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2009
Skam for den,

som ikke kender til krolf
af Helle Crety Knudsen, ØFK (Øernes Familie Krolf)

Vi har bygget hus i en ny udstykning i Kalundborg. Husene
og haverne ligger som i en hestesko og inde i midten har vi et
dejligt, stort fællesareal på en god tønde land. Allerede inden
grundstykkerne blev udmatrikulerede for snart 3 år siden, var
fællesarealet blevet beplantet med græs samt en halv snes
store, runde bede med træer og buske.
På dette fællesareal har vi i sommer fået lavet en krolfbane,
som flittigt bliver brugt af dem, der bor her. Krolfbanen har
naturligvis 12 nummererede markeringspinde, som det jo sig
hør og bør...
En dag for nogle uger siden gik der en herre ude på
fællesarealet og tog billeder af disse pinde og udstykningens
omgivelser. Nabokonen sprang ud for at tale med ham, idet
hun  troede,  at  det  var  een  fra  kommunens  Vej-  og
Parkafdeling. Lad os bare sige det pænt: De har ikke været
blandt skovens hurtigste dyr til at få passet og plejet dette
kommunale fællesareal, hvorfor situationen selvfølgelig
skulle udnyttes, nu da der endelig var en repræsentant.
Herren viste sig dog ikke at være en kommunalansat, men en
ingeniør fra selveste Region Sjælland, som havde kørt 55 km
for at undersøge, om der skulle være jordforurening tilstede,
idet man på det senest tagne luftfoto kunne se flere cirkulære
områder på det store fællesareal. (Det var selvfølgelig de
ovenfor nævnte beplantede bede, hvor buske og træer stadig
er så små, at man ikke ser dem tydeligt på et luftfoto).
Da nabokonen smågrinende forklarede ham, at det jo var
bede, begyndte han hurtigt at tale om, at han da havde
fotograferet markeringen af de jordprøver, som var blevet
taget.  Så  var  det  nabokonen,  der  kom  på  glatis,  idet  hun  jo
trods alt var grundejerforeningsformand og vel burde kende
til, at der skulle være taget sådanne jordprøver. Forvirringen
var total indtil ingeniøren kunne fremvise, at firmaet, som
havde taget jordprøverne, havde lavet nogle fine, nummerede
markeringer - og det var dem, han havde fotograferet med
henblik på nærmere undersøgelse. Nabokonen kunne slet
ikke holde sin sprudlende latter tilbage og måtte pænt
forklare ingeniøren, at det var skam ingen markering af
jordprøver, men nummerpinde i et spil som kaldes krolf.
Der er vel næppe nogen tvivl, om at ingeniøren er kørt hjem
til Regionens tekniske afdeling med røde ører, idet han ingen
andre tekniske beviser havde end nogle billeder af
markeringspinde til et krolfspil, men hvem ved ... måske har
han fået blod på tanden til at lære dette spil nærmere at
kende, så han ikke havner i samme situation igen ...

Klubmesterskaber 2009
Hvis klubberne selv skriver historien og sender billederne,
lægger redaktionen det gerne på nettet og bringer det i
Krolfposten, men klubberne skal altså selv gøre noget for
sagen.
I 2009 var der kun 2 klubber der gjorde noget, og her er deres
rapporter.

Baskerne
Af Jan Dyrok, Baskerne

Lørdag den 1/8-2009 har Baskerne afviklet det årlige
klubmesterskab.
Køllerne blev svinget 1030 gange i indledende runder inden
finaledeltagerne var fundet.
Der var mange spændende kampe og flere gange måtte
vinderpoint deles mellem flere spillere.
Dagens absolut bedste runde blev gået af Niels Knudsen, som
med kun 25 slag ikke fik meget for kontingentet i den runde.
Klubmester blev Denn Phengsai fulgt af John Nielsen (2) og
Lene Rasmussen (3).
Mesterskabet blev afsluttet med koldt bord leveret fra
Baaring Forsamlingshus og det hele sluttede vist ikke før
langt efter midnat, formodentlig pga. den lune sommeraften.
Der blev i 2009 ikke afholdt ungdomsmesterskab, idet
Leander var eneste deltager under 18 år.
Bedste dame blev Lene Rasmussen.
Vi gør som DKU og skifter mellem kampspil og slagspil som
afgørende for at gå videre efter de indledende runder.
I år var kampspillet afgørende og her er resultatet med point
og slag.
Denn 20 16 20 12 68 point i alt
Jan  20 10 12 20 62 point i alt
Lene 16 20 10 16 62 point i alt
John 16 18  8 20 62 point i alt

