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DM i Kolding - 174 spillere
Lørdag den 26. maj kl. var der individuelt krolf
DM i Byparken, Kolding.
Vi havde allieret os med Parkhallen, som lå lige op
til Byparken, så vi havde toiletfaciliteter i hallen.
Dagen startede med at pavillonerne skulle stilles
op, men ingen havde erfaring, så det gik lidt trægt
til at starte med, men da først den ene pavillon var
oppe, gik det rigtig stærkt med de næste 3.
Vi fik strøm og åbnet for toiletterne i sidste øjeblik,
men stævnet gik næsten planmæssigt i luften og
tidstabet var hurtigt indhentet, og alt forløb
planmæssigt.
Vejret var køligt om formiddagen, men om
eftermiddagen  tittede  solen  frem,  og  så  steg
temperaturen et par grader. Det vigtigste var dog at
det holdt tørvejr hele dagen.
Banerne var anlagt på et forholdsvis fladt område,
men det var ingenlunde jævnt. Der var masser af
ujævnheder og knolde der kunne drille, og noget
bevoksning og et sted med lidt skrå flader blev
også udnyttet, så banerne var helt fine.
Efter spillet blev baner og pavilloner pakket
sammen og alle gik ind i Parkhallen, hvor der var
dækket op til de 174 spillere plus nogle tilskuere
der gerne ville spise med. Det var god mad og alle
fik vist hvad de kunne spise.

Poul Knudsen er ved at lukke hullerne.

Til sidst var der præmieoverrækkelse og alt i alt
var det et rigtig godt stævne, uden nævneværdige
problemer.

Dorthe Bloch skulle selvfølgelig også have en tak.

Præmierne er primært købt for penge vi har
modtaget fra Middelfart Sparekasse og EDC Hans
Thomsen i Kolding, men også PTI Nord og YIT
har bidraget med præmier, og så må vi ikke
glemme hovedpræmien fra Hotel Klitrosen i
Slettestrand.

Der er flere billeder på nettet og her finder man
også opdaterede ranglister og resultatlisten.

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
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Slagspil
Slagspillet blev vundet - eller snarere genvundet -
af Peter Christensen, Ødis Kroge (KØK) med 108
slag, og han modtog et gavekort på 2 overnatninger
på Hotel Klitrosen i Slettestrand, velvilligt
sponsoreret af hotellet.
108 slag er ikke mange slag på 4 runder, men
alligevel var Hans Fink Petersen, Haderslev
(Agrarerne) lige i hælene på ham med 110 slag.
Her takker Peter så for de 2 gange Leander hjalp
ham i hul.
Henning Sellebjerg, Skydebjerg (Skydebjerg Krolf
Klub) blev nr. 3 med 116 slag. Henning er et
naturtalent og vi kommer til at høre mere til ham i
fremtiden.
Den bedste dame blev Ingrid Fink Petersen,
Haderslev (Agrarerne) med 117 slag, hvilket i den
samlede stilling gav en 4. plads.
Næstbedste dame kom på 6. pladsen, og det var
Christina Rasmussen, Nr. Aaby (Baskerne) der
havde brugt 119 slag.
Trediebedste dame dukkede op på 14. pladsen, og
det var Lene Jacobsen, Gesten (KØK). Hun havde
brugt 121 slag.

Christina Rasmussen, Hans Fink Petersen, Ingrid
Fink Petersen, Peter Christensen, Henning

Sellebjerg og Lene Jacobsen.

Jeg tror vi skal til at kalde "Det Gyldne Hul" for en
fighterpokal, da det jo altid er den der har kæmpet
mest med en genstridig kugle der får den.
Denne gang gik den til Frederik Kværndrup,
Bangsebro (Humle Holdet), men han havde også
en krolfkølle i hånden for første gang dagen før, så
han var bestemt ikke i overtræning.
Men lur mig om ikke han er den der tager det
største hop op i ranglisterne næste gang han stiller
op.

Frederik Kværndrup, Bangsebro (Humle Holdet).

Kampspil
Det var slagspillet der var grundlaget for
kampspillet. De 36 bedste blev delt op i 6 puljer á 6
spillere afhængig af deres placeringer i slagspillet,
og de spillede 6 semifinaler.
Resten fik bogført samme placering i kamp- og
slagspil.

Semifinale 1 blev vundet af Paul Bjørn med 28
slag, men både Leo Bentsen, Ry (Kølleklubben)
med 30 slag og Ejnar Madsen, Glamsbjerg
(Aktivisterne) 31 slag havde chancen helt til sidste
hul, hvor Paul trak lidt fra.
Kurt Andersen, Glamsbjerg (Aktivisterne) fik en
hole-in-one på hul 10 og var pludselig med igen,
men  satte  det  til  igen  på  de  2  sidste  huller.  Søren
Christensen, Ødis Kroge (KØK) var med helt
fremme  til  og  med  hul  6,  men  gik  så  helt  bag  af
dansen og faderen Peter Christensen, Ødis Kroge
(KØK) var på intet tidspunkt i nærheden af at
komme videre.
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Paul Bjørn, Glamsbjerg (Aktivisterne)

Semifinale 2 blev vundet af Jens Lyngdal Wulff,
Bangsebro (Humle Holdet) med 31 slag, men det
var først efter omkamp med Hans Fink Petersen,
Haderslev (Agrarerne) og Lene Jacobsen, Gesten
(KØK). Gert Jensen, Erritsø (DKK), Anna
Mikkelsen, Vojens (Agrarerne) og den afgående
mester Anni Jørgensen, Glamsbjerg (Aktivisterne)
havde ikke en af deres bedste runder.

Jens Lyngdal Wulff, Bangsebro (Humle Holdet).

