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 Stævne på Rosengaard
På nettet har jeg fundet en invitation til et stævne på
Rosengaard på Fyn. Man skal stille hold på 4 personer, men
ret meget mere ved jeg ikke om det.
Det er nogle handicappede der arrangerer, og jeg ved faktisk
ikke om man skal være handicappet for at stille op, men jeg
tror det ikke, for det står der ikke noget om i invitationen,
som du finder her eller sidst i bladet:

http://www.handi-kompost.dk/documents/00032.pdf

Klubber ud af og ind i DKU
Siden sidste år har vi mistet 3 klubber, idet Idræt for Alle i
Kolding, Strandbakkerne fra Bogø og Humle Holdet fra Nyk.
F. alle er meldt ud.
Til gengæld er flere klubber kommet til i mellemtiden.
Aktiv  Fritid,  Nyk.  F.,  Mosegården  United  ved  Søndersø,
Borrehøj fra Kalundborg, Odin fra Vojens og Villersø ved
Grenå er alle nye, så det går faktisk fremad.
Odin stiller allerede op i dagligaen og Mosegaarden stiller op
i hovedturneringen under navnet Win-Win.
Ydermere er en klub i Broby på Fyn under optagelse.

Holdturneringen på plads
Øst
Øst for Storebælt blev der tilmeldt 8 hold. 5 fra Hovedstaden,
1 fra Sjælland og 2 fra Storstrøm.
De blev blandet med lidt geografisk hensyntagen - så godt det
nu kunne lade sig gøre og det endte op i 2 puljer á 4 hold.
Hornuglerne 2 og 3 fra Skibby skal spille mod Øster- og
Vesterbro.
Hornuglerne  1  skal  møde  Vallø  og  Nyserne  1  og  2.
Der  laves  en  kamp mellem de  2  puljevindere  om en plads  i
DM slutspillet.
Fyn
Flere turneringsmodeller var oppe at vende, og det endte med
at  man lavede  2  puljer  i  en  fynsk  1.  div.  og  3  puljer  i  en  2.
div., da dette gav den bedste mulighed for at sprede hold fra
samme klub.
Fra  2.  div.  skal  der  rykke  3  hold  op.  Det  bliver  de  3
puljevindere plus det hold der vinder et særligt
oprykningsspil mellem de 3 hold der bliver nr. 2.
Der  laves  en  kamp mellem de  2  puljevindere  om en plads  i
DM slutspillet.
Sydjylland
Her manglede der et hold efter Fynboerne var trukket ud, og
her blev ViGo'e 1, som ellers skulle være rykket ned,
benådet.
I 2. div. var der så 6 ledige pladser når de fynske hold var
trukket ud. Det blev klaret ved at give ekstraordinær
oprykning til de 6 jyske hold der blev nr. 2 i deres 3. div.

pulje  sidste  år.  Det  er  Agrarerne  5,  6  og  7,  SIS 1  og  2  samt
Fuglsang 6.
I 3. div. var der så 32 hold tilbage, som blev fordelt i 4 puljer
med 5 hold og 2 med 6 hold. Da der er 8 hold der skal rykke
op, bliver det de 6 puljevindere plus 2 af dem der blev nr. 2,
nemlig dem der har fået flest point pr. kamp.
DM slutspil
Slutspillet om DM sættes ned til 4 hold, og her får Sydjylland
2 pladser, Fyn og Øst 1 plads hver.
Der spilles udelukkende landsdækkende DM i 1. div.
Dagligaen
Dagliga 1 fortsætter som sidste år. 2 puljer med hver 6 hold
og nr. 1 og 2 fra hver pulje spiller om mesterskabet.
Dagliga 2 har nu 2 puljer med 5 hold og 1 med 4 hold.
De 3 vindere spiller om mesterskabet og de 3 nr. 2 spiller om
1 ekstra oprykning.
Pokalturneringen
Den spilles som vanligt og der er foretaget lodtrækning.

Generalforsamlingen
Søndag den 21. marts var der igen generalforsamling i DKU,
og igen var der mange mennesker der benyttede lejligheden
til  at  få  indflydelse  på  hvem der  styrer  DKU,  indflydelse  på
regler og møde andre krolfere.
Vi  var  et  sted  mellem  40  og  50,  selv  om  flere  af  de  store
klubber ikke var til stede. Faktisk var der kun 3 af de 9 største
klubber der havde sendt folk til generalforsamlingen.
Om det var derfor vi var tidligere færdig, eller fordi
ordstyreren Jan Dyrok, Baskerne, styrede os hurtigere
igennem, eller om det bare var fordi vi havde færre
regelændringer end tidligere vides ikke med sikkerhed, men
vi var færdige noget før end de andre år.

