vellykket DM, hvor jeg ikke har kunnet finde noget at klage over. 
Stor tak til Lars Hesby og Frits Henriksen for det store arbejde de har udført. 
Så må jeg vist hellere komme til resultaterne.  
Ny danmarksmester i kampspil blev Bent Jacobsen, Ødis Kroge, efter omkamp med naboen Peter 
Christensen, Ødis Kroge. Peter havde ellers chancen for sejren på sidste hul, men kiksede et ret kort 
put, men sådan er krolf jo. Bent spillede stabilt og bedre og bedre som dagen skred frem, så hans sejr 
var der ikke noget at indvende imod. 
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Ellers var det familien Thomsen fra Fredericia der satte sit præg på dette stævne. Henning Thomsen 
blev nemlig nr. 3, Karen Marie Thomsen nr. 5 og Ane Sophie Thomsen (på næsten 14 år) nr. 6. Kurt 
Frederiksen, Ødis, klemte sig ind på en 4. plads. 
I slagspil tog Henning Thomsen sig af titlen med i alt 130 slag, og han havde også dagens bedste runde 
på 30. Peter Christensen, Ødis Kroge, måtte endnu engang tage til takke med 2. pladsen med 132 slag. 
På 3. pladsen kom Bent Jacobsen, Ødis Kroge, med 139 slag, men han må dele æren med Kurt 
Frederiksen, Ødis, og endnu en Thomsen, nemlig Niels Ole, som begge ligeledes havde 139 slag. Bent 
fik 3. pladsen fordi han havde den bedste 4. runde. 
Nr. 33 blev Søren Christensen på 6 år, men da han trak sig fra sidste kamp, kunne han ikke kvalificere 
sig til Det Gyldne Hul som nu endelig har fundet sin fremtidige plads. Den forgyldte sukkerskål, som 
det vist i virkeligheden er, går til nr. klat i den pulje vi kalder Røven af 4. div., og det var denne gang Ib 
Svangren. 

VM for mixed par 1997 ved skolen i Ødis (26 par / 52 deltagere) 
Den 14. juni var der igen VM for mixed par i Ødis, og igen var det vældig hyggeligt.  
Et krolfstævne mislykkes nu aldrig helt, når vejrguderne er med os, og det var de den dag. Ikke 
overvældende godt vejr, men rimeligt og i hvert fald tørvejr hele dagen. Vi sad ude og spiste bagefter, 
så det var i hvert fald ikke koldt. 
Til min store overraskelse tilmeldte ikke færre end 29 par sig, og da jeg havde lovet alle 3 kampe fra 
13:00 til 17:00 havde jeg et tidsmæssigt problem. 
Lige meget hvordan jeg end vendte og drejede det, kunne det overhovedet ikke lade sig gøre på 4 
timer.  
Ved at skrue turneringen lidt specielt sammen, og ved at benytte 2 baner, kom vi ned på 5½ time. Hvis 
vi havde været meget skrappe og jaget puljer ud på een gang, og ladet dem starte 3-4 forskellige steder 
på samme bane, kan det da godt være vi havde kunne klare det på 4 timer, men vi tog det stille og 
roligt uden det store stress. 
Banen var krydret med nogle af mine kendte forhindringer, samt nogle nye 'opfindelser', så alt i alt var 
der udfordringer nok. Alene det, at 3 par - 6 spillere - forsøgte at komme i samme hul på en forholdsvis 
kort bane, gjorde sit til at man 'kom hinandens ved'. Af og til lignede omegnen af hullerne mere en 
rede fra en kæmpefugl der havde lagt farvede æg.  
Der blev loppet, spillet med bander, skubbet, puffet, bandet, svovlet, hjulpet, jublet og grinet højlydt af 
spillets underfundigheder. Nåe ja, - og også af dommernes irettesættelser af højlydte tilskueres private 
snak. 
Da sidste kamp var spillet, havde Inge og Bent Jacobsen, Fredericia, vundet et meget lige finale foran 
Lene Henriksen og Peter Christensen, Ødis Kroge og Mary og Leif Frank, Skærbæk. Lene og Peter 
førte ellers med 1 slag inden sidste hul, men det blev klattet væk, og så vandt Inge og Bent med 66 slag 
mod Lene og Peters 67. Mary og Leif brugte 69 på 3. pladsen. 
I slagspil gik Inge og Bent dagens bedste runde på 61, - 2 gange endda, - så slagspillet vandt de også 
med i alt 188 slag. Her gik 2. pladsen til Karen Marie og Henning Thomsen, Fredericia, med 197 slag 
og 3. pladsen tilfaldt Lene og Peter med 199 slag i de 3 runder. 

VM 97 på fodboldbanen ved Bøgeskovhallen ( 67 deltagere) 
Den 17. august var der individuelt VM i krolf i Bøgeskov ved Fredericia, og da vejret var fremragende, 
kunne det jo ikke være bedre. Hvis man absolut vil klage, kan man sige det næsten var for varmt.  
Jeg synes nu det var lækkert, og selv om vi gik ned i antallet af deltagere i forhold til sidste år, var der 
alligevel 67 spillere i alderen fra 7 til næsten 72 der kæmpede om ære og håneret. 
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Banen var knastør, småknoldet og hurtig, hvilket voldte mange spillere problemer. Nogle var heldige, 
andre uheldige og nogle bare dygtige, og sådan skal det være. 
Fredericia Dagblad tog nogle billeder og jeg fik lov til at blamere mig i TvTrekanten, så der var også 
lidt presse på. 
Der var indtil flere debutanter, en enkelt havde aldrig spillet krolf før, og de klarede sig efter 
omstændighederne godt. 
Inden resultaterne vil jeg lige takke Ulla for det store arbejde hun har lagt i stævnet, og en tak til Sally 
og Lene ved tavlerne. Det er faktisk et ret utaknemmeligt job, for langt de fleste vil jo meget hellere 
spille end passe tavler. 
VM 1997 blev alderspræsidenten Olav Petersens, Ødis, store dag - han er næsten 72 år.  
I kampspil vandt han finalen med 27 slag foran Henning Thomsen, Fredericia, med 29 slag og Torben 
Søgård, Nr. Åby, som brugte 32 slag. 
De andre finalister var Bent Ole Serup, Fredericia, med 33 slag, bedste dame Margrethe Juul, 
Fredericia, 35 slag og 14-årige Søren L. Jensen, Vejlby ved Fredericia, også med 35 slag. 
Den firkantede kugle tilfaldt Margrethe Serup, Fredericia. Da den tilsyneladende bringer held, er det 
nok sidste gang hun får den. Endnu har ingen haft den 2 gange. 
I slagspil var der i år kun 3 tællende runder, så folk lå virkelig tæt. 
Vinder blev igen Olav Petersen, Ødis, med i alt 98 slag i de 3 tællende runder. Nr. 2 blev Dorte 
Christensen, Nyk. F., også med 98 slag, og nr. 3 blev Ole Reeckmann, Kolding, ligeledes med 98 slag.  
Da de alle havde 98 slag efter 3 runder, blev 4. runde afgørende for deres placering. 
Bedste runde gik Egon Poulsen, Sdr. Stenderup, med 26 slag, og bedste damerunde gik Dorte 
Christensen, Nyk. F., med 27 slag. 
Hos debutanterne vil jeg lige nævne Flemming Ørvads 6. plads i slagspil. Flemming havde spillet krolf 
for første gang 14 dage tidligere. 
Det beviser jo vores påstand om, at man kan komme lige fra gaden og blande sig i verdenseliten. 

Seest Boldklub 
Ældreidrætten i Seest har virkelig slået igennem. Der er nu ca. 30 ældre der går og spille lidt krolf 
mandag og torsdag formiddag. Det er heldigvis ikke alle der møder op på én gang, men en 18-20 stk. 
er der da på en alm. træningsdag. Det er der faktisk ingen af de rene krolfklubber der kan præstere. 

Holdturneringen 97 
Et enkelt hold måtte trækkes ud af turneringen, da NÅK havde mistet nogle spillere. Vi beholdt dog 5 
hold i 1. div., som efterlod 7 hold til 2. div. Disse 7 hold blev fordelt i 2 puljer, hvor der altså kun kom 
3 hold i den ene, og så håbede vi på nogle eftertilmeldinger. Der skete imidlertid ikke noget, så det 
blev lidt få kampe til de 3 hold. 
I 1. div. havde KØK 1 haft en del udskiftninger, hvilket kostede en del point. Først på sidste spilledag 
kom der 4 point på tavlen, men da var det for sent. Oprykkerne NÅK 3 måtte med ned. Holdet havde 
problemer på udebane, men havde også tabt en enkelt kamp på hjemmebane, hvilket kostede dyrt.  
Den anden oprykker, ViGo'e 3, tabte ikke på hjemmebane, og så fik de bronze på trods af ene 
udebanenederlag.  
Ødis Krolfklub vandt alt hjemme og en enkelt udekamp, hvilket var nok til sølvmedaljer, mens KØK 2 
løb med guldmedaljerne. Alt blev vundet hjemme, og dertil kom 2 udesejre, så der var lidt luft til ØK. 
Ydermere havde KØK 2 bedre score. 
Holdet bestod af : Nanna, Søren og Peter Christensen, Lene Henriksen, Bente og Tonny Gravesen, Ib 
Svangren og Jan Eliasen. 



22. marts 2006

 Krolfens historie  
Opstarten 

Side 16 af 47 
 

2. div. pulje A blev vundet af SaS, som dermed vender tilbage til 1. div. Igen i år havde DKK ellers de 
bedste kort på hånden, da de kunne nøjes med uafgjort i sidste kamp på hjemmebane mod netop SaS, 
men SaS vandt sikkert med hele 11-5. Nr. 3 og 4 blev ViGo'e 1 og NÅK 1. 
2. div. pulje B blev vundet suverænt med max. point af KØK 3 foran NÅK 2 og ViGo'e 2.  
I kampen om 2. div. pokal, vandt KØK 3 over SaS på en 'fremmed' bane i Trelde. Kampen endte 8-8, 
så man måtte til at tælle slag, og her var der ingen tvivl om hvem der havde spillet bedst. 
 
På dette års hold-rangliste var der 91 spillere, og de 3 bedste var Henning Thomsen, DKK, Olav 
Petersen, KØK 3 og Ole P. Nielsen, ViGo'e. 

1998 
Nye  klubber i 98 
Den 27. februar så endnu en krolfklub dagens lys. Den hedder Båring Asperup Krolfklub - Baskerne. 
Forkortet kunne første del af navnet blive BAsK, og derfor kalder de sig også Baskerne. S  fra 
Asperup blev taget med for det ikke skulle blive BAK (i andre sportsgrene hedder klubberne for øvrigt 
gerne Frem og Fremad), og BAsK lyder da også mere som noget der hører hjemme i krolfens verden. 
Det er krolfens 'grand old man' Frits Henriksen, - selvfølgelig, - der står bag initiativet, og han blev da 
også formand for klubben, der hermed er den 7. officielle krolfklub. 
 
I 98 tilmeldte dartklubben Dragen fra Christiansfeld også et hold i krolfturneringen. Nu er det vel lidt 
underligt at en dartklub stiller op i en krolfturnering, men der er selvfølgelig en naturlig forklaring. 
Nogle af medlemmerne i Krolfklubben i Ødis Kroge er medlemmer af Pileklubben i Ødis Kroge 
(PØK), og i vinterens løb har vi spillet mod Dragen på hyggeplan. PØK taber altid, så en sommer blev 
Dragen udfordret i krolf i stedet for dart, og vi havde en hyggelig dag. Flere af Dragens folk syntes 
krolf var sjovt, og da der blev kaldt ind til holdkrolf tilmeldte de sig. 
I første omgang er det et forsøg, så Dragen låner en bane og udstyr af KØK det første år, og så ser vi 
om der er grobund for en mere permanent ordning senere. 