28 32 28 32 120 slag - Denn
36 32 25 30 123 slag - Niels
31 29 37 28 125 slag - John
34 29 31 31 125 slag - Henning

Som det fremgår så løb Lene og Jan med finalepladserne på
bekostning af Niels og Henning fordi det var kampspillet der
var afgørende denne gang.
Her er resultatet i finalen: Denn  29 slag

John  31 slag
Lene  32 slag
Jan   34 slag

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
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Kampspil: John, Denn og Lene

Slagspil: Niels, Denn og John.

Gerda lykønskes med fighterpokalen,
som hun fik for første gang

Hvis tur er det

Trængsel omkring Jans hul

Formand Jan har loppet kuglen i hul.
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Krolfklubben i Ødis Kroge
Lørdag den 5. september var der klubmesterskaber i
Krolfklubben i Ødis Kroge. Det var nogle uger tidligere end
vi plejer, men vi havde rykket det for at forøge chancen for
godt vejr,  men jeg skal da lige love for vi nær havde brændt
fingrene, for hele fredagen blæste det en halv pelikan og det
stod ned i stænger.
Om lørdagen var det heldigvis tørvejr på vores breddegrader,
men andre steder fik de masser af vand.

Det er Erik Mathiesen ved den blå kugle.
Der blev spillet på Den Nye Bane, og på trods af en del blæst,
stillede vi pavillonen op, men banen ligger delvist i læ af de
levende hegn, så den stod fint og stabilt dagen lang.
De 43 spillere deltes i 2 halvdele, og mens den ene halvdel
spillede, havde de andre pause eller dømte, og når der var
spillet færdig, byttede vi roller. Det gik rigtig fint, og da
banen var forholdsvis let, kom man rimelig hurtigt fremad.
Da der var spillet 2 hele runder, startede vi pokalkrolf
baglæns på banen. Vi spillede ikke pokalkrolfen helt færdig,
men gemte finalen til sidst. Jeg lagde pokalkrolfen ind på
dette tidspunkt, fordi vi var i tvivl om, om vi kunne nå 3 eller
4 runder slagspil, og pokalkrolf er tidsmæssigt en svær
størrelse.
Det viste sig, at vi godt kunne nå 4 runder slagspil, semifinale
og finale i kampspil samt pokalkrolf finalen inden 18:00, så
det gjorde vi.

Anders Zacho tæller for Elise, Eigil m. fl.

Slagspil
Da banen var forholdsvis let, blev der gået mange meget
flotte runder, og slagspillet blev da også vundet med kun 98
slag  på  4  runder.  Det  er  da  utroligt  at  man på  4  runder  kan
komme under 25 slag i gennemsnit. Det kunne Erik
Mathiesen (KØK 8), men han havde også dagens bedste
runde med 20 slag.

Vi måtte bruge Otto Olsen som stand in
for Erik Mathiesen - bedste runde.

På 2. pladsen kom Niels O. Nielsen (KØK 5) med 102 slag,
tæt forfulgt af Hans Johnsen (KØK 5), ligeledes med 102
slag. Begge havde 21 som bedste runde, så næstbedste runde
afgjorde at Niels blev nr. 2 og Hans nr. 3.
Bedste  damer  blev  Inger  Pedersen  (KØK  5)  på  en  7.  plads,
Blenda Schnegell (KØK 4) på en 11. plads og Hanne Majnz
(KØK 9) på en 14. plads. Hanne gik dagens bedste
damerunde på kun 23 slag.

