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DM i Vissenbjerg
Lørdag den 8. maj var der individuelt krolf DM
ved Vissenbjerghallerne.
Vejret var ikke godt, men i dagene før havde det
regnet, blæst og været umanerligt koldt. Denne
lørdag var det næsten kun umanerligt koldt. Der
kom lidt regn, men det var nu ikke noget at snakke
om. Men man frøs hele tiden på fingrene og der var
ingen problemer med at holde det medbragte øl
koldt.

Banerne var en blanding. 2 af dem var korte,
knoldede og nemme, og de 2 andre var også flade
og  nemme  på  ca.  8  huller,  men  så  havde  de  3-4
huller på en skråning. Nogle af disse huller gav
MANGE slag og en del spillere løb ind i 10'ere.
Det gjorde også at disse puljer kom langsommere
igennem systemet end planlagt, så tiderne skred
lige så stille, så det endte med vi var 45-50 min.
forsinket.

Astmaen skulle også lige holdes i ave.
Da det var koldt og det regnede i Jylland, var der
en del afbud. Vi endte med 281 spillere, selv om
der var meldt 292 til, så der var lidt kaos i starten,
hvor planer skulle tjekkes og eventuelt nye
dommere findes.
Jeg nåede at rette det på computeren, men ikke på
kampsedlerne, så der var af og til noget råberi efter
folk der ikke var til stede.

Da de 4 indledende runder var spillet, blev der
regnet lidt frem og tilbage, og de 36 heldige blev
fundet. En enkelt var taget hjem, så nr. 37 kom
med på afbud.
Så indløb der 4 protester, hvoraf de 3 kunne
afvises, da det skyldes at folk havde overset at de
delte placeringer med andre spillere.

http://www.krolf.dk
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Den sidste var til gengæld god nok. Pga. en fejl i
mine regneark havde Vagn Hugger ikke fået de
point der tilkom ham. Det gjaldt i øvrigt også
andre, men de var ikke mellem de 36. Fejlen blev
rettet og nye semifinaler lavet, og denne gang var
der ingen protester.
Efter stævnet blev vi gjort opmærksomme på
endnu en fejl. Hvis folk hedder 100% det samme -
f.  eks.  Jørgen  Kjær  eller  Birgit  Hansen,  går  der
kludder i totalerne, som leder efter tallene ved
hjælp af navnet. Det er noget jeg nu er opmærksom
på, og tager højde for fremover.
Denne fejl blev rettet efter stævnet, men heldigvis
havde det ikke indflydelse på de første 36 spillere.

Svært at sige om det er kø ved WC eller bare
varmestue.

Det var nu et ganske hyggeligt stævne, som
krolfstævner jo er de fleste gange, bare man var
klædt ordentligt på.
Bagefter var der spisning og præmieoverrækkelse i
hallen.

Det var farseret flæskesteg med hvad der til hører,
og der var lige tilpas mad. Der var i hvert fald ikke
noget tilbage.

Stævneudvalgets formand, Mogens Christensen,
takkede Dorthe Bloch for endnu en gang opråben,
og Paul Bjørn sammen med en flok Aktivister for
det gode arbejde.

Der skal da også lyde en stor tak til
stævneudvalget, som styrede det hele sikkert
igennem. Der er ikke en finger at sætte på deres
indsats.
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Det ses vist på Dorthe at det var koldt.

Stævneudvalg og Aktivister ved at pakke sammen.

Kampspil
Semifinale 1 (bane 2): Jes Neumann, Haderslev
(Agrarerne), Kirsten Gothardsen, Rødding, Bent
Orla Nielsen, Særslev, Peter Christensen, Ødis
Kroge  (KØK),  Flemming  Hansen,  Gram
(Fuglsang), Arne Wind, Haderslev (Agrarerne).

Allerede fra starten blev der ret stor forskel, da
både Flemming og Arne lavede hole-in-one,
samtidig med at Jes og Peter lavede 4'rere.
På hul 6 lavede Flemming en 4'er og kom på 14
slag, som var 2 efter Arne. Peter havde 15 og
resten 16 slag.
Efter hul 8 havde alle 20 slag, undtagen Arne med
16, som med sikkert og fornuftigt spil gik rundt på
26 slag. Herefter kom Jes og Kirsten med 29, Peter
med 30, Bent med 31 og Flemming med 32 slag.

Arne Wind til venstre.
Semifinale 2 (bane 1): Lene Henriksen, Ødis
Kroge (KØK), Denn Phengsai, Asperup
(Baskerne), Egon Henningsen, Haderslev
(Agrarerne), Jørgen Grau, Christiansfeld, Susanne
Nielsen, Kolding (KØK), Hanne Christensen,
Skydebjerg.

Denn lagde ud med hole-in-one, men på hul 4 og 5
svarede Lene igen med 2 af slagsen. Jørgen fik en
på  hul  6,  men  havde  sat  for  meget  til  tidligere.
Nu havde Lene 9, Denn 11, Jørgen 14, Egon 15, og
Susanne og Hanne 18.
Susanne fik en hole-in-one, men det nyttede ikke
rigtig noget og Lene satte lynhurtigt de 2 slag til
hun ellers førte med. Faktisk sluttede Denn og
Egon  med  2'ere  og  en  enkelt  3'er,  så  Denn  vandt
med 24 slag foran Lene og Egon med 26, Jørgen
med 29, Susanne med 31 og Hanne med 35 slag.