DM 98 bag mejeriet i Hjarup (58 deltagere) 
Det var som sædvanlig rigtig hyggeligt, og levede helt op til krolfens slogan. Vejret var jo med os, og 
så plejer krolfstævnerne at blive rigtig gode. Landsbyforeningen var en uvurderlig hjælp med al mulig 
hjælp og assistance, samt forplejning under og efter stævnet. 
Banen blev som sædvanlig hurtig efter de første 20 kampe, og da undergrunden ikke ligefrem var 
jævn, var kuglerne meget svære at styre. Hullernes foringer var også med til at gøre det vanskeligt - 
der blev i hvert fald set en del såkaldte dødsdroner - men det var jo ens for alle. For øvrigt skete det 
ikke hvis man skød midt i hullet. 
Der var 58 spillere fra 8 til 72 år, hvoraf de 11 var debutanter (har ikke været med ved stævner eller 
holdkampe tidligere). 
Nr. 1 i kampspil blev Ove Poulsen, Kolding, efter en suveræn dag. Han vandt de 5 puljer han stillede 
op i. Ove brugte 32 slag i finalen foran Peter Christensen, Ødis Kroge, med 37 slag og Orla 
Frederiksen, Ødis, brugte 39 slag. De 3 andre finalister var Ib Svangren, Aller, som sidste år blev sidst, 
spillets opfinder Frits Henriksen, Asperup, og Thorhauge Andersen, Ødis Kroge. De brugte 
henholdsvis 40, 41 og 45 slag. Bedste dame blev Inger Christiansen, Ødis Kroge, som nr. 8. 
Sidst blev Kaj Sørensen, Nr. Åby, og han har nu vores lykkebringende drillepokal ved navn Det 
Gyldne Hul. 
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Bedste debutant blev  Astrid Sørensen, Nr. Åby, og Thomas Rousing, København, som henholdsvis nr. 
29 og 30. 
Nr. 1 i slagspil blev Kurt Frederiksen, Fovslet, med 139 slag på de 4 tællende runder. 139 slag var også 
det Lene Jacobsen, Århus, brugte, men Kurt vandt på reglen om færrest slag i sidste runde. Ove 
Poulsen, Kolding, tog 3. pladsen med 140 slag i alt.  
I slagspil blev Astrid Sørensen, Nr. Åby , igen bedste debutant med en placering som nr. 42. En enkelt 
plads efter kom Max B. Madsen, Varde. 
Verdensmesteren Olav Petersen, Ødis, havde en blandet dag. Det blev til en 38. plads i kampspillet, 
men en 8. plads i slagspillet. Danmarksmesteren Bent Jacobsen, Ødis Kroge, havde ikke nogen god 
dag. Det blev til placeringer som nr. 51 og 46. 
Bedste runde gik Lene Jacobsen, Århus, med 30 slag, hvilket var flot på den vanskelige bane. Banens 
'par' blev beregnet til 41. 
Bedste herrerunde gik Kurt Frederiksen og Ove Poulsen med 31 slag, men jeg vil også lige nævne 
Søren Christensens runde på 32. Søren er lige fyldt 8 år, og havde en feberrunde der startede med 2 
hole-in-one, og endnu 1 på hul 5. 

VM for mixed par 1998 ved skolen i Ødis (14 par / 28 deltagere) 
Vejret var godt, og så lykkes alle krolfstævner. Der var kun 14 par tilmeldt, men alle havde en 
hyggelig eftermiddag med krolf alligevel. 
Vi mistede formodentlig en del par pga. "rock under broen" og en enkelt ville ikke have en fremmed 
dame at spille med, men jeg har en formodning om, at det mest var førstnævnte der kostede deltagere. 
Hvis vi skal undgå rock'en, skal vi enten flytte hele sportsfesten til en anden weekend eller til om 
søndagen, men om søndagen har idrætsforeningen ikke spisning, og det var også ganske hyggeligt og 
godt. Vi får at se, hvad jeg finder på næste år.  
Der var 9 spillere der blev betragtet som amatører, hvoraf de 3 var børn, og i alt kom der 14 par til 
start. 
Børnene fik deres makker og der blev trukket lod om partner. Nogle var heldige, andre mindre heldige, 
men det var vist kun mig der havde det svært med min makkers (Søren) ukoncentrerede spil. "Du er 
vist ikke for god selv", sagde Søren da jeg klokkede i det, og det havde han jo ret i. 
Der kom nogle ekstra spillere og et afbud i sidste øjeblik, men ved at parre 2 damer klarede vi det 
alligevel. 
Der var 3 par i finalen, og verdensmestre blev Karen Marie Thomsen, Fredericia, og Egon Poulsen, 
Sdr. Stenderup, med 65 slag. 
Nr. 2 blev Grethe Munk (amatør), Ryslinge, og Ib Svangren, Aller, med 72 slag foran Lene Jensen, 
Fredericia, og Ole Reeckmann, Kolding, med 75 slag. Grethe Munk er først begyndt at spille krolf 
inden for den sidste måned. 
Det var også Karen Marie og Egon der vandt slagspillet. De brugte 194 slag på de 3 runder, - faktisk 
gik de dagens 3 bedste runder. 
Nr. 2 blev her Gry Clausen, Otterup, og Lene Henriksen, Ødis Kroge, med 210 slag, og som nr. 3 
havde vi Sanne Clausen (halvamatør), Ødis, og Willy Christiansen, Ødis Kroge, med 212 slag. 
Jeg synes det var forfriskende med nye folk på skamlen. Amatører og spillere som Egon, Ib, Sanne og 
Gry, som ikke har nogen fast makker, får større chance for at spille med i toppen. 

VM 98 i den gl. kalkgrav i Nysted (53 deltagere) 
Det 10. VM i krolf havde jeg tilladt mig at flytte til Nysted på Lolland. 
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Det blev afholdt på et grønt område, hvor vi havde udsigt til Ålholm slot og Nysted havn, så 
omgivelserne var der ikke noget i vejen med. 
Faktisk er det kun køreturens længde for jyder og fynboer man kan klage over, men jeg tror de fleste 
har overlevet, og når det nu kun er sket 1 gang på 10 år, så går det vel an.  
"Næ, - hov!!" siger lollikkerne, - den lange tur er forekommet 9 gange på 10 år. 
Nu har lollikkerne aldrig været så krolfmæssigt talstærke som jyder og fynboer, men det kunne jo være 
fordi vi aldrig har holdt VM på de kanter før. Der dukkede i hvert fald 17 spillere op fra Nysted og 
Nykøbing F. da vi endelig kom til landsdelen. 
VM har også affødt noget mere eller mindre organiseret krolf i Nysted, og der er noget der tyder på at 
der med tiden opstår en klub med navnet Nyserne (Dorte får altid høfeber når hun er ude for at spille). 
Der deltog 53 spillere ved stævnet, hvilket ikke var så få som frygtet og ikke så mange som håbet. Vi 
var som sædvanlig en blandet flok fra 8 til 72 år af begge køn, og da vejret kun truede med regn der 
aldrig kom, kunne det ikke gå helt galt. 
Dagen var hyggelig og ustresset, og for en gangs skyld holdt tidsplanen til sidst. Vi måtte vente en ½ 
time på bussen, men det varede ikke længe inden den tabte tid var samlet op igen. 
Banen så forholdsvis flad ud ved første øjekast, men man opdagede hurtigt buler og pukler i græsset, 
og så var der en eller anden der havde tabt nogle sten på strategisk irriterende steder. Alt i alt en rigtig 
god bane - synes jeg i hvert fald. 
Banens par blev beregnet til 38, så den var hverken nem eller svær, og selv om der var nogle steder der 
blev hurtige, blev de ikke umulige. 
Da vi nåede finalen var der 6 mand tilbage, og ny verdensmester blev Peter Christensen, Ødis Kroge, 
med 28 slag (jeg kan aldrig rigtig finde ud af om jeg skal skrive jeg eller Peter, og i det hele tagen 
bryder jeg mig ikke om at skrive om mig selv). 
Nr. 2 blev Gry Clausen, Odense, med 34 slag, hvilket Thorhauge Andersen på 3. pladsen også brugte. 
Gry spiller kun krolf ved vores stævner og det var Thorhauges 2. finale i år, hvilket begge dele er 
meget flot. 
På 4. pladsen kom den afgående verdensmester. Olav Petersen, Ødis, med 35 slag. 
De sidste 2 finaledeltagere var Vivi Reeckmann, Kolding, og Torben Søgård, Nr. Åby, som begge 
brugte 37 slag. Vivi vandt dog omkampen. 
Den Firkantede Kugle gik til Gorm Larsen, Nykøbing F., men Gorm havde heller ikke spillet krolf ret 
mange gange, og så er det lidt svært for en dreng på 8 år. Heldigvis bringer pokalen held, så næste år 
slipper han nok af med den igen. 
I slagspil var det også Peter der vandt. Han brugte 122 slag i de 4 tællende runder. I det hele taget en 
super dag for denne spiller. 
Nr. 2 blev krolfens grand old man, Frits Henriksen, Asperup, som brugte 128 slag. På 3. pladsen kom 
det lokale håb og stortalent, Jan Pedersen, Nysted, som brugte 129 slag. Det var ca. 4. gang i sit liv Jan 
spillede krolf, så det må siges at være flot. 
Bedste pige var igen Gry, denne gang på 5. pladsen med 132 slag.  
Bedste damerunde gik Inger Christiansen, Ødis Kroge, med 28 slag, men dagens superrunde gik Ole 
Reeckmann, Kolding, med kun 25 slag. For ham desværre i 5. runde, hvor det ikke gavnede ham ret 
meget i slagspillet. 
Bedste damedebutant blev Anita Christensen, Nykøbing F., med en 22. plads i kampspil og en 27. 
plads i slagspil. 
Hos herrerne var det Jan Pedersen, Nysted, der lyste op med en 11. plads i kamspil og så den flotte 3. 
plads i slagspil. 
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Holdturneringen 98 
Da holdturneringen skulle til at starte, viste det sig, at Stars and Stribs (SaS) ikke kunne stille hold. En 
var udstationeret i Bosnien og en anden på studietur i USA, og et par stykker ville ikke spille når de 
andre ikke var med, så der var kun 2 spillere tilbage. 
Vi håber selvfølgelig SaS vender stærkt tilbage i 99, og så spillede vi med 4 hold og kun 1 nedrykker i 
1. div. 
Divisionen blev igen vundet af KØK 2, som ellers startede med et nederlag og en uafgjort - 
sidstnævnte endda på hjemmebane -, men da resten blev vundet, vandt de rækken med 3 overskydende 
point. 
Det var 3. år i træk holdet vandt mesterskabet, så pokalen blev vundet til ejendom. Holdet bestod af 
Søren og Peter Christensen (kaptajn), Lene Henriksen, Ib Svangren, Bente og Tonny Gravesen. 
Nr. 2 blev ViGo'e 3, som ellers gennem det meste af sæsonen lå i akut nedrykningsfare, men en 
udesejr over ØK reddede de skindet, og med en sejr i sidste kamp kom de op på 2. pladsen. 
Nr. 3 blev oprykkerne fra KØK 3. De var placeret midt i rækken det meste af tiden, og så er en 3. plads 
vel helt OK. 
Nr. 4 og dermed nedrykker blev ØK, som ellers plejer at blive ret godt placeret pga. en stærk 
hjemmebane, men i år var 1 enkelt nederlag hjemme nok til at sende dem ned.  
Det er ikke derfor ØK har besluttet at flytte til en anden hjemmebane, og jeg er da også helt sikker på 
de vender hurtigt tilbage. Holdet har mange gode spillere. 
2. div. A blev vundet af NÅK 1 med 13 point foran Baskerne med 12. Pulje B blev vundet suverænt af 
ViGo'e 1 foran KØK 1. 
I kampen om pokalen vandt NÅK 1 med 9-7 efter en meget lige kamp på en bane anlagt i Hugo Heins 
have. 
 
På dette års hold-rangliste var der 95 spillere, og de 3 bedste af alle var Kurt Frederiksen, ØK, Peter 
Christensen, KØK 2, og Frits Henriksen, Baskerne. 

World Cup 
I år var første år man kunne vinde World Cuppen i krolf. Vinderen af World Cup er den spiller der har 
scoret flest point ved vores stævner og i holdturneringen. Til forskel fra verdensranglisten som går 
over 3 år, tælles kun point scoret i indeværende sæson med. 
Vinder blev Peter Christensen, KØK 2, foran Ib Svangren, KØK 2, og Niels Thorhauge Andersen, 
KØK 1. 

Ny krolfklub på banen 
Jamen, - er det ikke fantastisk?! November 98 kom den 8. krolfklub til verden. 
Det er en firmaklub hos Mærsk Data, og den hedder noget så kryptisk som MDCODGJ-98. Efter 
sigende skulle det stå for "Mærsk Data Crolf Og Den Gale Jyde af 98". 
Hvem "Den Gale Jyde" er, fremgår ikke tydeligt, men i skrivende stund har klubben 13 medlemmer. 
Det må siges at være flot, for endnu har ingen af medlemmerne prøvet at spille krolf.  
Det virker som folk med noget "go" i, så jeg er overbevist om vi nu får sat et stort fodaftryk i 
København og omegn. 