Hanne Majnz - bedste damerunde
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Hans Johnsen, Niels O. Nielsen og travle Otto Olsen tager
igen imod for Erik Mathiesen.

Man kan ikke rigtig sige Lene Henriksen (KØK 2) blev sidst,
da hun udgik med en skade, men hun står da nederst på listen.

Kampspil
Der blev kæmpet godt i de 4 indledende runder, og de 36
bedste gik til semifinalerne. Dem valgte vi at spille i 2
omgange, for at have kvalificerede dommere nok. Det
skubbede spisningen til 18:30, men det gik også.
En enkelt  skulle  til  en  anden fest  og  forlod  os,  så  nr.  37  fik
chancen. Vedkommende var desværre gået en tur sammen
med nr. 38, så nr. 39 hoppede ind på den ledige plads.
Semifinale 1 blev vundet af Erik Mathiesen med 25 slag, som
jo havde vundet slagspillet, så det var ikke særlig
overraskende, men han havde også 6 slags forspring.
Semifinale 2 blev vundet af nr. 2 fra slagspillet, Niels O.
Nielsen, ligeledes med 25 slag. Han havde kun 5 slag at gøre
godt med, men det er sådan set også rigeligt.
Semifinale 3 blev vundet med 4 slag af Sten Andersen (KØK
7), men han var også helt nede på 22 slag med 3 hole-in-one.
Semifinale 4 blev vundet af Hans Ole Petersen (KØK 8) med
26 slag, men fik hård modstand af holdkammeraten Judith
Mathiesen der endte på 27 slag. Judith førte ellers med 2 slag
inden sidste hul, men fik desværre en havelåge.
Semifinale 5 vandtes af Ib Jespersen (KØK 6) med 26 slag,
efter stabilt spil og en hole-in-one. Søren Christensen (KØK
2)  endte  på  28  slag  som  den  nærmeste,  men  man  kan  vist
ikke kalde det stabilt spil når man starter med en 6'er og
derefter 2 gange hole-in-one.
Semifinale 6 vandtes af Egon Skræddergaard (KØK B) med
30 slag. Han startede med hole-in-one og med den i
baghånden holdt han sig foran indtil sidste hul, men med et
helt ulve kobbel efter sig. Her blev han endelig indhentet af
en  jagtende  Peter  Christensen  (KØK  2),  så  de  måtte  i
omkamp. Egon vandt først på hul 4. Inger Petersen (KØK 5),
Elise Frostholm (KØK 4) og Inger Christiansen (KØK B)
endte  alle  med  31  slag,  så  der  var  virkelig  spænding  på  i
denne pulje.
Vinderen af finalen ville blive den med det mest stabile spil
eller flest hole-in-one, men der blev kun lavet 1 og det var af
en ustabil spiller - i denne kamp i hvert fald.
Efter hul 10 havde Sten og Hans Ole hver 24, Erik, Niels og
Egon 25 og endelig Ib med 27 slag. Sten sluttede med 2
gange 2 og blev dermed mester i kampspil med 28 slag.
Hans Ole og Egon endte på 29 slag, og omspillet placerede
Hans  Ole  forrest.  Erik  og  Niels  fik  30  med  Erik  forrest  og
endelig Ib med 32 slag.

Ib Jespersen, Egon Skræddergaard,
Sten Andersen og Niels O. Nielsen.

Fraværende: Hans Ole Petersen og Erik Mathiesen.

Pokalkrolf
I pokalkrolf er man ude hvis man er mere end 2 slag bagud
eller hvis man er bagud efter 12 huller. Hole-in-one er vundet
spil, uanset stillingen. står man lige på hul 12, spilles der
indtil der er bare 1 slags difference.
I semifinalerne slog Erik Mathiesen Elise Frostholm, Sten
Andersen slog Henning Bloch og endelig vandt Hans Johnsen
over Peter Christensen efter 12 huller.
Finalen havde 3 deltagere og efter 3 huller førte Erik med 6,
Sten havde 7 og Hans 8.
Hul 4 lavede ravage, så Sten havde 9, Erik 10 og Hans 11.
Erik holdt 1 slags afstand på hul 5, men Hans stod af.
På hul 6 lavede Sten hole-in-one uden at Erik kunne svare
igen, og så var Sten dobbelt mester.
.