Denn Phengsai
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Semifinale 3 (bane 2): Henning Sellebjerg,
Skydebjerg, Anni Jørgensen, Glamsbjerg
(Aktivisterne), Ole Reeckmann, Kolding
(Idylparken), Bent Jacobsen, Ødis (KØK), Kurt
Andersen, Glamsbjerg (Aktivisterne), Preben W.
Jepsen, Rødding.

Preben kom skidt fra start, men hole-in-one på hul
3 rettede lidt op på det. Anni startede med 2'ere og
resten lavede en gang blandede bolcher.
På hul 6 lavede Anni og Bent hole-in-one, og det
bragte Anne i spidsen med kun 10 slag på 6 huller.
Bent havde 13 slag lige som Kurt. Preben og Ole
havde 14 og Henning 15.
Herfra kørte Anni den bare stille og roligt hjem og
sluttede lige af med endnu en hole-in-one til kun
23 slag. Ole sluttede også med hole-in-one og
endte med 26 slag, foran Preben med 28 og resten
med 30 slag.

Anni Jørgensen.
Semifinale 4 (bane 1): Martin Nielsen, Gram
(Fuglsang), Ole Klausen, Seest, Svend Larsen,
Fjelstrup (Agrarerne), Vagn Hugger, Ødis
Bramdrup (Madholdet), Peter Myrup, Glamsbjerg
(Aktivisterne), Hans R. Kühne, Gram (Fuglsang).

Hans startede med hole-in-one og fik en igen på
hul 6, og Ole fik også en på hul 6. Hans havde

dermed 11, Ole 12, Svend 13,  Martin 14 og Vagn
og Peter 15.
Ole kludrede men rettede lidt op på det igen med
en hole-in-one på hul 9. Hans og især Svend
spillede stabilt, så inden sidste hul havde hans 22,
Svend 23, Ole 24, Martin 25 - alle med reelle
vinderchancer. Vagn og Peter havde med 29 slag
udspillet deres chancer.
På hul 12 brugte både Martin og Hans 4 slag, og da
Svend fortsatte sit stabile spil og lavede sin 11.
toer, vandt Svend med 25 slag, Hans og Ole havde
26, Martin 29, Vagn 32 og Peter 34 slag.

Svend Larsen.

Semifinale 5 (bane 2): Niels Breindahl, Favstrup
(Hullet), Johanne Nielsen, Gram (Fuglsang),
Michael Lolk Jensen, Købehavn (VeKK), Christina
Rasmussen, Asperup (Baskerne), Henning
Albrechtsen, Asperup (Baskerne), Lilian
Rasmussen, Favstrup (Hullet).
Johanne startede med en 1'er og spillede ellers
stabilt. Det gav en føring efter 6 huller med 12 slag
til hende, 14 til Michael og Christina, 15 til Niels
og Henning og endelig 17 til Lilian.
Johanne fortsatte de stabile spil og sluttede med 25
slag på førstepladsen. Lige efter med 26 slag kom
Michael der kun brugte 1 slag på de sidste 2 huller,
tæt forfulgt af Niels der med en hole-in-one på
sidste hul bragte sig ned på 27 slag. Herefter kom
Christina med 28 slag, Lilian med 30 og Henning
med 31 slag.
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Johanne Nielsen
Semifinale 6 (bane 1): Bent Pedersen, Nysted
(Nyserne), Lene Jacobsen, Gesten (KØK), Søren
L. Christensen, Ødis Kroge (KØK), Ejnar Madsen,
Glamsbjerg (Aktivisterne), Hans Johnsen,
Vamdrup (KØK), Krista Andreasen, Seest (SIS).

Bent  kom  skidt  fra  start,  men  meldte  sig  tilbage  i
kampen med hole-in-one på hul 3. Flere viste
meget  stabilt  spil  og  efter  hul  6  havde  Søren  og
Hans  12  slag,  efter  6  2'ere  hver.  Ejnar  og  Krista
havde 13, Bent 14 og endelig havde Lene 16 slag.
Nu begyndte der så at ske noget. Bent fik endnu en
hole-in-one på hul 9, som bragte ham i spidsen
med 18 slag. Ejnar og Hans havde 20, Krista 21,
Søren 22 og Lene 24 slag.
Bent sluttede stabilt og vandt med 25 slag foran
Ejnar med 26, Hans med 27, Søren med 29, Lene
med 30 og Krista med 32 slag.

Bent Pedersen

Finale (bane 3): Arne Wind, Haderslev
(Agrarerne), Denn Phengsai, Asperup (Baskerne),
Anni Jørgensen, Glamsbjerg (Aktivisterne), Svend
Larsen, Fjelstrup (Agrarerne), Johanne Nielsen,
Gram (Fuglsang), Bent Pedersen, Nysted
(Nyserne).