22. marts 2006

 Krolfens historie  
Opstarten 

Side 20 af 47 
 

Diverse fra 1998 
Førnævnte klub har fundet os på internettet, som også har hjulpet os med at komme i Politikken og TV 
2 i løbet af året. 
Ydermere fik vi pga. artiklen i Politikken kontakt via internet til Sverige, hvor der går nogle 
mennesker rundt og spiller terrängkrocket. Det er stort set det samme som krolf, selv om der 
selvfølgelig er lidt divergerende regler. Det svenske spil blev opfundet nogenlunde samtidigt med 
vores, og har stort set udviklet sig lige som krolf indtil begyndelsen af 90'erne. Siden er der ikke sket 
så meget i Sverige, hvorimod der jo er sket en hel del i Danmark. 
Jeg løb også på et billede fra en reklame for en golf-bog ude på nettet. Det forestillede en Crolf-kølle 
der blev patenteret i 19 25 (femogtyve). 
Måske er det alligevel ikke os der har opfundet krolf! 

1999 
Endnu en klub stiftet 
Den 6. marts 1999 blev Nyserne fra Nysted stiftet. Initiativtager var Nanna Christensen, som også blev 
klubbens første formand. 
Nysernes medlemmer har ved flere lejligheder markeret sig ved diverse VM'er, så det er ikke en flok 
nybegyndere. Faktisk har flere ad medlemmerne været med siden 1990, så det var på tide klubben blev 
stiftet. Tak for det, mor! 

DM i Nyborg den 29. maj 1999 (34 deltagere) 
På ovennævnte dato afholdtes det 4. DM i krolf.  
Vi var i Nyborg på Strandvængets grønne arealer, og omgivelserne, vejret og stemningen var bare helt 
i top. 
Med sol og sommer, kombineret med udsigt til skov og bælt, og med Storebæltsbroen i baggrunden, 
kunne det næsten ikke blive bedre. 
Banen var ikke så lang, men det føltes sådan pga. noget meget stridt græs, der ikke var særlig villig til 
at lade en kugle trille. Ydermere havde gartneren lovet at slå græsset inden vi skulle spille, men han 
havde snydt oppe mellem træerne, og det var jo lige der jeg havde planlagt en stribe huller. 
Nogle af hullerne blev alligevel placeret mellem træerne på et skrånende areal med langhåret græs, så 
det var vældig udfordrende. 
Vi havde ingen tavlepasser, men vi havde forholdsvis god tid, da der kun var 34 spillere at styre. 
Derfor passede Lene Henriksen, Lene K. Jensen og Peter Christensen tavlerne på skift, alt efter hvem 
der nu havde tid og ikke skulle spille. 
Da vi jo havde lidt ekstra tid, tog vi os en pause ved frokosttide, og det var der ingen der havde noget i 
mod. 
Vi kom i gang, og straks var der nogle overraskelser, som der jo skal være ved et sådan arrangement. 
Den regerende danmarksmester blev nr. 4 i sin indledende pulje med 36 slag, hvilket kun gav adgang 
til placeringerne 21-34. Det endte med en 29. plads. 
Verdensmesteren brugte også 36 slag, men havde været heldig i lodtrækningen, så det var nok til en 
puljesejr. 
Søren Christensen, fyldt 9 år dagen før, var noget bekymret over at skulle møde Henning Thomsen og 
Jørn Juul, men alle 3 endte på 33 slag. Jørn fik 3. pladsen, men den gav videre adgang, og både Jørn og 
Henning endte i finalen. 
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Foruden førnævnte kom også Bent S. Jacobsen, Margrethe Juul, Ib Svangren og Peter Christensen i 
finalen. 
Efter en lige kamp, hvor især Peter, Bent og Henning kæmpede hårdt om overmagten, endte det med at 
Peter vandt med 30 slag foran Henning med 32, Bent med 34, Margrethe 37, Ib 38 og Jørn med 41 
slag.  
Peter og Henning lå ellers lige før sidste hul, og ved første øjekast så det ud til at Henning lå bedst 
efter 1. slag. Han havde kun et par meter, men skulle skævt over et brønddæksel. 
Peter havde for 3. gang ramt træet der stod i vejen, men var kommet så meget fri at der var frit udsyn 
til hullet. Et langt put der skulle lige over dækslet.  
Og skæbnen ville, at Peter puttede over dæksel og det hele, og Henning missede det svære put. 
Ydermere kom der så nogen og lagde sig i vejen for Henning, så det endte med han var 2 slag bagud. 
Ubetydeligt skulle man tro. 
I slagspil var det også Peter der vandt. Han brugte 126 slag på de 4 tællende runder. Derefter kom den 
regerende danmarksmester, Ove Poulsen, med 130 slag. Han blev nr. 29 i kampspil, men hans 2 sidste 
runder på 28 og 29 slag var dagens bedste voksenrunder. 
Nr. 3 blev Henning Thomsen også med 130 slag. Oves 4. runde var bedre end Hennings, så derfor blev 
Ove placeret højest (var der noget med et ligegyldigt ekstra slag til Henning i finalen). 
Nr. 4 i slagspil blev 9-årige Søren Christensen, som også undervejs satte banerekord med 26 stolte 
slag. En runde hvor han sluttede med 2 hole-in-one. 
Sidst, og dermed vinder af Det Gyldne hul, blev Karoline Lomholt. Hun opbevarer nu denne 
lykkebringende pokal i 1 år, og vil aldrig siden hen blive sidst ved et DM. 
Bedste dame i kampspillet var jo Margrethe Juul, og hun var også bedst i slagspillet med en 7. plads. 
Bedste damerunde gik Karen Marie Thomsen og Vivi Reeckmann med 31 slag. 

VM for mixed par 1999 ved skolen i Ødis (16 par / 32 deltagere) 
Lørdag den 12. juni var der VM for par i krolf ved sportsfesten i Ødis, og da vejret endnu engang var 
med os, var det som sædvanlig et hyggeligt og fornøjeligt stævne. 
Nogle havde meldt sig til, men kom ikke, andre kom selv om de ikke var meldt til og endnu andre kom 
for sent, så alt var som det plejer at være. 
Da der var optælling af spillere, var der for mange herrer. 
Det klarede vi ved at give de 2 mest uøvede herrer lov til at stille op som dame. Dem der turde være 
med i lodtrækningen blev lodtrukket, og med næsten en ½ times forsinkelse kom vi i gang. 
Nogle havde ikke lige helt fulgt med i lodtrækningen, så der var 2 par der spillede sammen med en 
anden makker end de selv troede. Det gav lidt forvirring ved 2. rundes begyndelse, men det blev 
selvfølgelig også klaret. 
Da vi nåede finalen var det Inger og Willy Christiansen, Lene Henriksen og Henning Thomsen samt 
Pia Hansen og Torben Søgård der var med, og det blev også rækkefølgen. 
Inger og Willy vandt med 66 slag foran Lene og Henning med 67 slag og Pia og Torben med 68. 
Finalen var lige så spændende som tallene antyder. Henning havde et uheld med en 6'er på hul 11, som 
han stadig går og ærgrer sig over, men sådan er krolf jo nu engang skruet sammen. 
I slagspil vandt Lene og Henning dog, så der var da trøst at hente. De brugte 189 slag tilsammen på de 
3 runder, og havde undervejs bedste runde på kun 56 slag. Inger og Willy brugte 196 slag på 2. pladsen 
og nr. 3 blev Inge og Bent S. Jacobsen med 198 slag. 
På en 4. plads i kampspil og 5. plads i slagspil placerede Jacob og Olav Petersen sig. Bedstefar Olav er 
jo et kendt ansigt i krolfverdenen, men det var 9-årige Jacobs første krolfstævne, så det var ganske flot. 
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VM på Løverodde (73 deltagere) 
Endnu engang var vi heldige med vejret til et af vores krolfstævner. Det var simpelt hen den dejligste 
sommerdag, og da banen på Løverodde ligger få meter fra vandet, så kunne det næsten ikke være 
bedre. 
Løverodde er i det hele taget et meget attraktivt sted, og parkeringspladsen, plus et stykke op ad vejen 
på bakken,  var proppet med krolf-, bade- og cafégæsternes biler. Caféens chef – Claus Yde – gættede 
på 3000 til 3500 gæster på denne lørdag, og der var ikke færre om søndagen, kan jeg hilse og sige. Jeg 
var nær aldrig kommet derfra med campingvognen søndag eftermiddag. 
Krolfbanen var ikke så lang og så ved første øjekast let ud, men den var ekstremt hurtig med en masse 
ujævnheder og småbakker, så let var den ingenlunde, hvilket banens beregnede par på 39 også vidner 
om. 
Lene Henriksen, Lene Jensen og Peter Christensen passede tavlerne så godt vi kunne, samtidig med vi 
også deltog i spilleriet. Det gik nogenlunde, og I den sidste ende havde vi kun gået 20 min. over tiden. 
Der var som sædvanlig nogen der alligevel ikke kunne komme, og der var såmænd også nogen der 
mente at en lokal squash kamp var vigtigere end et verdensmesterskab, men det endte med at 73 
gennemførte stævnet. 
Kampene kom godt I gang, og der skete de overraskelser der nu engang sker ved et sådan stævne. 
Nogle var heldige - andre uheldige, og banens beskaffenhed skulle nok sørge for overraskelser til alle. 
Tidligere finalister, som f. eks. spillets opfinder, Frits Henriksen, Gry Clausen, Artur Holkenberg, Bent 
S. Jacobsen, Thorhauge Andersen, og Vivi Reeckmann måtte alle ned i de nedre regioner sammen med 
den tidligere verdensmester Olav Petersen. Til gengæld smuttede 10 af de 21 debutanter op mellem de 
40 bedste. 
Og så til finalen. Den blev spændende, velspillet og dramatisk som kun de allerbedste finaler bliver. 
En rigtig finale som folk senere vil huske - "Det var dengang da ....". 
I finalen var : Henning Thomsen, Fredericia, hans 7. VM eller DM finale og hidtil med tre 2. pladser, 
to 3. pladser og en 5. plads. Elise Frostholm, Ødis, var til sit første stævne, men spillede sig alligevel i 
finalen. Ole P. Vogler, Fredericia - tidligere Nielsen - var i finalen i 95. Villy Frederiksen, Ødis, som 
indtil nu kun har været med ved nogle få stævner uden nævneværdige resultater. Leif Frank, Skærbæk 
(Fredericia), som til gengæld har været meget aktiv siden 93 med en 7. plads som bedste resultat.  
Endelig Lene Henriksen, Ødis Kroge, som var i sin 5. finale med en 1., to 2. og en 4. plads i de 
foregående. Altså en blanding af nye og 'gamle' udi krolf. 
Ole lagde hårdt ud med en hole-in-one på første hul, og Leif fik en på hul 2, men på hul 4 havde 
Henning og Lene hentet Ole, og de 3 var 2 foran Leif. Elise og Villy var komme skidt fra start og var 5 
slag bagud. 
På vej til hul 9 spillede Ole suverænt, og da 9'eren var færdigspillet havde han kun 21 slag. Henning 
havde 25 og kunne stadig hente det tabte med lidt held. Der skulle undere til hvis Lene skulle hente og 
overhale Ole, da hun nu var oppe på 27 slag. 
Elise, Leif og Villy var nu oppe på 31, 32 og 33 slag, og kunne ikke nå helt til tops. 
Nu starter dramaet for alvor. På hul 10 lavede Henning hole-in-one, så han nu kun var 1 slag efter Ole. 
Lene var nu  5 slag efter, hvilket ikke er nemt at hente på 2 huller. 
Lige da Lene skulle til at slå, braste plankeværket, som Jørn Juul og Vivi Reeckmann sad på, sammen. 
Begge røg bagover og smækkede stængerne i vejret, til megen moro for resten af tilskuerne. Heldigvis 
skete der ikke noget, selv om man kunne blive lidt nervøs for gravide Vivi. 
Hul 11 klarede Ole og Henning på 2 hver, men Lene lavede hole-in-one og var nu kun 3 efter Ole.  
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Henning skød først på hul 12, og lå godt til en 2'er, indtil Leif lagde sig ind foran. Ole skulle bruge 
mindst 3 slag på at komme i, så Lene skulle nu 'bare' lave endnu en hole-in-one for at få omkamp med 
Ole om titlen.  
 
Det gjorde hun så!!!! 
 