Otto Olsen som substitut for Erik Mathiesen,
 Sten Andersen og Hans Johnsen.

Spisning
Til sidst var der præmieoverrækkelse og spisning i klubhuset
hos Inger og Willy. Flæskesteg med sovs og kartofler i lange
baner, så der var til et helt VM i stedet for et klubmesterskab.
Hyggeligt var det, men folk styrtede hjem til
fodboldlandskamp i TV, så ca. 20:15 var der kun Inger og
Willy tilbage.
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2010
Orientering fra DKU

Misforståelser af regler
Det  er  mit  indtryk  at  der  findes  folk  der  er  lige  hurtige  nok
med straffeslag. Jeg har ikke selv oplevet det, men folk
kommer til mig og spørger om det kan være rigtigt. De kan
sjældent huske hvem det var, eller vil ikke ud med det, så jeg
kan ikke gøre andet end at skrive om det.
Der er folk der har fået at vide, at man SKAL have kuglen i
hånden ved start på et nyt hul.
Det er selvfølgelig noget sludder. Hvad skulle logikken bag
dette dog være. Det der kan have givet anledning til
misforståelsen er, at når man kommer i hul og ikke er sidste
spiller der kommer i hul, så er der jo andre spillere på banen
endnu, og så skal kuglen af banen, så den ikke er i vejen for
dem der spiller endnu.
Jeg  har  også  hørt  at  der  er  nogen  der  påstår  at  det  ikke  er
tilladt at lægge sin kugle klar med foden eller køllen. Hvorfor
dog ikke det? Det er da fuldstændig ligegyldigt hvordan
kuglen kommer hen til startstregen. Bruger man køllen, skal
man passe på det ikke kan forveksles med et slag, men mon
ikke  en  dommer  kan  se  forskel  på  et  startslag  og  en
klargøring til slag.
Der  er  også  spillere  –  ikke  den  der  skal  slå  -  der  har  fået
straffeslag for at have placeret sig ganske lidt foran
startstregen. Her synes jeg dommere skal vurdere om det
generer den spiller der skal slå. Gør det ikke det, kan det være
lige meget, og kan det gøre det, så få lige spilleren tilbage
med en påtale. Det er jo ikke nogen alvorlig forseelse.
Gentager det sig flere gange, kan straffeslag da godt komme
på tale, men ikke som udgangspunkt.
Efter min mening kan dommerne godt bruge advarsler meget
mere på de små forseelser.
Der er nogen der har været i tvivl om hvad en spiller noteres
for  når  en  kugle  selv  hopper  i  hul  efter  man  er  begyndt  at
spille videre. Det er ret enkelt, for spilleren får det antal slag
som vedkommende er noteret for på det tidspunkt den hopper
i hul.

I hul/ikke i hul
Det er flere gange set at kugler har lænet sig op af hinanden
over hullet. Ingen af kuglerne er i hul, men man kan ikke
fjerne den ene uden at den anden hopper i.
Det er regeludvalgets indstilling, at ingen af kuglerne er i hul,
og der spilles videre på normal vis.

Havde den ene kugle ligget på bunden af hullet, havde det
været en anden sag. Så havde begge kugler være i hul.

Generalforsamling
Søndag den 21. marts er der generalforsamling, og det
foregår som sædvanlig hos YIT i Fredericia.
Der  er  sendt  invitationer  ud  til  formændene  og  forslag  til
regelændringer m.m. offentliggøres her i bladet.
Der er folk på valg i bestyrelse og udvalg, og de listes her:

Bestyrelsen:
Paul Bjørn, Aktivisterne – genopstiller ikke.
Henning Thomsen, DKK – genopstiller.
Erik Pedersen, Hårby – genopstiller.

Holdturneringsudvalget:
Erik Pedersen, Hårby – genopstiller.
Helge Jakobsen, Fuglsang – genopstiller ikke.
Ole Reeckmann, Idylparken – genopstiller.