Kasserer Henning Thomsen, DKK og ordstyrer Jan Dyrok,
Baskerne.

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
http://www.handi-kompost.dk/documents/00032.pdf
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Regnskab
Kassereren Henning Thomsen, DKK, fremlagde først
regnskab, som viste et overskud på 31.544,64 kr og derefter
et budget, som gætter på et overskud på 23.200,00 kr i 2010.
Det ret store overskud kommer sig af, at vi ikke har investeret
i isenkram og har sat priserne på stævner op, samtidig med at
vi har sat forbruget af pokaler i holdturneringen væsentligt
ned.
Kassebeholdningen er i øjeblikket på 54.845,22 kr, så det ser
ikke helt skævøjet ud.
Kontingentet for 2011 fortsætter med samme satser som nu.
100,- kr for klubben, 5,- kr pr. krolfspillende medlem, 150,-
kr pr. hold i dagligaen og hovedturneringen, og 30,- kr pr.
hold i pokalturneringen.

Forslag
Alle forslag til regelændringer blev vedtaget (se længere nede
på denne side).
Kuglernes forslag om at det skulle være tilladt at stille en
person med et rødt kosteskaft ved hullet hvis det var en
svagtseende person der skulle skyde, var allerede tilladt -
eller i hvert fald ikke forbudt, så det blev bare konstateret at
det er ok.

Et udsnit af dem der havde fundet vej til
generalforsamlingen.

Valg
Paul Bjørn, Aktivisterne, forlod bestyrelsen.
Henning Thomsen, DKK og Erik Pedersen, Haarby
genopstillede, men da der var 2 forslag til bestyrelsesposten,
nemlig Mogens Christensen, Fuglsang og Michael "Krølle"
Jensen, Vesterbro, måtte der kampvalg til. Alle fik 3 stemmer
og ved optællingen havde Henning 24 stemmer, Erik havde
22 stemmer, Mogens 16 stemmer og Michael 10 stemmer.
Efter generalforsamlingen vedtog bestyrelsen at Peter
Christensen, KØK fortsætter som formand, Erik Pedersen,
Haarby bliver næstformand, Henning Thomsen, DKK
fortsætter som kasserer, Joan B. Rasmussen, ViGo'e
fortsætter som sekretær og endelig bliver Mogens
Christensen, Fuglsang menigt medlem.

Formanden Peter Christensen, KØK fortsætter endnu et år.

Ulla Jensen, ViGo'e og Gerda Marcussen, Hullet fortsætter
som bestyrelsessuppleanter.
Ulla Jensen, ViGo'e fortsætter ligeledes som
bilagskontrollant med Hans Lind, Bjert Strand som
suppleant. Skulle Ulla uventet komme i bestyrelsen,
overtager Hans kontrollantembedet.
Arne Vigen Hansen, Kongeå fortsætter i ordensudvalget, og
det gør suppleanterne Karin THylkær, Østerbro og Otto
Olsen, KØK også.
Henning Thomsen, DKK, Ib Svangren, KØK og Mogens
Dam, VKK blev alle genvalgt til regel- og kursusudvalget.
Joan B. Rasmussen, ViGo'e og Henning Thomsen, DKK blev
genvalgt til Redaktions og IT-udvalget.
I stævneudvalget forlod Paul Bjørn, Aktivisterne pladsen, så
der skulle et nyt bestyrelsesmedlem ind. Der var vi så heldige
at et andet medlem fra udvalget blev valgt ind som
bestyrelsesmedlem, så vi havde frit valg på alle hylder. Det
endte med at Bent Kudsk, Fuglsang blev valgt.
Michael L. Jensen, Vesterbro og Mogens Christensen,
Fuglsang blev genvalgt.
Helge Jakobsen, Fuglsang trak sig fra
holdturneringsudvalget, og ind i stedet for kom Winnie
Christensen, Haarby.
Erik Pedersen, Haarby og Ole Reeckmann, Idylparken blev
genvalgt.
Som hjælpere til holdturneringsudvalget, har vi noget vi
kalder regionsudvalget. På sigt er det meningen at hver
region skal styre deres egen turnering, men indtil da er det et
frivilligt korps der hjælper holdturneringsudvalget.
Øst for Storebælt hjælper Michael L. Jensen, Vesterbro og
Uffe Hansen, Østerbro.
På Fyn har vi Ejnar Madsen, samt
holdturneringsudvalgsmedlemmerne Erik Pedersen og
Winnie Christensen, begge Haarby til at styre
begivenhederne.
I Sydjylland er der 3 holdturneringsudvalgsmedlemmer plus
4 frivillige til at styre 3 divisioner, 2 dagligaer.
Dertil kommer der den tværgående pokalturnering.
Faktisk skulle der være 2 mand til hver division, så der skulle
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bruges min. 4 på Fyn og 10 i Sydjylland plus 2 til
pokalturneringen.