For at føje spot til skade, var Ole direkte uheldig med ikke at få en 3'er, så Lene slap for omkampen. 
Ret fantastisk at hente 6 slag på de 2 sidste huller og en rigtig flot og spændende finale. 
Ole spillede omkamp med Henning, som Ole dog trods alt vandt. 
Lene endte med 29 slag, Ole og Henning brugte 30, Villy 40 og Elise og Leif endte på 41. Elise vandt 
omkampen om 5. pladsen. 
Den Firkantede Kugle fik Laue Raben, Haderslev. Han var også debutant og havde hørt om krolf 
første gang 14 dage forinden, men han ville ikke gå glip af et VM da muligheden bød sig. Nu bringer 
Den Firkantede Kugle jo held, så Laue skal nok komme af med den til næste år. 
Bedste runder gik Jørn Juul og Olav Petersen med hver 27 slag, og Lenes 29 i finalen var bedste 
damerunde. 
I slagspil var det allerede inden finalen slået fast at Lene havde vundet den titel også. Hun havde gået 
de 4 første runder på 130 slag, hvilket var 3 bedre end Villy og Margrethe Juul, Fredericia. Villy fik 2. 
pladsen på bedste 5. runde. 
Af andre flotte resultater vil jeg fremhæve debutanterne Elise Frostholm og Henning Bloch, Ødis. 
Elise fik som nævnt en 5. plads og Henning kom ind på en 9 plads i kampspil. 
9-årige Jens Wulff, Nykøbing F. gik en flot runde på 32, og det gjorde 12-årige Rikke Jensen, Vejlby 
også. Hun havde også en runde på 34. 
12-årige Jacob Bloch, Ødis og Ib Svangren, Aller, lavede hole-in-one på hul 9, hvor det ellers næsten 
var umuligt. 
Verner Nielsen, Skive, lavede hole-in-one på hul 2 og 3, men var alligevel bagud til Thorhauge 
Andersen, Ødis Kroge, som var startet med 3 af slagsen 
Claus Yde, fra Café Løverodde og medarrangør, havde grillet noget oksekød med råstegte kartofler og 
fået lavet salat med flútes. Ganske aldeles fremragende, og det er jo lidt uretfærdigt at al rosen går til 
mig når det nu er Claus der har fortjent den. 

Holdturneringen 1999 
Desværre kunne hverken NÅK 2, ØK eller SaS stille hold. SaS havde ellers meldt sig til, men der kom 
alverdens ting og sager i vejen, så de kom aldrig i gang. ØK havde mistet alle deres piger, så der kun 
var 4 herrer tilbage, og det var lige lidt nok og NÅK havde ikke spillere nok til 2 hold mere. 
Da vi planlagde turneringen var der 12 hold (inkl. SaS), så vi rykkede et ekstra hold op, og det blev 
Baskerne. 
Igen var det KØK 2 der stod øverst på sejrsskamlen, men ViGo'e 3 havde chancen helt til sidste 
spilledag. KØK 2 havde dog 3 points forspring til sidst, så ViGo'e 3 måtte i år nøjes med sølv.  
Nr. 3 blev Baskerne foran KØK 3, ViGo'e 1 og NÅK. De 2 sidstnævnte rykker nu ned. 
Det var 4. år i træk KØK 2 vandt mesterskabet. Holdet bestod af Søren og Peter Christensen (kaptajn), 
Lene Henriksen, Ib Svangren, Bente og Tonny Gravesen. 
 
I 2. div. var DKK totalt dominerende og vandt alle kampe. Nr. 2 blev KØK 4 tæt forfulgt af KØK 1. 
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På dette års hold-rangliste var der 86 spillere, og de 3 bedste af alle var Peter Christensen, KØK 2, 
Bent S. Jacobsen, ViGo'e 3 og Ole P. Vogler, ViGo'e 3. 

World Cup 
Vinder blev Henning Thomsen, DKK, med fine placeringer i alle turneringer. Han måtte nøjes med en 
enkelt 1. plads sammen med Lene Henriksen, KØK 2, i slagspil ved VM for par, men de mange gode 
placeringer gav point nok til den samlede sejr. 
Lene blev dobbelt verdensmester, men fik ikke så mange point ved DM og i holdturneringen, så hun 
blev nr. 2. 
Nr. 3 blev Ib Svangren, KØK 2, som efter en stabil sæson med habile resultater fik point nok til 
placeringen. 

2000 
Nye klubber 
Da holdturneringen skulle til at starte, var der 18 hold til start, hvor Agrarerne fra haderslev var i 
blandt. Agrarerne er i virkeligheden Landbrugets Seniorklub Haderslev, som er en landboforening. 
Klubben havde i forvejen omkring 100 medlemmer, hvoraf en 40-50 stykker allerede var begyndt at 
spille i 1999. Faktisk gik klubben fra 0 krolfspillere i juni 1999 til 40-50 stykker i august 1999, så det 
gik rigtig stærkt. 
I 2000 stillede de så op i holdturneringen med 4 hold, hvilket var dejligt forfriskende. 
I løbet af sommeren siftedes også krolfklubben Hullet i Favstrup ved Christiansfeld. Hullet er en 
aflægger fra Agrarerne, da en af initiativtagerne spiller der. 
Københavns Krolf Kult skulle også være stiftet, men jeg har ikke kunnet få fat i dem, så jeg er ikke 
helt sikker på hvad der foregår derovre på Djævleøen. 
Madholdet i Ødis Bramdrup spillede også hele sommeren, og regner med at stille et hold i 2001. De 
startede som "Finere madlavning for mænd", men da kurset kun kørte om vinteren, startede de med 
hyggekrolf sammen med pigerne om sommeren, og det har nu bidt sig fast. 
Efteråret 2000 stiftedes Vamdrup Krolf Klub af nogle udbrydere fra KØK. 

Krolf som firmasport 
Firmasporten i Fredericia (FFFIF) havde hørt om krolf, og de havde ved et par lejligheder kigget lidt 
på det. Første gang tilbage i 1995, men dengang blev det ikke lige til noget. 
I 1999 stillede Carlo Petersen fra Fredericia op til VM for lige at se og prøve krolf, og det var lige hvad 
der skulle til, for Carlo 'solgte' krolf til firmasporten.  
I 2000 aftalte vi nogle specielle regler, for vi ville gerne have det var en holdsport, samtidig med, at 
der ikke skulle så store hold til. 
Det blev til hold bestående af 2 spillere, hvor der spilles 4 singler og 1 double. Resultater varierer altså 
fra 10-0 til 5-5. 
Turneringen var 2-delt med op- og nedrykning. 1 turnering i foråret og 1 i efteråret.  
Der blev tilmeldt 12 hold, som blev inddelt i 2 puljer á 6 hold som spillede alle mod alle. 
Puljevinderne spillede så finalekamp. Den blev vundet af ABB Electric 2 (Karen Marie og Henning 
Thomsen (DKK)) over ABB Electric 1 (Johnny Friis (ViGo'e) og Peter Christensen (KØK)). Som 
ventet øvede krolfere på toppen. 
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De 3 bedste i hver pulje kom i serie 1 og resten i serie 2, og i efteråret vandt Karen Marie og Henning 
igen knebent foran Johnny og Peter.  

DM ved sogneskolen i Ødis (60 deltagere) 
Lørdag den 10. juni (Pinselørdag) spilledes det 5. DM i krolf, og endnu engang var vi heldige med 
vejret. 
Selv om tordenvejr med byger gav problemer andre steder i landet, havde vi det tørt og varmt  i Ødis 
hele dagen. 
Jeg havde igen lavet en bane med diverse udlagte forhindringer plus et par huller på nogle skråninger. 
Der var også en beach-volley sandbane, der var i vejen, så alt i alt en drilagtig bane uden at være helt 
umulig. Banens gennemsnit lå på 38 slag. 
Kampene startede med 5 spillere i en pulje, og resten af dagen blev der spillet med 6 i hver pulje.  
Det gav selvfølgelig noget karambolage ved nogle af hullerne, men det er jo netop en del af spillet. 
Nogle var heldige, andre uheldige og nogle var ligefrem dygtige, og alle havde en god dag, hvor de få 
sure miner efter en uheldig runde hurtigt forsvandt igen. 
Personligt synes jeg, det var dejligt at se de mange ”nye” ansigter fra især Seest og Haderslev. Ikke 
alene kom de og spillede med os, men de var også med helt fremme i de forreste rækker. Aase fra 
Seest og Laue fra Haderslev var at finde lige under finalen, og  golfspilleren, Anker fra Haderslev, var 
sågar med i finalen.  
Finalen blev vundet ret suverænt af Leif Frank fra Skærbæk ved Fredericia. Han brugte kun 27 slag og 
førte fra hul 3, hvor han lavede hole-in-one. 
Leif har spillet med siden 93, med finalepladsen fra sidste års VM som bedste resultat. 
Nr. 2 blev Jørn Juul, Fredericia med 32 slag foran verdensranglistens nr. 1 Henning Thomsen, 
ligeledes fra Fredericia. Henning brugte 33 slag. 
Lige efter med 34 slag kom Gert Jensen, Erritsø, og den detroniserede danmarksmester Peter 
Christensen, Ødis Kroge, med 36 slag. Det samme brugte Anker Arpe Hansen fra Haderslev på 6. 
pladsen 
Bedste dame var Karen Marie Thomsen på en 9. plads. 
Sidst blev 8-årige Signe Kristensen, Nyborg. Hun kæmpede bravt mod de voksne og lod sig ikke gå på 
af nederlagene. Det var en rigtig fighter, der fik pokalen med navnet Det Gyldne Hul. 
I slagspil vandt Jørn Juul, Fredericia, med 124 slag i de 4 tællende runder. Her blev Peter Christensen 
nr. 2 med 126 slag og Leif Frank blev nr. 3 med 128 slag. Gert Jensen brugte også 128 slag, men hans 
5. runde var dårligere end Leifs. 
I slagspil var verdensmesteren, Lene Henriksen, Ødis Kroge, bedste dame med 132 slag som nr. 6. 
Efter stævnet var der spisning og præmieuddeling i hallens cafeteria, og generelt synes jeg, vi slap godt 
fra stævnet. 
Der var lige noget med reglerne for indflytning af kugler ved trappe og sandkasse, der nok skulle have 
været præciseret inden vi gik i gang, men det må jeg jo så huske næste gang. 

VM ved Søsportscentret i Haderslev (118 deltagere) 
Det hidtil største VM blev afholdt ved Haderslev Dam, på det grønne anlæg omkring Søsportscentret. 
Der var 118 spillere, der gik 4-5 runder på de 2 baner, hvilket gav 90 kampe i alt. 
Det var også første gang, vi prøvede at spille på 2 baner, og det virkede fint. Hvid bane var længere 
end lilla, længere på de første huller og mere kuperet på de sidste, men til gengæld var der nok flere 
opsatte drillerier på lilla. 
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På hvid bane blev der i gennemsnit brugt 37,5 slag og på lilla var det 36,5. Samlet blev det således til 
37 slag i gennemsnit. 
Tidsplanerne holdt bedre end normalt, hvilket især skyldtes tavlepassernes til tider hektiske indsats. 
Tak til alle tavlepassere! 
Der skal også lyde store takker til Beredskabstjenesten, Haderslev kommune og Agrarerne med Arne 
Wind i spidsen. Alle har været meget nemme at arbejde sammen med. 
Højtaleranlægget var også til stor hjælp, så det var nok ikke sidste gang, vi havde sådan et stillet op. 
De 2 telte fungerede også fint. Det ene havde Haderslev kommune lejet os billigt, og det andet lånte vi 
af Beredskabstjenesten. 
Beredskabstjenesten stod også for maden, og det var simpelt hen fremragende til billige penge. De 
tjente intet på det, men fik vist at de kunne klare en sådan opgave så let som ingenting. Kokken 
fortalte, at de startede ved kaffetid, og de var klar med maden til 120 personer kl. 19:00. Flot! 
Vejret var ikke godt, men heller ikke skidt. Der var lidt ”snusk” i luften et par gange, og en enkelt gang 
kom der en lille byge, men for det meste var det bare overskyet. Personligt er jeg ligeglad – bare det 
ikke regner – så den smule vand der kom, kan jeg sagtens leve med. 
Finalen blev lige så spændende, som finaler nu engang skal være. 
Ib Svangren, Aller,  og Hanne Kristensen, Nyborg, førte efter 4 huller, men Bent Jacobsen, Fredericia, 
Kent Deluga, Nørre Aaby, Jørgen Kjær, Kelstrup, og Jan Dyrok, Asperup, var ikke hægtet af endnu. 
Jan havde et mindre uheld på 3. hul, hvor han kom til at slå til en forkert kugle, og det kostede et par 
slag ekstra. 

        
Hanne, Ib, Jørgen og Bent ved hul 2                                    Bent på vej til hul 5. 