Stævneudvalget:
Paul Bjørn, Aktivisterne – genopstiller ikke.
Mogens Christensen, Fuglsang – genopstiller.
Michael Lolk Jensen, Vesterbro – genopstiller.

Redaktions- og IT-udvalget:
Joan B. Rasmussen, ViGo’e – genopstiller.
Henning Thomsen, DKK – genopstiller.

Regel- og kursusudvalget:
Henning Thomsen, DKK – genopstiller.
Mogens Dam, Vamdrup – genopstiller.
Ib Svangren, KØK

Ordensudvalget:
Arne Vigen Hansen, Kongeå – genopstiller.

Bilagskontrollant:
Ulla Jensen, ViGo’e – genopstiller.

Suppleanter:
Ulla Jensen, ViGo’e – bestyrelsen 1 – genopstiller.
Gerda Marcussen, Hullet – bestyrelsen 2 – genopstiller.
Karen Thylkjær, Østerbro – ordensudvalg 1 – genopstiller.
Otto Olsen, KØK – ordensudvalg 2 – genopstiller.
Hans Lind, Bjert Strand – bilagskontrollant – genopstiller.

Forslag til ændring af spilleregler

Oprydning i §1
Nederste 2 afsnit væk, da de nu er dækket ind andre steder.

§7 forhindringer
I sidste afsnit ændres ”forkert hul” til ”forkert krolfhul”, og
samtidig tilføjes ”Andre huller betragtes som forhindringer.

§10 Fejlslag
Følgende sætning fjernes ”og det er også forbudt at ’billarde’
kuglen i hul med enden af skaftet”.
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Usportslig optræden
Ny ”§11 Usportslig optræden” og efterfølgende paragraffer
renummereres.
Al usportslig optræden kan straffes af dommeren med
advarsel, straffeslag eller diskvalifikation efter behov.

Forslag til ændring af
turneringsreglement

Karantæne.
Ny ”§19 Usportslig optræden” og efterfølgende paragraffer
renummereres.
Diskvalificeres en spiller i en holdkamp, tabes den aktuelle
runde, plus de efterfølgende runder spilleren skulle have
deltaget i. Spilleren noteres for 99 slag.
Dommeren skal indberette hændelsen på tryk til DKU,
eventuelt på bagsiden af holdkortet.
Regeludvalget kan tildele spilleren karantæne alt efter
hændelsens karakter.

§1 Generelt
”Regler for holdkrolf” ændres til ”Turneringsreglementet” og
”de generelle krolfregler” ændres til ”spillereglerne”.

§3 Nye hold i turneringen
I første linje tilføjes ”i den region de er tilmeldt i”.

§9 Doubler
Her ændres sætningen ”Er de fra samme hold” til ”er de 2 der
står lige fra samme hold”.

§12 Særlige holdregler
Her fjernes ”Hole in one tæller altid 0 slag”.

§18 Dommere
Følgende ændres fra:
Der vil ikke blive udpeget eksterne dommer(e) til kampene,
hvilket vil sige, at man må komme overens som man nu bedst
kan. Hvis der er uenighed om reglerne, må man konsultere de
skrevne regler for krolf og holdkrolf. Hvis der stadigvæk er
uenighed, må man vedtage et eller andet, og så spille efter
det. Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, eller hvis man
mener at reglerne kunne gøres mere tydelige på et specielt
punkt, så indgiv en officiel protest eller underret i det mindste
turneringsledelsen, så vi kan få det rettet til næste år.
Dommere skal sætte streger på kampsedlerne. Altså ikke
noget med at tælle i hovedet, og så notere tallet når spillerne
kommer i hul.
Dommeren bør sige spillernes navn og spillerne vente til
navnet er sagt.
Dommeren og/eller spilleren bør sige det antal slag der er
brugt på hullet når kuglen tages op.
til (grøn tilføjet, rød slettet, orange ændret).
Der vil som regel ikke blive udpeget eksterne dommer(e) til
kampene,  hvilket  vil  sige,  at  man  må  komme  overens  som
man nu bedst kan. Hvis der er uenighed om reglerne, må man
konsultere spillereglerne og/eller turneringsreglementet. Hvis
der stadigvæk er uenighed, må man vedtage et eller andet, og
så spille efter det. Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet,