Andre emner der kom op
Bestyrelsen foreslår til næste generalforsamling, at man vil
lægge regelændringer helt ud i udvalget, med den klausul, at
hvis de vil have en regel prøvet på generalforsamlingen, kan
de selv tage den med.

DKU  arbejder  på  et  system  så  klubber  kan  ansøge  om  et
stævne. Klubben stiller med lokal ekspertise samt arme og
ben, og DKU styrer det hele. Økonomisk deles overskuddet
efter en endnu ikke vedtaget nøgle. Der kommer mere om
dette emne senere.

Der  var  undervejs  også  en  del  snak om store  stævner.  Hvad
gør vi?
Stævnerne er ved at være så store at det bliver vanskeligere
og vanskeligere at finde et sted at spille. Når vi passerer 300
spillere, skal vi bruge 8 krolf baner, hvilket fylder min. 3
fodboldbaner.
Der var tale om adgangsbegrænsning, eventuelt kombineret
med at de bedste fra verdensranglisten var garanteret plads og
der var muliglighed for såkaldte wild cards. For at komme
med til et storstævne med adgangsbegrænsning, må man først
igennem en kvalifikation i regionerne. Altså et stævne på
Fyn, et i Sydjylland, et i Hovedstaden osv., og alt efter
tilmeldinger får man et antal pladser tildelt ved det store
stævne.
Det kunne f. eks. være X antal pladser til toppen af
verdensranglisten, X antal pladser til wild cards (fripladser)
og resten fordelt mellem regionerne efter størrelse. Man
kunne selvfølgelig udelade et eller begge X'er og ved VM
skal vi også tage højde for udlændinge.

For at spare på trykkeriet, arbejdet og portoen, mente en del
deltagere at man kunne sende Krolfposten og Stævneposten
som mail. Det blev reguleret til at sende en mail om at der nu
var  en  Krolfpost  eller  Stævnepost  klar  på  nettet,  og  så  må
man selv hente den. Klubberne kan selvfølgelig selv vælge
om  de  vil  have  den  på  tryk  eller  selv  printe  den  ud.
Der bliver sendt mail ud til alle formænd med mail-adresse,
hvor de bliver bedt om at svare Ja/Nej til post på mail.
Menige medlemmer af klubberne kan også få mulighed for at
tilmelde sig nyhedsmailen.

I Vesterbro Krolfklub har de en del unge mennesker der
spiller krolf og som er aktive i klubben. Hvis nu en under 18
år vælges til bestyrelsen i VeKK, har vedkommende så
stemmeret på DKU's generalforsamling?
Da DKU ikke har skrevet noget som helst om dette i
vedtægterne, må svaret være ja.
Det må være sådan, at hvis VeKK synes vedkommende er
god nok til at repræsentere klubben, er vedkommende også
god nok til at stemme hos DKU.

Takker
Der skal selvfølgelig lyde en stor tak til Paul Bjørn,
Aktivisterne og Helge Jakobsen, Fuglsang for indsatsen, plus
en tak til de nye der nu giver en hånd med, for ikke at
glemme alle dem der tager endnu en tørn.
Vi ved det giver ekstra arbejde, men når vi er mange nok, er
det faktisk ikke så slemt.