        
Kent og Ib følger spændt kuglens vej til hul 7   Her ses Bent putte til en 2’er på hul 8 

 
Da der var spillet 8 huller, havde Ib 17 slag, Bent 18, Hanne 22 , Kent 23, Jørgen 28 og Jan 30. 
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Det kørte ikke rigtigt for Jan, og håbet om mirakler svandt hurtigt. 
På hul 9 og 10 brugte Ib 2 treere og Bent 2 toere, så nu førte Bent med 1 foran Ib og 5 foran Hanne. 
Jørgen halede ind på Hanne og Kent, men manglede stadig 3 og 1 slag. 
Før sidste hul havde Bent 25, Ib 26, Hanne 30, Kent 31, Jørgen 32 og Jan 37 slag. 
Altså en kamp mellem Bent og Ib. Bent lagde sig så en toer ville være meget usikker og risikabel, og 
Ib lå så en toer var mulig, men noget usikker pga. den noget humblede undergrund. 
Bent lagde sig ind til en sikker treer, og så var det op til Ib at putte for at få omkamp. 
Det gik ikke lige efter planen og Ib smuttede ned af bakken bag hullet og måtte bruge en firer, så ny 
verdensmester i kampspil blev altså Bent Jacobsen, Fredericia (ViGo’e) med kun 28 slag. Bent fik Den 
Gyldne Kugle overrakt af den afgående verdensmester, Lene Henriksen. 
Ib Svangren, Aller (KØK) brugte 30 slag, Hanne Kristensen, Nyborg (Baskerne) 33, Jørgen Kjær, 
Kelstrup (Agrarerne) 34, Kent Deluga, Nørre Aaby (NÅK) 34 og Jan Dyrok, Asperup (Baskerne) 40 
slag. 
Jørgen og Kent spillede omkamp om 4. pladsen, og her vandt Jørgen med en hole-in-one på 3. omhul. 
Nr. 118 og sidst - og dermed den stolte indehaver af Den Firkantede Kugle - blev 7-årige Anna 
Lyngdal Wulff fra Bangsebro ved Nyk. F. 
I slagspil havde Jan Dyrok mere held med anstrengelserne end i finalen. Han gik de 4 tællende runder 
på i alt 120 slag, bl. a. med 2 runder på 28, som blev dagens bedste (1 på hver bane). Som ny 
verdensmester i slagspil fik Jan Den Gyldne Kølle overrakt. 

   
Finalisterne i nummerorden : Bent S. Jacobsen, Ib Svangren, Hanne Kristensen, Jørgen Kjær, Kent 
Deluga og Jan Dyrok. 
 
Nr. 2 blev Peter Christensen, Ødis Kroge (KØK), med 123 slag og nr. 3 blev Bent Jacobsen, med 124 
slag. Bedste dame blev den nu tidligere dobbelte verdensmester, Lene Henriksen, Ødis Kroge (KØK), 
med 128 slag på 4. pladsen. 
Ud over Jans 2 runder på 28 slag, gik også Bent Jacobsen 2 runder på 28, men også Carsten Nielsen, 
Kolding (KØK), og Lene Henriksen gik runder på 28 slag.  
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Holdturneringen 2000 
Da tilmeldingsfristen for hold udløb, var der dukket 7 nye hold op, således at vi nu var oppe på 18 
hold. 4 fra Agrarerne, 1 fra Baskerne, 1 fra KØK og til sidst kom Seest endelig med. 
Det betød, at vi var nødt til at lave en 3. division, men nye 7 hold i een pulje var nok i overkanten, så vi 
lavede 2 puljer á 4 hold ved at rykke Dragen ned fra 2. div.    1. og 2. div. var så på hver 5 hold. 
I 1. division vandt DKK efter en spændende afslutning, hvor KØK 2 havde chancen for at snuppe 
DKK i opløbet, men DKK klarede 2 gange uafgjort i Ødis Kroge, og var dermed fortjente mestre. 
DKK benyttede følgende spillere : Karen Marie, Ane Sophie, Niels Ole og Henning Thomsen (kapt.) 
samt Gert og Lene K. Jensen og Svend Aage Nørgaard. 
Nr. 2 blev de sidste 4 års vindere KØK 2 skarpt forfulgt af ViGo'e 3. De 2 nedrykkere blev KØK 3 og 
Baskerne 1. 
I 2. div. vandt KØK 4 foran NÅK, og de 2 hold rykker op. Ned måtte overraskende nok ViGo'e 1 
sammen med ViGo'e 2, så eneste hold der blev i 2. div. var altså KØK 1. 
I 3. div. vandt KØK 5 og Agrarerne 3 deres puljer, og KØK 5 vandt kampen om pokalen  på Hullets 
bane i Favstrup. Begge hold rykker op. 
 
På dette års hold-rangliste var der 139 spillere, og de 3 bedste af alle var Niels Knudsen, Baskerne 2, 
Thomas Fænø, KØK 5 og Peter Mathiesen, Seest. 

World Cup 2000 
Vinder blev igen Henning Thomsen, DKK, i kraft af placeringer som nr. 3 og 5 ved DM, 7 og 6 ved 
VM og 9 i holdturneringen. Henning har fået en flaske vin, sponsoreret af KrolfButikken. 
På de næste pladser kom Jørn Juul, Fredericia (ViGo’e) og Peter Christensen, Ødis Kroge (KØK).  
I alt var der 177 spillere med ved stævner eller holdturnering. 

2001 
DM i Seest (93 deltagere) 
Torsdag den 24. maj (Kr. Himmelfart) blev det 6. DM i krolf spillet, og endnu engang var vi heldige 
med vejret. 
Det startede køligt, men senere blev det helt fint, selv om der var en del vind. Men når vejret er fint, er 
alt fint i krolf. 
For at et stævne med 93 spillere skal kunne afvikles, er der nogen der må hjælpe lidt til. Derfor en stor 
tak til Senior Idrætten i Seest fordi de ville have os.  
Det er dejligt anlæg Seest Boldklub har, og selv synes jeg, at det blev en god bane der gik rundt om 
klubhuset, krydret med diverse forhindringer. Banen blev overordentlig hurtig med tiden, men kun hul 
3 gav alvorlige kvaler og masser af underholdning. Det blev ikke umuligt, og kun en enkelt måtte 
noteres for 25 slag uden at være kommet i hul. Banens gennemsnit blev for øvrigt på 38 slag. 
Lene H., Martin, Hanne og Henning T. skal have tak for hjælpen ved tavlerne. Uden deres hjælp ville 
det hele gå i stå.  
Også tak til alle dem, der dømte for de andre og tak til alle som var behjælpelig både før, under og 
efter stævnet med opsætning og oprydning. 
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Jan, Muffe, Bent J, Bent S. J., Peter og Kurt. 

 
I finalen i kampspil var de regerende verdensmestre i kamp- og slagspil, Bent S. Jacobsen, Fredericia 
og Jan Dyrok, Asperup på Fyn. Desuden var der de tidligere verdensmestre Kurt Frederiksen, 
Vamdrup (tidl. Ødis) og Peter Christensen, Ødis Kroge. Endelig var der den tidligere danmarksmester 
Bent Jacobsen, Ødis og Carsten ”Muffe” Nielsen fra Kolding. Altså mange øvede og erfarne spillere, 
selv om Kurt ikke har spillet de sidste par år. 
Allerede på første hul satte verdensmesteren Bent S. Jacobsen et par slag til, og på hul 3 gik det helt 
galt, og så var han ude af medaljerækken. 
De 5 andre fulgtes pænt ad med 2-3 slag mellem nr. 1 og 5, så det var særdeles spændende. Peter 
havde en næsten pinlig heldig runde, hvor han hele 3 gange blev hjulpet i hul af modstanderne. 
Alligevel hentede Bent Jacobsen, Ødis, Peter på sidste hul, og de måtte ud i omspil lige som i 1997. 
Dengang hentede Bent også Peter på sidste hul og vandt omkampen om mesterskabet, men denne gang 
havde Peter heldet og vandt på 2. omhul. 
Da ”Muffe” blev nr. 3 efter omkamp med Kurt, var der medlemmer fra Krolfklubben i Ødis Kroge på 
de 3 bedste pladser. 
Peter og Bent J. gik på 32 slag, ”Muffe” og Kurt på 34, Jan på 35 og Bent S. J havde en skidt runde på 
41 slag, som heldigvis ikke talte i slagspillet. 
Bedste dame blev Hanne Kristensen, Nyborg, på en 8. plads. 
I slagspil vandt Peter helt suverænt med 117 (30,27,31,29) slag i de 4 tællende runder. På de næste 
pladser kom Jan og Bent S. J. med hver 126 slag. Bedste damer blev Grethe Petersen, Ødis, og Hanne 
Kristensen, Nyborg, med hver 129 slag på en 6. plads. 
Sidst,  og dermed den ny indehaver af pokalen med navnet Det Gyldne Hul, blev 11-årige Carina 
Frank, Skærbæk, men først efter omkamp med den tidligere indehaver Signe Kristensen, Nyborg. 
Måske bringer denne pokal også held, lige som VM’s Firkantede Kugle gør. 
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Bedste runde gik Peter Christensen på 27 slag og bedste dame runde gik Grethe Petersen på 29 slag. 
Søren Christensen på 10 år og Jacob Bloch på 14 år  gik nogle flotte runder på 28. 
Efter stævnet samledes vi lige for at hylde vinderne og måske få en lille præmie med hjem fra en af 
vores sponsorer. Under uddelingen af puljevinderpræmier, lykkedes det mig at springe en hel linie 
over, så undskyld til Mona, Olav, Pernille, Sinne, Solvej og Thomas F.  Nu håber jeg de 48 andre 
puljevindere har fået hvad der tilkom dem. 
 
 

 
Lene gør klar så Inger kan komme ud og dømme. 

 

 
Peter klar til næste hul, sandsynligvis lige hjulpet i hul af en modstander. 
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VM for par i Ødis (19 par / 38 deltagere) 
En dejlig lørdag spilledes det 6. VM for mixed par i Ødis. 
Denne gang var der indtil flere der benyttede sig af muligheden for at skifte køn for en dag. Det 
medførte der dukkede kunstnernavne som Martina, Janni, Hansine, Conny, Bent og Heinrich op. 
Meget forfriskende og modigt gjort af de unge mennesker, selv om jeg havde svært ved at overskue 
fordelingen af mænd og kvinder. 
Det endte heldigvis med, at det hele kom til at passe, så alle fik en makker af noget der mindede om 
det modsatte køn. Nogle spillede med fast makker, andre trak deres egen mand (hvor uheldig kan man 
være) og andre mødte nye mennesker ved lodtrækning. 
Spillet gik i gang, og det viste sig at være ungdommens dag. I finalen fandt man nemlig Jacob Bloch, 
Ødis (14 år) med makkeren Vivi Reeckmann, Kolding samt Signe (9 år) og Tom Kristensen, Nyborg. 
Endvidere havde Elise og Knud Frostholm, Ødis, spillet sig i finalen. 
Det var meget flot af de unge at komme i finalen, men det blev de unge efterlønnere Elise og Knud der 
løb af med sejren. De brugte tilsammen 69 slag i finalen, og blev efterfulgt af Vivi og Jacob med 74 og 
Signe og Tom med 85 slag. 
Knud startede hårdt og brutalt med en hole-in-one, og allerede efter 3. hul var stillingen 15-20-23. 
Efter det grimme hul 5, havde det ændret sig til 29-33-39. 
Stillingen mellem de 2 første holdt sig på 4-5 slags forspring til Elise og Knud, og Signe og Tom 
sakkede længere og længere bagud. 
I slagspil var Vivi og Jacob til gengæld suveræne med 200 slag på de 3 runder, bl. a. i kraft af dagen 
bedste runde på 57 slag. Her brugte Jacob kun 24 slag på en bane der havde et gennemsnit på 37, men 
3 hole-in-one hjælper også meget. 
Nr. 2 i slagspil blev Lene Henriksen og sønnen Søren Christensen, Ødis Kroge (11 år), med 208 slag. 
Nr. 3 blev Jan(ni) Kjærulff Hansen, Farris, der spillede sammen med Thorhauge Andersen, Ødis 
Kroge, med 209 slag. 
 