eller hvis man mener at reglerne kunne gøres mere tydelige
på et specielt punkt, så indgiv en officiel protest eller underret
i det mindste turneringsledelsen, så vi kan få det rettet til
næste år.
Dommere skal sætte streger på kampsedlerne. Altså ikke
noget med at tælle i hovedet, og så notere tallet når spillerne
kommer i hul.
Dommeren bør sige spillernes navn og spillerne vente til
navnet er sagt.
Dommeren og/eller spilleren bør sige det antal slag der er
brugt på hullet når kuglen tages op.

§21(nu 22) Baner
”Et hold har kun én hjemmebane pr. sæson, og det skal være
de samme 12 huller der spilles på i alle kampene.”
ændres til
”Et hold har kun én hjemmebane pr. sæson, og den skal have
12 huller.  Det skal være de samme 12 huller der spilles på i
alle kampene.”

§22 (nu 23) Protester
”Alle protester skal afgives skriftlig med underskrift af
holdkaptajnen. Man skal efter bedste evne beskrive, hvad der
er hændt, hvad der burde være hændt, hvor og hvornår det
skete. Jo før protesten modtages, jo før behandles den, og jo
større  chance  er  der  for  at  vinde  sagen.  Der  kan  fra
turneringsledelsens side blive tale om, at en single eller
double skal spilles om, eller eventuelt at hele kampen spilles
om.  Bøder  vil  nok  blive  sjældne,  men  kan  ikke  helt
udelukkes.”
ændres til
”Alle protester skal afgives skriftlig med underskrift af
holdkaptajnen, og indsendes sammen med holdkortet. Man
skal efter bedste evne beskrive, hvad der er hændt, hvad der
burde være hændt, hvor og hvornår det skete. Jo før protesten
modtages, jo før behandles den, og jo større chance er der for
at vinde sagen. Der kan fra turneringsledelsens side blive tale
om, at en single eller double skal spilles om, eller eventuelt at
hele kampen spilles om. Bøder vil nok blive sjældne, men
kan ikke helt udelukkes.”

Forslag fra Kuglerne, Gjessø
Fra  Kuglerne  er  der  stillet  forslag  om  at  bruge  en  rød
markeringsstok ved hullerne, da vi har nogle svagtseende
spillere. Når spilleren har retningen, flytter den person som
står med stokken sig fra banen, hvorefter spilleren kan slå sit
slag.
Regeludvalget: Det er ifølge reglerne ikke forbudt som det er
nu, så vi konstaterer bare det fortsat er tilladt.

Stævner
Der er som sædvanlig planlagt 3 stævner. De nærmere
omstændigheder, så som adresse og tilmeldingsfrister m.m.,
offentliggøres snarest i Stævneposten.

DM bliver i Vissenbjerg lørdag den 8. maj. Læg venligst
mærke til det er ret tidligt på sæsonen.

VM for par spilles igen med 1 kugle pr. par, og det sker
lørdag den 12. juni, og det bliver igen i Glamsbjerg.

VM bliver i Vejen lørdag den 7. august.
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Holdturneringerne
Pokalturneringen.
Der spilles i regionerne indtil der kun er 16 hold tilbage,
hvorefter man risikerer at skulle ud at køre langt, medmindre
man er heldig at få hjemmebane.

Dagligaen.
Denne turnering fortsætter med stor sandsynlighed som sidste
år.  Hvis  der  kommer  mange  nye  hold  til,  kan  der  opstå  en
dagliga 3, men så skal der også virkelig mange nye hold til.
Opsplitning i Sydjylland og Fyn er meget lidt sandsynlig.