Gummiskiver og kroketkøller
Jeg har nu igen gummiskiver til at lime på enden af køllerne.
De er sorte og er 10 mm tykke med en diameter på Ø60 mm,
så de passer til krolfkøllerne.
Skivernes væsentligste funktion er at lyddæmpe. Der kommer
stort set ingen lyd overhovedet når man har sådan en skive
på.
Nogle spillere påstår at det også er nemmere at skrue kuglen
med en gummiskive på enden, end hvis det er nylon mod
nylon, men det er der aldrig ført bevis for.
Peter Kahl, Petersminde, har solgt mig et par kroketkøller af
træ, som også kan bruges til krolf.
Den ene er med langt skaft og den anden er med kort skaft,
som  man  bruger  det  i  DGI  krocket.  De  kan  ses  og  røres  i
KrolfButikken, og køller nogenlunde magen til kan købes hos
Peter Kahl for 250,- kr stk, plus eventuel fragt.

Åbne tyske mesterskaber i
Bad Hindelang

Igen i år afholdes de åbne tyske mesterskaber ved hotel Prinz
Luitpold Bad i Bad Hindelang, som ligger stort set lige så
langt  fra  Danmark,  som  man  overhovedet  kan  komme  i
Tyskland. Det ligger i Allgäuer Alpen, som er utrolig flot,
især for os fladlændinge.
Hvis man kunne tænke sig at være med, skal man lige vide, at
der  er  ca.  10  timers  kørsel  fra  grænsen  til  Bad  Hindelang.
Foretrækker man at flyve, er Allgäu Airport
http://www.allgaeu-airport.de den nærmeste lufthavn.
Hotel Prinz Luitpold Bad er et fint gl. hotel med pools
udendørs og indendørs og en masse andet rekreation. Et rigtig
lækkert sted. Melder man sig til krolfstævnet, kan man få
10% rabat, men så skal man melde sig til via Armin, hvis

http://www.allgaeu-airport.de
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adresse står længere nede. Se hotellets hjemmeside her:
http://www.luitpoldbad.de/

Hotel Prinz Luitpold Bad set fra kolfbanen.

Man kan også finde andre og billigere
overnatningsmuligheder på denne adresse: http://www.bad-
hindelang.info/index.shtml?quartiersuche
Spillet er det de kalder Alpekrolf, hvilket vil sige, det faktisk
ikke er helt magen til det vi spiller. Forskellene mht. regler er
minimale - hvis der overhovedet er forskelle; men udstyret er
anderledes. Man må KUN spille med de af hotellet til
rådighed stillede køller og kugler. Det er trækøller som vi
kender det fra havekroket og kuglen er en hockeybold der er
lidt mindre og lettere end vores krolfkugler.

Der spilles ikke på flade fodboldbaner i Alperne.

Turneringen løber sandsynligvis af stablen kl. 9:00, men det
var ikke 100% på plads endnu. Armin, som står for
turneringen, regner med at det denne gang bliver slagspil
over 2 runder, i stedet for som sidst, hvor der kun var 1
tællende runde.
Tilmeldingsfristen er 30. juni på mail armin@krolf.de (skriv
på tysk eller engelsk). Her skal man også booke værelse hvis
man vil have 10% rabat. Deltagergebyr for stævnet er 12,00€,
hvilket inkluderer frokost. Skal man med til aftenens krolf-
galla, hvilket på det kraftigste anbefales, koster det yderligere
30,00 €, medmindre man har halv-pension på hotellet, for så
er det med i prisen.
Er man ikke god til sprog, hjælper jeg gerne, og jeg tager selv
der ned med familien under armen.

Ansøgning om stævne
Fremover bliver det sådan at man kan ansøge om et stævne.
Klubben stiller med mandskab til praktisk arbejde og DKU
stiller med folk til at lave turnering og styre det hele.
Stævnerne plejer at give et overskud på op til 10.000,- kr,
(parVM  ca.  det  halve)  og  de  penge  vil  vi  godt  dele  med
klubben der har lagt billet ind på arrangementet.
Stævnerne i 2010 er allerede planlagt, men hvis man vil have
et stævne i 2011 kan man snart ansøge om dette. Fristen for
ansøgninger bliver allerede 1. september 2010.
Har  man  mere  mod  på  et  stævne  i  2012,  så  bliver
ansøgningsfristen 1. februar 2011, hvilket faktisk er ca. 1½ år
inden stævnet, og det er en frist vi vil holde fast i.
Den normale ansøgningsfrist bliver altså 1. februar til stævner
1½ år senere.
Der er lavet ansøgningsskema og en lille reklame, som ses på
de næste sider i dette blad.