 
Tom, Signe, Vivi, Jacob, Elise og Knud 
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VM i Nørre Aaby (111 deltagere) 
Lørdag den 11. august, løb det 13. individuelle VM i krolf af stablen på Nørre Aaby kommuneskole. 
Vejret var rimeligt, selv om der kom en ret våd byge på en halv times tid midt i det hele, men alt i alt 
acceptabelt vejr. 
Da der var 111 spillere fra 5 til 89 år, var der igen i år 2 baner. Lilla bane var ikke så lang og havde et 
gennemsnit på 35,3 slag - Jens Hauge gik bedste runde på 25 slag. Der var en sandkasse, en kasse til 
højdespringspuden og nogle asfalterede løbebaner der drillede, foruden det skrammel som 
banekonstruktøren havde spredt omkring hullerne. 
Hvid bane var længere og havde et gennemsnit på 39,3 slag - og her var det Hans Johnsen, Arne Wind 
og Jacob Bloch der havde bedste runder på 29 slag. Her var undergrunden knap så flad, og så var der 
også en sandgrav, en lille skråning og en løbebane i vejen. 
Jeg skylder en stor tak til min medarrangør Kent Deluga, samt alle hans klubkammerater der bakkede 
ham op. Det var på det nærmeste hele Nørre Åby Krolfklub der lagde et kæmpe arbejde i stævnet. En 
speciel stort tak til Lene, Lene, Gert, Henning og hvem der ellers  
hjalp ved tavlerne, for uden dem kunne jeg ikke spille!! 
Efter stævnet fandt jeg et grønternet tæppe i pavillonen. Det har jeg nu derhjemme. Artur fandt næste 
morgen 3 af skolens stole rundt omkring på området i regnvejr, hvilket ikke er særlig heldigt. Dels 
måtte vi ikke tage stolene udendørs, og dels har sådan nogle laminerede stole ikke ret godt af vand. 
MEGET UHELDIGT!! 
Bortset fra det, så gik det jo da meget godt. Vi havde et par små-uheld ved tavlerne undervejs, men det 
var de færreste der opdagede noget og vi fik det rettet i en fart. Og så lavede vi en kæmpe brøler, men 
derom senere. Maden var udmærket og billig, og der var en velsignelse af store flotte præmier. De 
bedste fik noget foruddefineret og resten trak lod om en præmie. Det er udmærket at trække lod, men 
vi skal bare have meget mere check på hvor de er, så det er nemt at finde dem. Og så skal vi have 
noget mere styr på hvad vi gør med de sidste præmier. 
Der var ingen krolfspillere indblandet i trafikulykken. 

Jacob Bloch på 14 år vandt VM i kampspil 
I kampspil var det Jacob Bloch, Ødis, på 14 år der var bedst. Jacob spillede meget stabilt dagen 
igennem og blev bedre og bedre. Man kunne frygte at der kom for mange nerver på til sidst, men hvis 
der var det, så lod han sig ikke mærke med det, selv om det var snært inden sidste hul. 
Nr. 2 blev Jan Dyrok, Asperup, foran Martin Nielsen, Kolding. Jan og Martin brugte 34 slag og måtte 
spille omkamp, hvor Jacob var nede på 31. 
På de næste pladser kom Olav Petersen, Ødis, med 35 slag, Carsten "Muffe" Nielsen, Kolding, med 36 
slag og Niels Knudsen, Asperup, med 37 slag. 
På hul 3 førte Muffe med 1 foran Martin og Niels, på hul 6 førte Muffe og Martin med 1 foran Olav og 
Jacob og på hul 8 var Martin, Olav og Jacob på 21 slag, Muffe på 22 og Niels og Jan på 23. 
På hul 9 var Jacob alene i spidsen med 2 slag. Efter hul 10 var Martin kun 1 efter, og ved hul 11 var 
Jan nu også kun 1 efter, så jeg vil tro der var nerver på hos alle 3. 
Jacob var bare iskold og puttede til en 2'er, og da de andre måtte have en 4'er hver, blev sejren 
pludselig på 3 slag. Meget, meget flot af en dreng på 14 år. 
Bedste dame var Kirsten Lillelund, Haderslev, på en 11. plads. 
Sidst og dermed vinder af Den Firkantede Kugle blev igen Anna Wulff, Nyk. F. Hun er den første der 
har præsteret at vinde den 2 gange, på trods af den bringer held. 
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Skandale i slagspil - Bent S. Jacobsen den rigtige verdensmester 
Nu til brøleren!! 
Hvordan forklarer man nu det? Det er faktisk lidt pinligt, men vi talte altså forkert sammen og fik 
dermed udråbt den forkerte verdensmester i slagspil. Der må være blevet trykket forkert på 
regnemaskinen eller skrevet forkert af, eller hvad ved jeg. Fakta er, at der et sted stod 155 slag i stedet 
for 125, som var det korrekte og nok til en førsteplads. Det blev først opdaget søndag aften da det blev 
tastet ind på computeren derhjemme, og da var alt jo sådan set for sent. Her kommer så det rigtige 
resultat : 
Ny verdensmester i slagspil blev Bent S. Jacobsen, Fredericia, med 125 slag i de 4 tællende runder. 
Kent Deluga, Nørre Aaby, og Olav Petersen, Ødis, havde også brugt 125 slag på de 4 tællende runder, 
men mens Bent brugte 32 slag på 5. runde, brugte Kent og Olav 33 og 34 slag. 
Her blev bedste dame Anita Dam, Vamdrup, med 131 slag på en 8. plads. 
 

 
Finalisterne : Niels Knudsen, Jan Dyrok, Martin Nielsen, ”Muffe” Nielsen, Jacob Bloch og Olav 

Petersen. 

 
De 3 herrer i forgrunden er ”Muffe” Nielsen, Niels Knudsen og Jan Dyrok. 
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Jan Dyrok, Verner Nielsen, den stolte vinder Jacob Bloch og en stump af Olav Petersen. 

Holdturneringen 
1. div. 
Sidste års mestre, DKK, kom skidt fra start med 2 store nederlag i Ødis. Samme skæbne overgik 
ViGo'e 1, så de 2 KØK-hold havde vind i sejlene. 
Specielt KØK 2 havde en god sæson, og kun KØK 4, der snuppede en enkelt pind, og DKK som 
tævede KØK 2 med 13-3 i sidste kamp, formåede at tage point fra dem. 
mesterskabet gik altså (igen) til KØK 2, som denne gang bestod af Inger Christiansen, Ib Svangren, 
Bente og Tonny Gravesen, Lene Henriksen, Søren, Mette og Peter Christensen. 
På 2. pladsen kom DKK, og på 3. pladsen sneg KØK 4 sig ind. Lige efter kom ViGo'e 1 og sidst blev 
NÅK. De 2 sidstnævnte hold må ned i 2. div. næste år. 

2. div. 
Baskerne vandt i Ødis kroge over KØK 5 på første spilledag, men det skulle vise sig at være KØK 5's 
eneste nederlag, så de blev suveræne puljevindere. Holdet bestod af kaptajn Jan K. Hansen, Pernille 
Kristensen, Lotte Sørensen, Thomas Fænø, Helle Jacobsen og Hans Johnsen. 
På 2. pladsen kom Agrarerne 3 med Baskerne 1, KØK 1 og KØK 3 lige i hælene. KØK 3 må ned i 3. 
div. og Agrarerne 3 følger KØK 5 op i første. 

3. div. 
Her var der 3 puljer, og da vi udvider 2. div. næste år, er der 2 oprykkere fra hver pulje. De 3 
puljevindere, som var Seest 1, Dragen og KØK 7, spillede alle mod alle om pokalen, og her var KØK 
7 bedst. Egon Poulsen (kapt.), Lone Frostholm, Anne Sjørup og Sten Andersen spiller på holdet. 
De andre 3 oprykkere er ViGo'e 3, Agrarerne 2 og 4. 

World Cup 
Vinder af World Cuppen er den spiller, der har scoret flest point i løbet af året. 
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Pointene bliver scoret ved DM, VM for par, VM (kamp- og slagspil) og holdturneringen, og i år var 
det sørgeligt nok mig selv (Peter Christensen), der vandt i kraft af placeringer som nr. 1 og 1 ved DM, 
12 og 10 ved VM for par, 24 og 8 ved VM og 19 i holdturneringen. 
KrolfButikken har sponsoreret en flaske vin, som jeg vil sidde og nyde en stille aften. 
På de næste pladser kom Jan Dyrok (Baskerne 1), ”Muffe” Nielsen (KØK 6), Lene Henriksen (KØK 
2)  og Vivi Reeckmann (KØK 1). I alt var der 242 spillere med ved stævner eller holdturnering.  
Jacob Bloch har spillet bedre ved stævnerne, men da han ikke har deltaget i holdturneringen, står han 
desværre og mangler nogle point, men alligevel blev det til en fornem 6. plads. 

Nye klubber 
Madholdet blev stiftet officielt og Gram er kommet i gang. Det første initiativ til Lunderskov Krolf 
Klub blev også taget i 2001. 

2002 
DM ved Båring Vig (90 deltagere) 
DM spilledes på et offentligt areal ved Båring Vig lørdag den 25. maj. 
Banen lå skønt ved skov og strand, og vejret var rimeligt, bortset fra en enkelt skylle der kom lige efter 
vi var gået i gang. Banen blev som sædvanlig hurtigere og hurtigere, og et par steder lidt umulig. Jeg 
havde egentlig regnet med at græsset var stridt nok og banen knoldet nok til at stoppe kuglens flugt på 
de skrå steder, men de mange fødders trampen kombineret med den smule vand der kom, gjorde den 
meget hurtig visse steder. 
Banen var som sædvanlig forskellig fra runde til runde. Første runde med vådt græs gav en langsom 
bane, 2 runde var banen mere almindelig og i 3. runde og frem var den superhurtig - specielt omkring 
hullerne. Det var jo ens for alle, men jeg kradsede dog græsset lidt op før "Røven af 4. div." skulle 
spille, for ellers var de aldrig kommet igennem. 
Banens gennemsnit lå på 39 slag, hvilket er et slag eller 2 højere end jeg havde ventet. 
I kampspil skete de sædvanlige overraskelser. 
Nogle var heldige, nogle uheldige med spillet eller lodtrækningen, men sådan er krolf nu engang - og 
sådan skal det faktisk også være. 
Ole Reeckmann fra Kolding blev suveræn vinder i finalen med 28 slag. Ib Svangren, Aller, blev nr. 2 
med 34 slag og Peter Christensen, Ødis Kroge, nr. 3 med 36 slag. Det samme brugte Sten Andersen, 
Ødis, men Peter vandt omkampen. Olav Petersen, Ødis, og Lotte Sørensen blev nr. 5 og 6 i finalen 
med 37 og 38 slag. Alle 6 spillere er medlemmer af Krolfklubben i Ødis kroge (KØK). 
Sidst i det 90 spiller store felt, og dermed vinder af den lykkebringende pokal  Det Gyldne Hul, blev 
Heidi Jacobsen, Vamdrup (KØK). 
I slagspil havde vi endnu engang et uheld under fremfindingen af vinderne. Denne gang var det ikke 
en regnefejl, men vi overså simpelthen Ole Reeckmanns 131 slag, som var dagens næstbedste. Peter 
Christensen genvandt pokalen med 129 slag, og Carsten "Muffe" Nielsen, Kolding (KØK) 132 slag, 
som ellers var blevet udråbt som 2'er måtte nu nøjes med en 3. plads og Henning Bloch, Ødis (KØK) 
blev så 4'er. 
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Finalisterne : Lotte Sørensen, Peter Christensen, Ole Reeckmann, Olav Petersen, Sten Andersen og Ib 

Svangren. 

 
Mette Christensen, Lau Dyrok og Heidi Jacobsen. 

VM for par i Ødis (31 par/62 deltagere) 
Lørdag den 8. juni var der igen VM for par, og det var som sædvanlig i forbindelse med Ødis IF’s 
sportsfest. 
Vejret var perfekt med solskin hele dagen og et par vindpust til at køle lidt ned engang imellem. 
Det var ved at tage livet af vores pavillon, men den klarede heldigvis presset. 
Der var tilmeldt 66 spillere, men nogle afbud gjorde, at der kun stillede 63 til start. 63 er et skidt tal til 
VM for par, så jeg trak mig ud og passede tavler i stedet for. 
Det passede heller ikke med damer/herrer, så der var 2 der måtte skifte køn for en dag. Det var den 
regerende verdensmester Jacob(ine) Bloch og Hans(sine) C. Juhl fra Agrarerne der var de friske. 
Thue(nella) DeWilde Bording var også klar iført paryk og kjole, men afbuddet gjorde at han kunne 
droppe det igen. 
I kampspil vandt Henriette Jespersen og den nykårede danmarksmester Ole Reeckmann, begge fra 
Kolding og medlemmer af KØK, med i alt 59 slag. 
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Det var foran Kis Wind, Haderslev (Agrarerne) og spillets opfinder Frits Henriksen, Asperup 
(Baskerne) som brugte 64 slag og Kirsten Andersen, Ødis (KØK) og VKK's eneste repræsentant 
Tommy Pedersen. Meget flot af især Tommy, for han har kun spillet krolf i 1½ måned. 
I slagspil var der 4 par der stod lige med i alt 233 slag. Efter gældende regler er det så sidste runde der 
tæller mest, dernæst næstsidste osv. 
Derfor blev det de 2 debutanter - i krolfstævnemæssig forstand - Margit Bækgaard, Kolding (KØK) og 
Anders Sørensen, Fredericia (DKK) der vandt. Lene Henriksen og sønnen Søren Christensen, begge 
Ødis Kroge (KØK), fik 2. pladsen, lige som de gjorde sidste år. 
På 3. pladsen kom Elise Frostholm og Olav Petersen, begge Ødis (KØK), og på den utaknemmelige 4. 
plads - med samme antal slag som vinderne - kom Grethe Petersen, Ødis (KØK) og Torben Søgård, 
Nørre Aaby (Baskerne). 
I dagens løb blev der gået mange rigtig gode runder på den flade og korte bane. Bedste runde gik 
Margit og Anders med 51 slag til sammen, men her startede Anders også med 3 hole-in-one. 

