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Tilmelding
Det er som sædvanlig 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 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.

Flere nye pavilloner
DKU har anskaffet flere pavilloner på 5*8 m, så vi
nu har 4 i alt. 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.

Handicapregler
Her  er  lige  plads  til  at  udbrede  mig  om
handicapregler, da jeg er ret sikker på, at der er
mange der stadig synes det er mærkeligt.
Det er nu ikke så mærkeligt, for det er simpelthen
lavet for at give de svagere en chance mod de
stærkere, og intet andet. Golf har jo samme system.
Golferne taler jo om deres handicaps, og det er det
antal slag de får i hjælp, hvis de skulle møde nogen
af de rigtig gode i en handicapturnering.
Når sådan en handicapturnering er slut, så er det
dem  der  har  spillet  bedre  end  de  plejer  der  har
vundet, uanset om man var god eller dårlig inden
kampene startede.
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DM i Jels
Lørdag den 17. maj kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf DM ved Jels Motel og
Sportscenter.
Der spilles på en sportsplads, hvor der bliver
lavet 4 nye baner med diverse forhindringer.
Den primære turnering ved dette stævne er
kampspil, men der spilles også om en titel i
slagspil.
Når stævnet er slut er der spisning og
præmieoverrækkelse på motellet, og
her er det ikke tilladt at medbringe
drikkelse.
Tilmeldingen koster 120,- kr – børn
under 13 år koster 30,- kr, og man
SKAL være medlem af en klub under
DKU.
Der kan købes kaffe, øl og vand i
løbet af dagen, men til restaurant
priser. Der kan også bestilles frokost
sandwicher hos Dorthe indtil kl. 9:30.
Kørsel: Jels Motel og Sportscenter
Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding.
Fra alle retninger:
Da Jels ligger midt i ”krolfland”,
kommer spillerne fra alle mulige
retninger, så det er lidt besværligt at
lave 3-4 kørselsbeskrivelser.
Det nemmeste er
at man orienterer
sig vha. de 3 kort
jeg viser her på
siden. Jels er ikke
så  stor  igen,  så
det går aldrig helt
galt.

Tilmeldingsfrist
er onsdag

den 7. maj.

V/ Hans Thomsen
Kolding
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VM for par i Hårby
med handicapregler

Lørdag den 21. juni kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
VM for par i Hårby, og igen i år prøver vi med
handicapregler.
Det foregår på Hårby Krolfklubs baner ved
ældrecentret Æblehaven, som har adressen
Syrenvej 22, 5683 Hårby.
Vi laver 2 baner til at spille på, lige som sidste år.
Der vil blive stillet telte op til ly og/eller skygge,
og vi har lejet borde og stole til alle.
Vi  spiller  kun  slagspil,  lige  som  sidste  år,  for  at
opnå fordelen ved de små sedler med klokkeslæt.
Man  SKAL  tilmeldes  med  en  makker  og  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.
Er der i sidste ende en enkelt ledig spiller, har
DKU en løsning på dette, så der er garanti for at
komme til at spille.
Med denne form for tilmelding, kan et par meget
stærke herrer melde sig til som par, og
dermed øge sandsynligheden for en
topplacering.
Derfor bibeholder vi handicapregler, og det
er de samme som sidste år.
Det er individuelle handicaps beregnet ud
fra spillernes tidligere præstationer, uanset
om man er dame, herre eller barn. De bedste
spillere kan i princippet få op til 4 slag lagt
til fra starten og de dårligste op til 4 slag
trukket fra. Vi har dog igen i år lagt 4 slag
til alle spillere, så ingen stiller op med
negative antal slag. Det er nemmere at
håndtere for dommerne.
Tallet er beregnet på computer ud fra
spillernes resultater ved tidligere stævner og
i samtlige holdkampe de sidste 3 år.
I sidste ende vinder det par der spiller bedre
end de plejer - ikke nødvendigvis de bedste.
Når stævnet er slut, er der fællesspisning og
præmieoverrækkelse i DKUs pavilloner.
Hvis man er medlem af en klub under
DKU, koster tilmeldingen 120,- kr. pr.
person – børn under 13 år 30,- kr.