Der var tilskuere på "lægterne".
Bane  3  startede  med  3  grimme  huller  på  nogle
skråninger, og meget blev afgjort på disse huller.
Denn fik en fantastisk start med hole-in-one på
første hul. Andet hul gjorde at 3 spillere blev
hægtet af. Johanne og Bent fik 6 slag og Svend 7,
hvilket giver et ret stort gok i nødden rent mentalt,
ud over de mange slag på kampsedlen.
Stillingen efter 6 huller var den at Denn førte med
12 slag foran Arne og Anni med 15 og så de 3 der
var hægtet af med Johanne og Bent på 18 og Svend
på 19.

Denn, Arne, Johanne og Bent.

På de sidste 6 huller spillede Arne fremragende og
på sidste hul udlignede han Denn's føring, så de
begge endte på 27 slag. Anni var blevet hentet af
Bent som fik hole-in-one på hul 8, men Bent satte
det til igen på hul 12, så Anni fik 3. pladsen med
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29 slag mod Bent's 30 slag. Johanne fik 33 og
Svend var gået helt i sort og endte på 35 slag.
Da Denn og Arne var endt lige, skulle der omkamp
til, og den vandt Denn med 2 slag mod Arnes 3, så
Denn Phengsai - der stammer fra Thailand - blev
dansk mester 2010.
1) Denn Phengsai, Asperup (Baskerne) - 27 slag.
2) Arne Wind, Haderslev (Agrarerne) - 27 slag.
3) Anni Jørgensen, Glamsbjerg (Aktivisterne) - 29
slag.
4) Bent Pedersen, Nysted (Nyserne) - 30 slag.
5)  Johanne  Nielsen,  Gram  (Fuglsang)  -  33  slag.
6) Svend Larsen, Fjelstrup (Agrarerne) - 35 slag.

Arne Wind, Anni Jørgensen og Denn Phengsai

Johanne Nielsen, Bent Pedersen og Svend Larsen.

Slagspil

De 3 øverste har alle tidligere markeret sig, så der
var ingen overraskelser her.

1) Jes Neumann, Haderslev (Agrarerne) - 100 slag.
2) Bent Pedersen, Nysted (Nyserne) - 104 slag.
3) Henning Sellebjerg, Skydebjerg - 106 slag.

Henning, Bent og Jes.

Jes Neumann

Bedste damer var Lene Jacobsen, Gesten (KØK) på
en 6. plads, Anita Dam, Vamdrup på en 13. plads
og Krista Andreasen, Seest (SIS) på en 19. plads.

Else Grau, Christiansfeld gik en fantastisk
feberrunde på 21 slag på bane 2, hvilket
selvfølgelig blev dagens bedste. 5 andre spillere -
alle herrer - var nede på 22 slag.
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Else Grau.

Bedste runder
Bane 1:
Henning Albrechtsen, Asperup (Baskerne) - 22
slag.
Erik Christensen, Hårby - 22 slag.
Gennemsnit : 29,5 slag.

Bane 2:
Else Grau, Christiansfeld - 21 slag.
Bent Jacobsen, Ødis (KØK) - 22 slag.
Gennemsnit : 29,9 slag.

Bane 3:
Martin Nielsen, Tiset (Fuglsang) - 24 slag.
Gennemsnit : 33,3 slag.

Bane 4:
Peter Stubkjær, Brørup - 22 slag.
Bent Pedersen, Nysted (Nyserne) - 22 slag.
Gennemsnit : 35,1 slag.

På http://www.krolf.dk/nyheder/dm er der et link
til alle billeder.

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 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.
For at kunne arrangere et stævne, skal man finde et
sted  med  plads  til  4  eller  8  baner  hvis  det  er  DM
eller VM man ansøger om. Desuden skal der være
toiletter og spiseplads til 3-400 sultne spillere
inden for gå-afstand.
Er man fra Fyn eller det sydlige Jylland passerer vi
sandsynligvis 300 spillere, hvilket automatisk
betyder 8 baner.
Er man fra yderområderne af ”krolfland”, kommer
der måske under 300 spillere, og så kan vi nøjes
med 4 baner, men vi er under alle omstændigheder
nødt til at have plads til de 8 baner.
VM for par er et mindre stævne, hvor vi ofte kun
spiller på 2 baner. Her ligger deltagerantallet på
150-170 spillere.
Der er lavet ansøgningsskema og en lille reklame,
som ses på de næste sider i dette blad.

http://www.krolf.dk/nyheder/dm
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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

Stævneudvalg :
Paul Bjørn  Tel.     : 64 72 26 48    E-mail :
Mogens Christensen Tel.     : 74 82 23 28    E-mail : moch1946@gmail.com
Michael L. Jensen   Tel.     : 29 76 05 44    E-mail : Mich.lolk@hotmail.com
Tove Torp  Tel.     : 75 95 74 75    E-mail : phtt@fredericiakom.dk
Hans Peter Eriksen  Tel.     : 28 91 23 85    E-mail : hpee@kolding.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
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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