VM i Vamdrup (159 deltagere) 
Lørdag den 3. august var der individuelt VM i krolf i Vamdrup. Der var plads til 162 spillere på 
planen, og jeg havde flere på venteliste. Der var nogle afbud på selve dagen, så alle kom i sving, En 
enkelt forsvandt i løbet af dagen og blev disket, så der var 159 der gennemførte det største krolfstævne 
nogensinde. 
Vejret og omgivelserne var perfekte, og det var banerne sådan set også. Jeg havde med vilje ladet 
græsset være en anelse langt, for at banen ikke skulle blive alt for hurtig sidst på dagen. Jeg måtte også 
flytte et hul i sidste øjeblik, da der var blevet alt for langt i noget sejt og mosset græs, men ellers var 
jeg da selv tilfreds med banerne. Grøn bane havde et gennemsnit på 36,82 og rød bane på 37,01, så de 
var næsten lige svære. 
I kampspil var der som sædvanlig nogen der var heldige og andre der var uheldige i lodtrækningen, 
men sådan er det jo nu engang - og sådan skal det også være. 
Da vi nåede frem til finalen var det med deltagelse af Egon Jensen, Vamdrup (VKK), Carsten "Muffe" 
Nielsen, Kolding (KØK), Lis Hundebøll, Fredericia (DKK), Jan K. Hansen, Farris (KØK), Vivi 
Reeckmann, Kolding (KØK) og Thorhauge Andersen, Ødis (KØK). Dette blev også rækkefølgen . 
Egon brugte 28 slag, Muffe 31, Lis 32, Jan og Vivi 34 og Thorhauge 37 slag. 
Egon kom foran på 4. hul med en hole-in-one, og lod sig ikke indhente siden hen. Thorhauge kom 
bagud på 4. hul, og havde ikke tur i den i finalen, så han forblev sidst. De sidste 4 kæmpede bravt om 
2. og 3. pladsen, og der var på de første 10 huller aldrig mere end 2 slags forskel på den forreste og 
bagerste af de 4. På 11. hul lavede Muffe en afgørende hole-in-one og fik 2. pladsen. Vivi havde været 
med helt fremme hele tiden, men sluttede med 4 firere, og da Jan også sluttede skidt, smuttede Lis 
frem og snuppede 3. pladsen. 
Bedste udlændinge blev hos damerne Nee Dyrok, Thailand, på en 117. plads. Hos herrerne var det 
Michael Juhl på en 126. plads. På trods af det danskklingende navn er Michael fra Colombia. 
I slagspil var der denne gang kun 3 tællende runder. 2 runder på grøn bane og 1 runde på rød. Bedst 
var Muffe med 87 slag knebent foran Egon med 88 slag. På 3. pladsen kom Hans Nissen, Haderslev 
(Agrarerne) med 91 slag. Bedste damer var Lis Hundebøll, Fredericia (DKK) og Hanne Kristensen, 
Nyborg (Baskerne) med 93 slag. 
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Thorhauge Andersen (KØK), Jan K. Hansen (KØK), Lis Hundebøll (DKK), Vivi Reeckmann (KØK), 

Carsten ”Muffe” Nielsen (KØK) og verdensmesteren Egon Jensen (VKK). 

Holdturneringen 
1. div. 
Der var lagt op til et lige opgør mellem især KØK 2 og DKK, men det viste sig at andre også ville 
have en andel af kagen. Det gik ud over DKK, som meget uheldigt blev nr. 4, som for tiden betyder 
nedrykning. Ud røg også Agrarerne 3, som kun fik et enkelt år i den bedste række. Nr. 1, 2 og 3 blev 
Krolfklubben i Ødis Kroge. Hold 2 genvandt titlen foran hold 4 og 5. 

2. div. 
Her var der 2 puljer. I pulje A vandt Baskerne 1 foran Dragen og Agrarerne 4. ViGo’e 1 og KØK 7 må 
ned i 3. div. 
I pulje B vandt KØK 1 på bedre indbyrdes resultater foran Agrarerne 2 og med Seest 1 få point efter. 
Her måtte NÅK og ViGo’e 3 ned. 
Da kampen om pokalen skulle spilles, kunne Baskerne desværre ikke stille hold, så pokalen gik til 
KØK for 3. år i træk. 

3. div. 
Der var 3 puljer i denne række. De 3 puljevindere spillede om pokalen, men da der skulle 4 hold op, 
spillede de tre 2’ere om en enkelt oprykningsplads. 
Pulje A blev vundet af VKK 2 med 1 enkelt point foran ViGo’e 2, primært fordi ViGo’e hjemme tabte 
til Fuglsang på sidste spilledag. Det var Fuglsangs eneste 2 point. 
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Pulje B blev vundet suverænt af Agrarerne 1. Det tabte kun til KØK 6, som dermed snuppede 2. 
pladsen. 
Pulje C blev også vundet suverænt. Her var det KØK 3 der suste igennem med kun et enkelt nederlag. 
Her var det Hullet der blev et sikker nr. 2. 
I kampen om pokalen endte alle kampe med 9-7, så det var så lige og spændende som det kunne være. 
VKK 2 vandt begge sine kampe og KØK 3 en enkelt, så Vamdrup Krolf Klub 2 drog af med pokalen. 
I oprykkerkampen vandt Hullet begge kampe med 9-7, så også her var det meget lige. ViGo’e 2 vandt 
til gengæld stort over KØK 6, men det havde ingen betydning. Hullet rykker altså op i 2. div. sammen 
med de 3 puljevindere. 

World Cuppen 
Olav Petersen (KØK) vandt World Cuppen efter flere fine placeringer. Ole Reeckmann (KØK) havde 
også fine placeringer ved stævnerne, men i holdkampene havde han ikke klaret sig så godt, så her sneg 
Olav på 75 år sig forbi. På 3. pladsen kom spillets opfinder Frits Henriksen (Baskerne). 

Nye klubber 
I løbet af året er der kommet flere klubber og spillesteder til. De mere organiserede er Aktivisterne i 
Glamsbjerg, Idylparken i Kolding, Jordrup, Christiansfeld, Hejnsvig og Seest Boldklub (ikke 
seniorerne). Flere af disse dukker nok op i vores holdturnering med tiden. 

2003 
DM i Ødis Bramdrup (126 deltagere) 
Lørdag den 17. maj gik det 8. DM i krolf i gang. Det foregik i Ødis Bramdrup på det gamle stadion, og 
vi startede allerede klokken 9:00, for at kunne nå det hele. 
Vejret var ikke godt og ikke skidt. Overskyet og køligt - til tider ligefrem koldt, men heldigvis ikke så 
meget vind - og det vigtigste - næsten ingen vand. Der startede en byge lige da kampspil var færdigt, 
så vi var igen ret heldige. 
Turneringsformen var ændret, så vi startede med slagspil inklusiv dertilhørende præmieoverrækkelse. 
Bagefter fik de 54 bedste fra slagspillet en chance for at vinde kampspil også. 54 spillere giver 9 puljer 
á 6 spillere, hvor de 2 bedste gik videre. Resten var færdige for den dag og kunne køre hjem. Farvel!! - 
som Trine Gregorius siger i Det Svageste Led. 
De 18 bedste/heldigste spillede så i 3 puljer á 6 spillere, og igen var det kun de 2 bedste der gik videre 
til finalen. 
Var man ikke mellem de 54 bedste i slagspillet, fik man alligevel en kamp mere, som gjaldt nogle 
placeringer og dermed lidt point til verdensranglisten. 
Men lad os starte fra begyndelsen - slagspil. 
Den nye plan virkede ganske udmærket. Dorthe Bloch, som endnu en gang ofrede dagen for at passe 
kommandocentralen for os, havde travlt med at kalde folk sammen, men der skulle ikke føres tavler og 
findes dommere, så det var en del nemmere end det plejer at være. Somme tider skulle der nu alligevel 
findes dommere, for oprindeligt var der tilmeldt 132 spillere, men pga. sygdom, var der ”kun” 126 til 
start. I blandt afbudene var der selvfølgelig også dommere, som Dorthe skulle finde kvalificeret 
erstatning for. 
Tidsplanen holdt - for første gang i krolfstævnernes historie - til punkt og prikke. 
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Mellem mine kampe, gik jeg ind og registrerede kampsedler på den medbragte computer, så da jeg 
havde spillet den sidste kamp, var jeg forholdsvis hurtigt klar med resultatet af slagspil. 
Vi havde købt præmier til de 6 bedste herrer og de 6 bedste damer, men her vil jeg først præsentere de 
3 bedste samlet. 
Nummer 1 blev Ib Svangren, Aller (KØK) med 110 slag i alt på de 4 baner. Ret suverænt, da det var 
hele 5 slag bedre end nummer 2, som var Tove Jacobsen, Ødis (KØK) med 115 slag. Nummer 3 blev 
Anders Sørensen, Fredericia (DKK) som brugte 117 slag. 

 
Ib Svangren, Aller (KØK) var den glade slagspilsmester 

 

 
Jan Dyrok, Hans Johnsen, Alex Thomsen, Hans Fink Petersen, Jørgen Kjær og Peter Christensen. 
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VM i Fredericia på FFFIF’s område (173 deltagere) 
Lørdag den 26. juli løb det 15. individuelle VM i krolf af stablen.  
Der kom en hel del afbud dagen før stævnet, og et par stykker på selve dagen, så vi endte på 174 
deltagere. En enkelt gik tidligt og nåede kun 2 runder og blev dermed diskvalificeret, så slutresultatet 
blev 173 spillere der gennemførte stævnet. 
Vejret var fint. Der kom en lille byge lige i starten, men det var faktisk ikke noget at snakke om, selv 
om vejrudsigten i dagene op til stævnet havde truet med mere regn. Nu blev det bare bedre og bedre 
som tiden gik, og med en temperatur på 20-22 grader var det nærmest perfekt. 
Først spillede vi slagspil. Alle fik 1 kamp på hver af de 4 baner i puljer á 3-5 spillere. De få puljer med 
3 spillere skyldtes dem der ikke dukkede op eller tog tidligt hjem. Slagspillet sluttede ca. 15:30. 
Til sidst talte vi slagene sammen, og vinder blev Lene Henriksen, Ødis Kroge (KØK) med 129 slag i 
alt. Det er 2. gang hun har vundet den titel. 
Nr. 2 blev hendes far og opfinder af spillet, Frits Henriksen, Asperup (Baskerne) med 130 slag og 
nummer 3 med 133 slag blev Henning Thomsen, Fredericia - formand for den arrangerende klub 
DKK. 
Sidst - og dermed vinder af den lykkebringende "pokal" Den Firkantede Kugle - blev Karsten 
Ringholm, Nysted (Nyserne).  

 
Lene måtte have hjælp til at bære præmierne og Den Gyldne Kølle. 