Semifinale 3 blev vundet af Peter Weber, Vojens
(Agrarerne) med 26 slag foran Henning Sellebjerg,
Skydebjerg (Skydebjerg Krolf Klub) med 28 slag
og Bent Jacobsen, Ødis (KØK) med 29 slag.
Mogens Christensen, Kastrup (Fuglsang), Irma
Lind, Rødding (Rødding GF) og Bent Kudsk,
Kastrup (Fuglsang) var yderligere nogle slag efter.
Alle 6 spillere lavede i øvrigt 1 hole-in-one hver.

Peter Weber, Vojens (Agrarerne)

Semifinale 4 blev vundet af Ingrid Fink Petersen,
Haderslev (Agrarerne) med 29 slag, - 2 bedre end
Dres Nøddebo, København (Vesterbro) og 3 bedre
end Henning Bloch, Ødis (KØK). Som den eneste
havde Ingrid en hole-in-one, og det var nok den der
gav sejren. Ole Reeckmann, Kolding (Idylparken),
Tove  Jacobsen,  Ødis  (KØK)  og  Anita  Dam,
Vamdrup (VKK) kunne ikke helt få spillet til at
køre.

Ingrid Fink Petersen, Haderslev (Agrarerne)
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Semifinale 5 blev vundet af Jan Dyrok, Asperup
(Vesterbro) med 29 slag, men i denne pulje var det
meget spændende, da der kun var 4 slag mellem nr.
1 og nr. 6. Mogens Dam, Vamdrup (VKK) og
Marie Rasmussen, Gram (Fuglsang) havde begge
30 slag, Robert Storgaard, Seest (SIS) havde 31
slag, Niels Knudsen, Asperup (Baskerne) 32 slag
og Anders Hundebøll, Fredericia (DKK) 33 slag.
Marie lavede 2 hole-in-one mod Jans ene, men Jan
spillede mere stabilt, så han løb af med sejren.

Jan Dyrok, Asperup (Vesterbro)

Semifinale 6 blev  vundet  af  Olav  Petersen,  Ødis
(KØK) med 27 slag. Han blev presset af Helle
Jacobsen, Vamdrup (KØK) og Allan Lyngdal
Jensen, Ry (Kølleklubben), som begge havde 29
slag.
Christina Rasmussen, Nr. Aaby (Baskerne), Poul
Knudsen (ViGo'e) og Knud Jensen, Glamsbjerg
(Aktivisterne) havde ikke heldet med sig.

Olav Petersen, Ødis (KØK)

Finalen
Finalen blev aldrig rigtig spændende, idet Jan
Dyrok lavede hole-in-one på første hul, og i øvrigt
spillede en meget flot finale. Det pyntede
selvfølgelig ikke med en 4'er på sidste hul, men når
det samlede antal slag kun kom op på 28, må det
siges at være ok. Der er ingen tvivl om at Jan er en
af de allerbedste spillere der findes, men det har
han jo også bevist indtil flere gange.
Nummer 2 blev Paul Bjørn med 31 slag efter en
lang og sej kamp med Ingrid Fink Petersen som
endte med 32 slag.
Peter Weber og Olav Petersen havde begge næsen
fremme, men satte det til på de sidste huller og
endte med henholdsvis 33 og 34 slag.
Jens Lyngdal Wulff startede med 3 gange 4 slag,
og det kom han sig aldrig rigtig over, og endte med
36 slag.

Olav Petersen, Paul Bjørn, Jan Dyrok, Ingrid Fink
Petersen, Hans Fink Petersen, Jens Lyngdal Wulff.

V/ Hans Thomsen
Kolding
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1) Jan Dyrok, Asperup (VeKK) - 28 slag.
2) Paul Bjørn, Glamsbjerg (Aktivisterne) - 31 slag.
3) Ingrid Fink Petersen, Haderslev (Agr.) - 32 slag.
4) Peter Weber, Vojens (Agrarerne) - 33 slag.
5) Olav Petersen, Ødis (KØK) - 34 slag.
6) Jens Wulff, Nyk.F. (Humle Holdet) - 36 slag.

Statistik
Bane  1  var  den  sværeste  med  et  gennemsnit  på
34,1 slag, og de bedste runder gik Peter
Christensen, Ødis Kroge (KØK) og Poul Knudsen,
Fredericia (ViGo'e) med 25 slag.
Bane 2 var den næstsværeste med et gennemsnit på
33,5 slag, og her var det Bent Jacobsen, Ødis
(KØK), Peter Weber, Vojens (Agrarerne), Niels
Knudsen, Asperup (Baskerne) og Paul Bjørn,
Glamsbjerg (Aktivisterne) der gik bedste runde
med 27 slag.
Bane 3 havde et gennemsnit på 33,1 slag og Hans
Fink Petersen, Haderslev (Agrarerne) og Helle
Jacobsen, Vamdrup (KØK) gik de bedste runder
med 26 slag.
Bane 4 var den nemmeste med sit gennemsnit på

31,6 slag, og det var da også her dagens bedste
runder blev gået. Det var Christina Rasmussen, Nr.
Aaby (Baskerne) og Ulla Jacobsen, Tiset
(Fuglsang) der stod for disse præstationer med
runder på kun 24 slag.

Christina Rasmussen, Nr. Aaby (Baskerne)
og Ulla Jacobsen, Tiset (Fuglsang).
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Billleder

.

Helle Jacobsen

Og datteren Heidi Jacobsen (hov hov - Frede).

Gerda Marcussen.

Tæt på Frits.

Erik T. Jensen, Frits Henriksen og Kaj Sørensen
tager en "slapper".

Se alle billeder hos Pixum


