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Tilmelding
Det er, som sædvanligt klubberne der styrer
tilmeldingen til stævnerne. Der skal markeres for
om  den  tilmeldte  skal  spille,  spise  og  om
vedkommende kan og vil være dommer.
Klubbens stævneansvarlige indsamler og skriver
navnene ned på den medsendte tilmeldingsliste.
Inden fristen udløber ca. 10-14 dage før stævnet,
sendes papiret til adressen nederst på listen og et
passende beløb sættes ind på DKU’s konto.
Er der derefter afbud, er det tilladt, at klubben selv
finder erstatning inden for egne rækker.
Stævnelederen skal imidlertid underrettes.
Kommer der tilmeldinger efter fristen er udløbet,
kan spillerne komme på venteliste og håbe på
afbud.

Kampspil
Kampspillet spilles efter de samme principper som
sidste år.
Vi har lavet et pointsystem i kampspil, således at
vinderen af en pulje får 20 point. Nr. 2 får 16, nr.3
får 12, nr. 4 får 8 og nr. 5 får 4 point, og så gælder
det simpelthen om at skrabe så mange point
sammen som muligt.
Er der 2 spillere der står lige på f. eks. anden og
tredjepladsen, deler de pointene. Altså 16+12=28
og dermed 14 point til hver.
Men det ændrer sådan set ikke noget ved selve
spillet. Man skal stadig spille det bedste man har
lært.

Puljeinddelinger
Hvis stævnet er et stævne hvor slagspillet er det
primære, puljeinddeles folk på en sådan måde, at
man så vidt muligt ikke møder klubkammerater,
for dem møder man jo derhjemme. Desuden samler
jeg gerne familier så de har fri på nogenlunde
samme tid, af hensyn til frokost og kaffetider.
Er kampspil det primære, forholder det sig dog
anderledes, da det har stor betydning for ens
placering, om man spiller mod nogle gode eller
mindre gode spillere. Folk bliver her seedet i

forhold til verdensranglisten, således at alle møder
nogenlunde lige mange modstandere fra alle
niveauer i løbet af dagen.
Har man en fornemmelse af hele tiden at møde de
skrappe modstandere, så er det nok fordi man ikke
har så mange point på verdensranglisten.

Pavilloner
DKU har 4 pavilloner på 5*8 m. De bliver stillet
op ved stævnerne, men klubberne er velkomne til
selv at medbringe flere pavilloner, da vi nok ikke
kan huse alle deltagere. Det kunne jo blive regnvejr
og det er også rart, at kunne komme i skygge.
At DKU har købt pavilloner er ikke ensbetydende
med at vi også har købt borde og stole, så vil man
sidde ned, må man selv medbringe dette.

Prisstigninger
Da det efterhånden bliver sværere og sværere at
finde noget god mad og ordentlige præmier, inden
for den beløbsramme vi havde tidligere, har vi nu
besluttet at sætte prisen lidt op.
Det koster nu 150,- kr at være med, for medlemmer
af DKU klubber, inkl. spisning.
Spiller man kun eller spiser man kun, har vi af
administrationsmæssige årsager besluttet også at
kræve 150,- kr.
Er man ikke medlem af en DKU klub, koster det
200,- kr at være med.
Børn under 13 år koster 50,- kr hvis de er medlem
af en DKU klub, og 75,- kr hvis de ikke er.

Nyt ved VM for par
Stævneudvalget har valgt at droppe handicap ved
VM for par, men til gengæld bliver der så nu spillet
med 1 kugle pr. par, hvor man skiftes til at slå.
Dvs. der faktisk kan være 8-10 spillere i en pulje,
men altså kun 4-5 kugler i spil.
Vi vil prøve at lave det sådan, at i den ene kamp er
det altid spiller 1 der spiller først, og i en anden
kamp er det altid spiller 2 der spiller først.
Det bliver i det hele taget en udfordring for
dommeren at holde styr på hvis tur det er til at slå,
men så må vi hjælpes ad med at få det til at fungere
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DM i Fynslund
Lørdag den 16. maj kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf DM ved Fynslund Hallen,
Fynslundvej 104, 6064 Jordrup.
Der spilles delvis på en sportsplads, hvor der bliver
lavet 4 nye baner med diverse forhindringer.
Den primære turnering ved dette stævne er slagspil,
men der spilles også om en titel i kampspil.
De 36 bedste fra slagspillet går videre til
kampspillet, hvor de deles ind i 6 puljer á 6
spillere.
Vinderne af disse 6 semifinaler spiller derefter
finale om kampspilsmesterskabet.
Der vil blive stillet telte op til ly og/eller skygge,
men borde og stole må man selv have med.
Der kan købes kaffe, øl og vand i løbet af dagen,
men til cafeteria priser.
Til frokost vil det også være muligt at købe en
sandwich eller lignende.
Når stævnet er slut er der spisning og
præmieoverrækkelse i hallen, og her er det ikke
tilladt at medbringe drikkelse.
Tilmeldingen koster 150,- kr – børn under 13 år
koster  50,-  kr,  og  man  SKAL  være  medlem  af  en
klub under DKU.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 6. maj.