 
Vi har ikke nogen ægte udlændinge, men Christian Bentzon Guerriero fra Favstrup (Hullet) er født og 
opvokset i Portugal, men har i de sidste par år boet i Danmark. Han blev bedste udlænding med en 
placering som nr. 58. 
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Hos damerne blev norske Nora Kjær, Haderslev (Agrarerne) nr. 101, Thailandske Nee Dyrok, Asperup 
(Baskerne) nr. 146 og sydafrikanske Lesley Christensen, Nysted (Nyserne) blev nr. 148. 
Den bedste runde blev gået af Hans Fink Petersen, Haderslev (Agrarerne) på 26 slag. Bedste 
damerunde gik Birthe Bjørn, Glamsbjerg (Aktivisterne) med 29 slag. Hos børnene var det Mette 
Lyngdal Christensen, Ødis Kroge (KØK) med 2 runder på 33 slag og Anders Hansen, Nørre Aaby 
(Baskerne) med 36 slag, der var de bedste. 
Der var en enkelt lille fejl i indtastningen, som gjorde at en spiller hoppede ind på en placering i 
50'erne, og dermed forskød resten en enkelt placering. Heldigvis var han ikke mellem de 36 bedste. 
Slagspillet var blevet lidt forsinket, så den store plan jeg havde lavet, hvor alle kom til at spille, blev 
droppet til fordel for den lille plan hvor kun de 36 bedste fra slagspillet kom til at spille kampspil. 
Resten af spillerne har fået samme placering i kampspil som de havde i slagspil. Dette udelukkende af 
hensyn til verdensranglisten. 
De 36 spillere blev fordelt i 6 puljer á 6 spillere, og så blev der spillet på alle banerne. Kun 
puljevinderen gik videre, så det var virkelig strenge krav. 
Vinderne, og dermed finalisterne blev, Bent Ole Serup, Fredericia (ViGo'e) - men først efter omkamp 
med Alex Thomsen (Lunderskov) - Jørgen Kjær, Kelstrup (Agrarerne), Sten Andersen, Ødis (KØK), 
Anders Sørensen, Fredericia (DKK), Peter Christensen, Ødis Kroge (KØK) og endelig debutanten 
Poul Duch Rasmussen, Laven (Kølleklubben). 
Poul og Jørgen lagde sig i spidsen med et par slag eller 3, men det smuldrede på hul 6, og havde 
Jørgen, Poul og Anders alle 17 slag, Peter 18, Sten 20 og var hægtet lidt af med Bent Ole 23 slag. 
Hul 7 bragte Peter op på siden af de andre på 20 slag, Sten havde 24 og Bent Ole 27. 
Så var det Peter lavede hole-in-one på 8. hul og bragte sig i spidsen, men satte straks lidt til igen, så 
efter hul 10 havde Peter 27, Poul 28, Anders 30, Jørgen 31, Sten 31 og Bent Ole 35 slag. 
På hul 11 skete der det beklagelige, at den ellers gode dommer Ib kom til at forstyrre Poul inden han 
skulle slå. Derfra hvor Ib stod, så det ud som om Poul havde lagt sin kugle foran startstregen, men 
stregen var faktisk lidt skæv i forhold til næste hul, og for resten efterhånden også noget udvisket, så Ib 
så forkert. Poul fik selvfølgelig lov til at slå derfra hvor han havde lagt kuglen, og selvfølgelig også 
den tid han skulle bruge for at koncentrere sig på ny, men noget gik altså galt, og Poul brugte en 6'er. 
Ærgerligt!!! 
Andre havde også lidt problemer, så det endte med at Peter nu stod på 30 slag, Jørgen, Sten, Anders, 
og Poul på 34 og Bent Ole på 38 slag. 
Hul 12 bragte lidt spredning i de 4 der lå lige, men Peter var der ingen der kunne hente. Peter vandt 
med 32 slag, hvilket var 3. gang han vandt den titel. 
Nummer 2 blev Poul med 36 slag efter omkamp med Sten, som altså blev nr. 3. Nummer 4 med 37 
slag blev Jørgen efter omkamp med Anders, og på 6. pladsen kom Bent Ole med 41 slag. 
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Sten Andersen, Anders Sørensen, Peter Christensen, Poul Duch Rasmussen, Bent Ole Serup og Jørgen 

Kjær. 
 

Til sidst var der fællesspisning i teltet og præmieoverrækkelse, som foregik i den sædvanlige 
afslappede stemning.  
En stor tak til Carlo Petersen, Fredericia, for det arbejde han lagde i VM. Også en tak til hele DKK, 
som med stor iver og selvfølgelighed også knoklede for sagen. Og til FFFIF som lagde faciliteter til 
hele arrangementet. 

VM for par i Ødis (55 par / 110 deltagere) 
VM for par var som sædvanlig i forbindelse med Ødis IF’s sportsfest, denne gang en blæsende lørdag 
den 23. august. Bortset fra vinden var vejret faktisk helt fint, og da den lagde sig til aften, sad vi 
udenfor og spiste. 
Vores pavillon klarede presset, selv om det holdt hårdt. Så vidt jeg kunne se, så det mindre godt ud 
med at par af de andre medbragte pavilloner. Jeg håber ikke skaderne blev for store. 
Der var som sædvanlig lidt panik lige i starten, indtil jeg havde fået overblik over hvem der var 
kommet, og især hvem der IKKE var kommet. Et enkelt par udeblev, og et par var kommet, men havde 
ikke lige checket ind og jeg havde glemt et par, som selvfølgelig dukkede op. Jeg havde også glemt at 
Maja var 12 år og skulle spille med fast makker. Lidt kaotisk, men det gik da. 
Børnereglerne var justeret lidt, for at få damer/herrer til at gå bedre op. Vi hævede aldersgrænsen til 13 
år, hvilket gav en af drengene lov til at spille dame, så det gik bedre op. Så kom Søren, som jo er 13 år, 
og sagde, at så måtte han jo da for resten selv vælge makker, og det fik han så lov til. Så skete der jo 
bare lige det, at jeg glemte Jesper, som også er 13 år. Han skulle også have haft lov til at vælge 
makker. Undskyld Jesper! 
Nå - der kom 55 par til start, og vi kastede os ud i det, og da den første forsinkelse var indhentet i løbet 
af en ½ time, kom tidsplanen til at holde resten af vejen igennem. Dejligt ! 
Jeg havde ydermere lavet små sedler med spilletider på, og dem har jeg fået megen ros for, så det må 
jeg hellere holde fast i. 
I år var der af tidsmæssige årsager kun slagspil og intet kampspil. Vi var faktisk først færdige et sted 
mellem 17:30 og 18:00, så der var ikke tid til en kampspilsfinale. 
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Vi spillede 2 runder på hver af de 2 baner, og vinder blev Elise Frostholm, Ødis (KØK) og Ole 
Reeckmann, Kolding (KØK). Elise var mester i 2001 og Ole i 2002 i kampspil, så de har begge prøvet 
det før. Parret brugte 243 slag i alt på de 4 runder. 
Nr. 2 blev Anna Mikkelsen, Vojens (Agrarerne) og Sten Andersen, Ødis (KØK) med 244 slag, tæt 
forfulgt af Vivi Reeckmann, Kolding (KØK) og Olav Petersen, Ødis (KØK) med 245 slag. Samme 
antal slag brugte Mette (11 år) og Peter Christensen, Ødis Kroge (KØK) på 4. pladsen, men Vivi og 
Olav havde gået den bedste runde. 

 
Ole Reeckmann og Elise Frostholm. 

 
Bedste runde på bane 1 gik Jan(e) Dyrok, Asperup (Baskerne) og Thomas Lund, Ødis (KØK) med 53 
slag. Det var bedre end den bedste runde på bane 2, som ellers var lidt nemmere. Bane 1's gennemsnit 
lå på 68,26. 
Bane 2's gennemsnit var på 66,54, og her var der 3 par der gik runder på 54 slag. Det var Elly Petersen, 
Fredericia (DKK) og Thorkild Didricksen, Vamdrup (VKK), Christian Andersen, Viby og Arne Wind, 
Haderslev (Agrarerne) samt førnævnte Vivi og Olav. 
Bedst udklædte var uden tvivl Jan(e) Dyrok, som skal have megen ros for udklædningen, det gode 
humør og specielt modet. Ved at Jan skiftede til Jan(e), kom der faktisk 2 herrer mere med til stævnet, 
hvilket de selvfølgelig er taknemmelige for. 

Holdturneringen 
Holdturneringen blev omstruktureret. Vi lavede 2 puljer á 5 hold i 1. div. med slutspil mellem de 2 
bedste i hver pulje. Desuden blev 2. div. ændret til 4 puljer á 5 hold og resten kom så i 3. div. - i alt 41 
hold. 
Der blev også lavet en Dagliga, som foreløbig lever sit helt eget liv. 8 hold blev tilmeldt, så de blev 
delt i 2 puljer á 4 hold. 
Petersminde fra Hejnsvig, Aktivisterne fra Glamsbjerg, Idylparken fra Kolding og Christiansfeld 
stillede op for første gang. 

1. division 
Pulje A blev vundet af DKK på bedre score end KØK 2, nummer 3 blev Agrarerne 4 og ned måtte 
KØK 1 og Dragen. 
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Pulje B vandtes af Agrarerne 2 foran KØK 4, som var bedre indbyrdes end KØK 5, og ned måtte 
Baskerne 1 og Seest 1. 
I slutspillet i Rødding mødtes DKK og KØK 4, og den vandtes af DKK med lavere antal slag efter en 
spændende kamp der endte 8-8. 
Den anden kamp mellem Agrarerne 2 og KØK 2 endte med sejr til KØK 2 på 9-7, efter endnu en 
spændende kamp. 
I kampen om 3. og 4. pladsen vandt KØK 4 med 9-7 over Agrarerne 2. 
Finalen mellem DKK og KØK 2 blev en uhyre spændende og lige affære, som finaler bør være. 
Kampen endte retfærdigvis 8-8, og så skulle der tælles slag. Vinder blev KØK 2 med sølle 2 slag. 
Det var 3. gang i træk at holdet vandt mesterskabet, så nu er pokalen vundet til ejendom. 

 
Ib Svangren, Peter Christensen, Bente Gravesen (Amalie), Mette Christensen, Tonny Gravesen, Søren 

Christensen (Julie), Lene Henriksen og Inger Christiansen (fraværende: Nanna Christensen). 

2. division 
Pulje A blev vundet af Agrarerne 3 foran Hullet og KØK 7, og ned måtte Lunderskov 1 og Madholdet 
2. 
Pulje B blev vundet af ViGo’e 1 foran VKK 2 og Fuglsang 1, og ned måtte KØK 6 og Agrarerne 5. 
Pulje C vandtes af Agrarerne 1 (bedre indbyrdes) foran Baskerne 1 og ViGo’e 2, og ned måtte 
Madholdet 1 og NÅK, som aldrig kom i kamp pga. damemangel. 
Pulje C vandtes af KØK 3 foran VKK 1 og Seest 2, og her måtte Agrarerne 6 og ViGo’e 3 ned i 3. div. 
Der var kamp om pokalen på neutral bane i Seest, og her vandt Agrarerne 3 suverænt foran Agrarerne 
1, KØK 3 og ViGo’e 1. 

3. division 
Puljerne var på 5 og 6 hold, og 4 hold rykkede op fra hver pulje. 
Pulje A vandtes af Agrarerne 7 foran VKK 3, Baskerne 3, Aktivisterne og KØK 8. 
Pulje B blev vundet af Petersminde foran Lunderskov 2, VKK 5, VKK 4, Fuglsang 2 og Idylparken. 
I Rødding blev der spillet om pokalen, og her vandt Agrarerne med 9-7 over Petersminde, efter endnu 
en lige og spændende kamp. 
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Dagligaen 
Pulje A blev vundet af Madholdet A foran Seest A, KHL A og Christiansfeld B. 
Pulje B blev vundet af Lunderskov A foran KHL B, Aktivisterne A og Christiansfeld A. 
I puljekampen på neutral bane i Ødis Kroge, vandt Lunderskov med 9-7 over Madholdet. 

 
Lunderskov A : Niels E. Sørensen, Lilly Christiansen, Per Bjerregaard, Aksel Jørgensen, Rigmor 

Jørgensen, Lissy Carstensen. 
Følgende har også spillet på holdet : Else og Tom Salskov, Marie Louise, Eva og Henrik Bjerregaard, 

Ida og Tage Nielsen, Inga Hansen, Svend Christiansen, Lise Pedersen, Marie Jepsen, Tove Kjær og 
Viggo Thomsen. 

World Cuppen 
Vinder af World Cuppen er den spiller der har scoret flest point i løbet af sæsonen ved stævner og i 
holdturneringen. I år vandt Peter Christensen, Krolfklubben i Ødis Kroge, i kraft af pæne placeringer 
alle steder, og så lige en enkelt VM titel. Placeringerne var DM : 4 og 2, VM : 4 og 1, Par : 3 og 
holdturneringen : 8. 
Det gav i alt 1464,80 point. Nr. 2 blev Jan Dyrok, Baskerne med 1383,14 point og nr. 3 blev Jørgen 
Kjær, Agrarerne med 1347,33 point. 

Nye klubber og emner 
I år hørte man første gang om Vesterbro Krolf Klub, Kølleklubben.dk fra Ry, Rødding, Lundsmark, 
Gnisten fra Øster Hornum, Kærbyholm, Grimmerløkke Krolfklub og Nyfæste Krolf fra Aarup. 
Desuden er der de første spæde kontakter i Sorring, Roslev og Søllested, men det er steder hvor der 
skal lidt mere tid og fodarbejde til.  
DGI, Guldborgland Camping og Værestedet i Vamdrup er også startet på krolf, og der er også sendt 
udstyr til Tyskland og Færøerne. Desuden spiller man CroquetGolf i Norge, men i virkeligheden er det 
vist krolf de spiller - de ved det bare ikke. 
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Diverse 
Dette var også året hvor der blev lavet en stævnekomité og nedsat et udvalg der skulle se nærmere på 
hvordan man stifter Dansk Krolf Union. 
Det var også året hvor man første gang så rød, blå og gul nylon. Flere farver kommer nok til i løbet af 
de næste år. 
 

Det var enden på  
”Peters Private Krolfturneringer”.  

 
Længe leve 

Dansk Krolf Union. 
 