Hvis man ikke er medlem af en klub under DKU,
koster det 150,- kr. pr. person – børn under 13 år
dog kun 50,- kr.

Tilmeldingsfrist søndag den 8. juni
Kørsel via Glamsbjerg:
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”.
I Glamsbjerg skal man lige igennem 1. rundkørsel
ved SuperBrugsen, til venstre i den 2. rundkørsel
og til højre i den 3. Ved de 2 sidste skal man følge
rute 329.
I lyskrydset i Hårby skal man til venstre ad Algade.
3. vej på højre hånd er Syrenvej. Det er lige før
man er ude af Hårby igen.
Efter få m deler Syrenvej sig, og man skal til
venstre, og kort efter til højre.
Kør ind ad første vej til højre til Ældrecentret
Æblehaven og kør venstre om centret.
Kørsel via Assens:
Forlad motorvejen ved afkørsel 57 og kør mod
Assens. I Assens skal man til venstre mod Faaborg.
Denne vej går lige igennem Hårby, hvor Syrenvej
er på højre hånd, lige inden man kommer ud af
byen.
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VM i Valbyparken
København

Lørdag den 2. august kl. 9:30 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf VM i Valbyparken, København.
Spillet starter kl. 10:00 eller når busserne er
ankommet.
Det er Vesterbro Krolf Klub der har kastet sig ud i
projektet med sjældent set ildhu.
Valbyparkens ligger inde midt i København, med
de fordele og ulemper det nu engang
afstedkommer.
VeKK  arrangerer  salg  af  øl,  vand,  kaffe  og
sandwich i løbet af dagen og i restaurant
Rosenhaven er der mulighed for køb af is m.m. i
løbet af dagen.
Til frokost kan man ved tilmeldingen til stævnet
forudbestille en stor 2-delt sandwich, som er nok
til en hel frokost. Den koster 35,- kr., som først
betales ved afhentning. Der bliver begrænset
mulighed for ekstrabestilling på dagen.
Vin til aftensmaden købes for småpenge hos
VeKK, som også leverer en lækker middag.
Der bliver lavet 4 nye baner med diverse
forhindringer, som vi plejer.
Der vil blive stillet pavilloner op til ly og/eller
skygge, og vi regner med at kunne ”huse” alle.
DKU har lejet borde og stole, så det skulle ikke
være nødvendigt at medbringe noget selv.
Der  bliver  spillet  om  titler  i  kamp-  og  slagspil  på
én gang. Slagspil er det primære og der spilles efter
de sædvanlige kamp- og slagspilregler.
De 36 bedste i det indledende slagspil 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.
Hvis man er medlem af en klub under DKU, koster
tilmeldingen 120,- kr.  – børn under 13 år 30,- kr.
Hvis man ikke er organiseret under DKU, koster
det 150,- kr.  – børn under 13 år 50,- kr.
Prisen er uanset om man spiller, spiser eller begge
dele.
Læg  venligst  mærke  til  at tilmeldingsfristen er
tirsdag den 1. juli, så vi kan nå at planlægge
busturene.

Bus

DKU laver buskørsel til København med
opsamling nogle få steder i Jylland og på Fyn.

Hvor mange busser vi sender af sted og hvor
opsamlingsstederne bliver, kan meget vel afhænge
af tilmeldingerne til busserne.
Vi håber der er nok folk til at starte en bus i
Haderslev med stop i Christiansfeld og Kolding, og
eventuelt en anden bus med afgang fra Rødding
med stop i Vamdrup.
Så  skal  der  også  være  stop  i  Middelfart,  eventuelt
Nr.  Åby  og  eventuelt  i  Odense,  alt  efter
tilmeldingerne. De fynske stoppesteder bliver nok
opfyldning af de 2 andre busser, hvis vi kan få
logistikken til at passe.
De nøjagtige opsamlingssteder og -tider
offentliggøres når vi ved hvor mange der tager med
bussen/busserne, men vores udgangspunkt er at
busserne starter kl. 5:30 fra Haderslev og Rødding.
Prisen for turen bliver 250,- kr pr. passager, og det
er med et rundstykke til turen. Kaffe, the og anden
drikkelse må man selv medbringe.