Hovedturneringen
Øst for Storebælt håber vi meget på at der kommer så mange
hold, at vi kan splitte i 2 turneringer, og dermed holde
køreafstandene nede. En i region Hovedstaden og en i region
Storstrøm.
Det ser meget ud til  at det nok skal lykkes, men man ved jo
aldrig hvad der kan ske.
Vest for Storebælt, har holdturneringsudvalget besluttet at
splitte  Sydjylland  og  Fyn,  så  de  får  hver  sin  turnering,
simpelthen for at holde afstandene nede.
Sydjylland fortsætter nok med den kendte turnering, hvor
hullerne efter de fynske hold bare fyldes op vha. benådning af
nedrykkere og/eller ekstra oprykninger.
På Fyn rangeres holdene nok på en liste afhængig af sidste
års placeringer, og så beslutter man hvor mange hold der skal
være i 1. div., 2. div. og eventuelt 3. div., alt efter hvor mange
hold der tilmeldes.

Bane statistik
Hold Banens navn Par
Aktivisterne 4 og 6 Aktivitbane 2 30,77
Vester Aaby Vester Aabys Bane 30,93
KØK 9 og C Den Nye Bane 31,15
Lunderskov 1, 2 og 3 Gl. Møllevej 31,38
Aktivisterne 2 & 3 Aktivistbane 1 31,47
Fuglsang 2, 4, 6 og 7 Fuglsang bane 2 31,49
Hullet Knuds Bane 3 31,93
Fuglsang 1, 3 og 5 Fuglsang bane 1 32,04
Hårby 3 Hårbys bane 3 32,09
Broager Ringridderbanen 32,19
Aktivisterne 5 Glenshøjparken 44 32,44
Idylparken 1 og 2 Idylparkens Krolfbane 32,46
Hårby 2 Haarbys bane 2 32,49
Kongeå 1, 2 og A Skodborg Bane 1 32,65
ViGo'e 1, 2 og 3 Ullas bane 32,74
Madholdet 1 og 3 Ødis Bramdrup Bane 1 gl. 32,83
Tirslund gul og P Tirslund gul bane 32,83
Petersminde Petersminde krolfbane 32,93
Skydebjerg 1, 2 og A Sellebjergbanen 32,95
KØK 2 og 3 Lene og Peters bane 33,17
Aktivisterne 1 Nårupvej 14 33,17
Bjert strand Bjert Strand - nedre bane 33,18
VKK 3 Bane 4 Hvid 33,28
KØK 4, 6, 7, 8 Elises bane 3 33,72
Aktivisterne A Enebærvej 5 33,77
Agrarerne 3, 7 og 8 Agrarerne - Rød bane 33,81
Rødding 2, B, C og D Rødding - Blå bane 33,82
Hårby 1 Haarbys bane 1 34,04
Seest Boldklub Seest Boldklubs skovbane 34,05
Særslev Særslevs bane 34,29

Hold Banens navn Par
Rødding 1 og A Rødding - Rød bane 34,32
SIS 1, 2, 3 og A Seests bane 34,37
Lundsmark 3 Lundsmark Krolfstadion - Sort 34,54
Hummingen Hummingen Campingbane 34,95
Baskerne 2 og 3 Båring Stadions Krolfbane 35,12
Tirslund blå Tirslund blå bane 35,35
Christiansfeld A, B og C Christiansfeld bane 3 35,35
Madholdet 2 og A Ødis Bramdrup Bane 2 ny 35,39
Agrarerne 4 Agrarerne - Blå bane 35,50
Lunderskov 4, A og B Drabæks Mølle Grøn Bane 35,51
Solsikkerne Moruds bane 35,54
Agrarerne 1 og 5 Agrarerne - Grøn bane 35,62
Agrarerne 2, 6 og A Agrarerne - Gul bane 35,97
KØK 1, 5, A og B Inger og Willys bane 36,20
Køllerne A og B Billunds bane 36,45
DKK 1 og 2 Skovbanen 36,54
Kuglerne Banen i Gjessø 36,58
VKK 2 og A Bane 2 rød 36,95
KHL A Brødsgårdsbane 1 36,97
VeKK Saxoparken 37,26
Nyserne Nyserbane 1 37,56
VKK 4 Bane 1 blå 38,19
Lundsmark 1 og 2 Lundsmark Hvid Bane 39,10
Christiansfeld 1 og 2 Christiansfeld bane 4 39,62