Hvad  fandt

En af Aktivisterne (Kurt Andersen) har fået en god ide idet vi
når der er træningsaftner og vi er mange, kan det være svært
at overskue hvor mange hold der skal laves, så derfor har han
fremstillet dette sindrige apparat, hvor man når man møder
klikker sig ind. Det virker fremragende, og så er det nemt
efterfølgende at lave holdene, når man ved hvor mange folk
der er kommet.

http://www.luitpoldbad.de/
http://www.bad-
mailto:armin@krolf.de
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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
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Dansk Krolf Union

Bliv medarrangør af et stævne

Kan jeres klub finde et egnet sted til afholdelse af VM, DM eller ParVM,
har I mulighed for at blive arrangør af et stævne

og dermed tjene lidt penge til jeres klub.

Vi forestiller os at overskuddet deles ligeligt mellem den arrangerende
klub og DKU. I 2009 var overskuddet ved DM og VM ca. 10.000 kr. pr.

stævne. Ved ParVM er overskuddet mindre.

Krav til stævnestedet:

Areal svarende til minimum 3 fodboldbaner
Arrangere spisning med plads til ca. 400 personer

(ved ParVM ca. det halve).

Under stævnet være behjælpelig med praktiske opgaver, ex.
opsætning af telte, etablering af baner, oprydning efter stævnet.

Evt. salg af øl, vand, kaffe mm.
(overskuddet af dette går ubeskåret til klubben)

Når I har fået tildelt et stævne
følger mere detaljerede arbejdsopgaver.

Stævnets planlægning og afvikling foregår i
snævert samarbejde med DKU’s stævneudvalg,

så I kommer ikke til at stå alene.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til DKU’s stævneudvalg.

Stævneansøgningsblanket kan findes på
www.krolf.dk og mailes/sendes til

Mogens Christensen, Fuglsang,
Kastrup Bygade 20,

 6510 Gram,
Tel.: 74 82 23 28  mobil 41 43 80 83,

E-mail: moch1946@gmail.com

Med venlig hilsen

DKU/Stævneudvalget

http://www.krolf.dk
mailto:moch1946@gmail.com


16. april 2010

Stævne ansøgning
Ansøgerklub Navnet på klub der ansøger om stævnet.

Kontaktperson Klubbens kontaktperson

Adresse, postnr., by

Tlf. og mobil

e-mail

Sted Navnet på stedet hvor det skal afholdes.

Adresse, postnr., by

Stedets kontaktperson

Tlf. og mobil

e-mail

Stævne DM, ParVM og/eller VM.

Dato(er)

Dato eller bedre datoer DKU kan
vælge imellem. Helst lørdage, men
andet kan også accepteres.
DM’er i maj, ParVM i juni og VM sidst i
juli eller først i august..

Max. antal baner DKU’s stævner skal bruge 2, 4 eller 8
baner (ca. 3 krolfbaner på 1 fodboldbane)

Har klubben en eller
flere fuldtids

opråbere?

Arbejdet består i at gøre kampsedler klar
og tilkalde manglende spillere og
dommere.

Spisning Skriv om hvor spisningen skal foregå.

Forventet mad pris En ca. pris. pr. kuvert eller et interval.

Mulighed for frokost?
Er der mulighed for at købe noget frokost i
cafeteria, forudbestilling, på pladsen eller
lign.

Lokal fremskaffelse af
samaritter?

Har klubben lokal kontakt til samaritter der
vil komme og passe på en flok
overvejende ældre mennesker en hel dag?

Forfriskningsbod
Vil klubben selv lave en bod til salg af
kaffe, kage, øl, vand, sandwich, pølser
m.m.

Forudsætninger
DKU har pavilloner som vi gerne stiller til rådighed, men ikke borde/stole. Det er dog klubben
der stiller dem op.
DKU sørger for at holde styr på tilmeldinger og sørger for selve turneringens afvikling.
DKU og klubben deler overskud.
DKU forventer der ud over plads til banerne også er plads til pavilloner.
Der skal også være plads nok til parkering.

Std. priser – spille og/eller spise DKU Ikke DKU
Voksen – over 12 år 150,- kr 200,- kr
Barn - under 13 år   50,- kr   75,- kr
Barn – under 5 år Gratis Gratis