Udpluk af campingpladser med hytter indenfor

5-10 km fra Valbyparken.

Absalon Camping, Korsdalsvej 132 2610 Rødovre tlf.
3641 0600.
Bellahøj Camping, Hvidkildevej 66, 2400 Kbh. NV,
tlf. 3810 1150.
Copenhagen Camping, Bachersmindevej 13, 2791
Dragør, tlf. 3294 2007.
Hundige Strand Familiecamping, Hundige
Strandvej 72, 2670 Greve, tlf. 4390 3185.
Ishøj Strand Camping, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj,
tlf. 4353 5015 har værelser.
Tangloppen Camping, Tangloppen 2, 2635 Ishøj,
 tlf. 4354 0767.

Hoteller.

Tilbud du kan bruge ved tidlig booking, hvis du har
adgang til internet.

Særlige hoteltilbud indhentet af VeKK kommer
snart på www.krolf.dk.

Det sker i København uge 31 - 32 www.aok.dk.

http://www.krolf.dk.
http://www.aok.dk.
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Kørselsbeskrivelse

Alle der kommer fra Sydhavsøerne, det mørke
Jylland eller det skønne Fyn kan sikkert finde
motorvejssammenfletningen ved Køge. Når man
har kørt en passende tid langs Køge bugt
motorvejen støder man ind i noget vejarbejde som
strækker sig over 5 km og så deler motorvejen sig.
Du skal der følge den højre udfletning, som hedder
O4 og går mod Ballerup. Men allerede efter ca. 3
km kommer der en ny udfletning og du skal nu
igen holde mod højre i retningen København V på
motorvej 21.
Du fortsætter ad denne indtil motorvejen ender og
vejen går fortsat lige ud men hedder nu O2. Du
fortsætter  ligeud  ca.  2  km  ad  Folehaven  og
Ellebjergvej indtil du får øje på Valbyhallen på
højre side.
Fortsæt ligeud ad O2 forbi Valbyhallen og drej til
højre ved første vej, som hedder Spontinisvej.
Følg Spontinisvej ca. 500 m og drej til højre ad
Hammelstrupvej. 100 m fremme er en rundkørsel
og indgangen til Valbyparken.
For dem der har GPS kan Hammelstrupvej 46A,
2450 København SV bruges til at ramme 50 m før
indgangen.

Bybus
linie 3A

Indgang for
gående

P
Langs vejen.
Hold godt til
siden og giv
plads.

Krolfbaner
og telte

Restaurant
og tishus.

Tog.

En togbillet fra Vojens til Kbh. koster 600,- kr.
tur/retur og tager ca. 3 timer.
En togbillet fra Middelfart til Kbh. koster 546,- kr.
tur/retur og tager ca. 2 timer.
Hvis man er 5 og kan udnytte et 10-turs klippekort
er det 20 % billigere.
Mimrekort kender DKU ikke prisen på.

Bybusser

Bybus nr. 1A fra Hovedbanegården, stoppested
Tietgensbro (mod syd fra Hovedbanegården) kan
benyttes til Enghave station, hvor man skifter over
til  bybus  nr.  3A,  som  har  endestation  ved  Kgs.
Enghave, 50 m før Valbyparken.
Bybus nr. 10 fra Hovedbanegården, stoppested ved
vestudgangen (modsat Tivoli) Istedgade 2, kan
også benyttes til Enghave station.
Ønsker man ikke at skifte, kan man blive i nr. 10 til
Hammelstrupvej 1 men man har så ca. 500 m at gå
til Valbyparken.
Køretid 16-23 min. alt efter hvor heldig man er.
Begge busserne kører hvert 6.-8. min.
Pris 20,00 kontant eller 12,50 kr. hvis man har et
10-turs klippekort. Billetten / 1 klip gælder 1 time.

Valbyhallen
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