Kørsel:
De mere eller mindre lokale spillere, formodes at
kunne finde Fynslund selv. Ellers kan
kørselsbeskrivelsen fra Lunderskov afkørsel 65
hjælpe.
Kørsel fra nord, øst og syd:
Find først motorvejen mellem Kolding og Esbjerg
og forlade denne af afkørsel 65.
Drej til højre ad Lejerskovvej og følg denne med
de sving den nu engang slår.
Lejerskovvej  skifter  navn  til  Brunkær,  som  man
følger til Fynslund.
Her drejer man til højre ad Fynslundvej og til
venstre ind til Fynslundhallen efter ca. 500 m.
Kørsel fra vest:
Find motorvejen mellem Esbjerg og Kolding.
Forlad denne ved afkørsel 66 og kør mod
Lunderskov ad Lunderskovvej.
Kør af rampen til højre hvor det viser mod Kolding
og drej til venstre ad Koldingvej og følg denne
godt 2 km.
Drej til venstre i rundkørslen og passér motorvejen
og kør lige igennem næste rundkørsel.
Du kører nu ad Lejerskovvej og følg denne med de
sving den nu engang slår.
Lejerskovvej  skifter  navn  til  Brunkær,  som  man
følger til Fynslund.
Her drejer man til højre ad Fynslundvej og til
venstre ind til Fynslundhallen efter ca. 500 m.
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VM for par i Glamsbjerg
Lørdag den 13. juni kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
VM for par ved Glamsdalens Idrætsefterskole i
Glamsbjerg, og denne gang uden handicapregler.
Til gengæld har hvert par kun 1 kugle som de
skiftes til at skyde til.
Der spilles 4 kampe, og hver spiller skal starte med
at slå først i 2 runder hver.
Glamsdalens Idrætsefterskole ligger på adressen
Langbygårdsvej 86, Glamsbjerg.
Vi  laver  2  eller  4  baner  til  at  spille  på,  alt  efter
plads og tilmelding.
Der vil blive stillet telte op til ly og/eller skygge,
men borde og stole må man selv have med.
Der kan købes øl, vand, kaffe og kage i løbet af
dagen, men ikke mad.
Man kan forudbestille håndmadder ved
tilmeldingen, og betales sammen med
tilmeldingen. Det koster 35,- kr for 3 håndmadder.
Vi starter med slagspil, lige som sidste år, og så ser
vi på uret og regner ud hvor mange der kan komme
med i kampspillet, som slutter med 4-6 par i
finalen.
Man SKAL tilmeldes med en makker, altså ingen
lodtrækning, men det er ligegyldigt om det er 2
damer,  2  herrer  eller  1  af  hver  og  der  er  ingen
særlige børneregler.
Har  en  klub  et  ulige  antal  deltagere,  kommer  den
ekstra spiller på en
”parringsliste”.

Her parres vedkommende med en spiller fra en
anden  klub  med  ulige  antal  spillere,  hvis  det  er
muligt.
Er der i sidste ende en enkelt ledig spiller, har
DKU ikke nødvendigvis en løsning på dette, så der
er ingen garanti for at komme til at spille, men
man kan dog få pengene tilbage.
Når stævnet er slut, er der fællesspisning og
præmieoverrækkelse i skolens kantine.
Hvis man er medlem af en klub under DKU, koster
tilmeldingen 150,- kr. pr. person – børn under 13 år
50,- kr.
Hvis man ikke er medlem af en klub under DKU,
koster det 200,- kr. pr. person – børn under 13 år
dog kun 75,- kr.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 2. juni

Kørsel:
Motorvejsafkørsel nr. 55 (Aarup) kan anbefales.
Kør mod og ”lige” igennem Aarup. Fortsæt mod
syd igennem Ørsted. Et par km efter Ørsted skal
man til venstre hvor der står ”Glamsbjerg 7”.
Når man kommer ind i Glamsbjerg, skal man køre
ligeud, først ad Nørregade og derefter ad
Søndergade.
Drej til venstre ad Langbygårdsvej i en lille
rundkørsel, der hvor SuperBrugsen ligger ovre til
højre.



Stævneposten
5. februar 2009              Side 4

VM ved
Skærbæk Fritidscenter

Lørdag den 8. august kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf VM ved Skærbæk Kursus- og
Fritidscenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk,
Sønderjylland.
Man kan købe øl, vand, kaffe, sandwich og meget
andet i hallens cafeteria i løbet af dagen.
Der bliver lavet 4 nye baner med diverse
forhindringer, som vi plejer.
Der vil blive stillet pavilloner op til ly og/eller
skygge, men man skal selv have borde og stole
med hjemmefra.
Der  bliver  spillet  om  titler  i  kamp-  og  slagspil  på
én  gang.  Kampspil  er  det  primære  og  der  spilles
efter de sædvanlige kamp- og slagspilregler.
I kampspillet er det med at score point på gode
placeringer.  20  point  for  en  1.  plads,  16  for  en
andenplads og derefter 12, 8 og 4 point.
De 36 bedste i det indledende kampspil går videre
til kampspillets semifinaler, hvor de inddeles i 6
puljer á 6 mand. De 6 vindere går videre til finalen.
Derefter er der fællesspisning i hallen.
Hvis man er medlem af en klub under DKU, koster
tilmeldingen 150,- kr.  – børn under 13 år 50,- kr.
Hvis man ikke er organiseret under DKU, koster
det 200,- kr.  – børn under 13 år 75,- kr.

Prisen er uanset om man spiller, spiser eller begge
dele.
Der er mulighed for overnatning i forbindelse med
Fritidscentret, men kontakt da venligst selv centret
på tlf. 74 75 19 70. Gør opmærksom på at det er i
forbindelse med krolf VM, for at få en særlig pris.

Tilmeldingsfrist er søndag den 26. juli

Kørsel:

Kør til Skærbæk i Sydvestjylland.
I rundkørslen hvor rute 11 (Ribe-Grænsen) og rute
175 (Toftlund-Rømø) krydser hinanden, skal man
køre ned ad den mindre Nørre Skærbækvej.
Når den ender, skal man til højre ad Storegade, og
centret ligger inde til højre efter ca. 100 meter.
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