Bøger
Formanden har som sædvanligt samlet billeder og tekst fra
stævner og holdturnering til en bog om krolfåret 2009.
Det er primært fra stævnerne, plus stillinger og
slutspilsrapporter fra divisionerne.
Der findes nu en bog fra hvert af årene fra 2004 til 2009.
Man kan få disse dejlige bøger for kun 400,- kr stykket.
Desuden findes der 2 historiske bøger der spænder over en
årrække.
Den  ene  starter  ved  begyndelsen  i  1973  og  går  til  og  med
1997. Det er en sag på 66 sider der koster 450,- kr.
Den næste spænder over årene 1998 til og med 2003, og er en
større sag på 114 sider der koster 700,- kr.

Klubnyt
Vi har mistet 2 klubber i forhold til 2009, idet Idræt for Alle i
Kolding og Strandbakkerne fra Bogø er udmeldt.
Desuden fortrød Skærbæk og Kirsebærvænget i Herfølge at
de havde sat gang i optagelsesproceduren, så det endte faktisk
med at de aldrig blev optaget.
Villersø Krolfklub på Norddjurs ikke langt fra Grenaa har til
gengæld meldt sig ind og er blevet optaget i DKU.

Nyt fra KrolfButikken
Priserne i KrolfButikken er næsten uændret, men flag er dog
steget, efter at jeg konstaterede at jeg satte til på dem, når
klubberne trak fuld rabat.
12 stålflag koster nu 1.000,- kr og 12 forringer med låg og
stang koster nu 1.500,- kr.
Der  er  selvfølgelig  rabat  til  DKU  klubber,  så  prisen  her  er
900,- kr og 1.400,- kr.
Jørgen Krab, Fuglsang har udviklet en anden type flag, hvor
man kan løfte i stålflaget og så kommer kuglen op af hullet.
Alt er lavet i rustfrit stål, og hullet har bund.
Sådan et sæt med 12 stk. kan købes for 3.000,- kr.
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 Hvad  fandt

Hjælpere til holdturneringen
Der kan bruges flere frivillige hjælpere til holdturneringsudvalget,
da nogle regioner opsplittes.

Holdturneringsudvalget på 5 medlemmer er stadig dem der
bestemmer landsdækkende, men vi kan bruge nogle ekstra lokale
hænder, til at lave turneringer og afholde slutspil.
Det er ikke svært og vi stiller hjælp og ekspertise til rådighed.
Helt konkret består arbejdet i at lægge turneringen for en division i
april måned, hvor der vil være op til 2 møder og noget
hjemmearbejde. Desuden afholdelse af slutspil sammen med en
makker en dag i en weekend i september.

Det  er  nok især  på Fyn og Jylland det bliver nødvendigt, da der
kommer flere puljer at holde styr på.

I øst ved vi ikke helt hvad der sker, men der er ikke så mange hold
at  holde  styr  på.  Reelt  har  vi  dog  kun  1  til  at  tage  sig  af  det  i
skrivende stund.

Meld dig til holdturneringsudvalget eller DKU’s formand.

Alle poster
Der er selvfølgelig almindeligt kampvalg til:

Bestyrelsen

Redaktions og IT-udvalget

Holdturneringsudvalget

Regel- og kursusudvalget

Stævneudvalget

Ordensudvalget

Bilagskontrollant

Diverse suppleant

Stil op til valg på generalforsamlingen
Redaktionen :
Peter Christensen Tel.     : 29 93 91 17    E-mail : peter@krolf.dk
Joan Rasmussen Tel.     : 51 74 34 94    E-mail : jbr@dk2net.dk
Henning Thomsen Tel.     : 75 93 38 48    E-mail : Henning@krolf.dk

Krolfhul med optagerfunktion.

Løft i flaget,
og kuglen kommer op.
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