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DM VM for par i Hårby
166 spillere

Lørdag den 21. juni var der VM for par i  Hårby,
og igen i år med handicapregler.
Det foregik på Hårby Krolfklubs baner ved
ældrecentret Æblehaven.
I den ende hvor pavillonerne stod, var der læ og
dejlig varmt, men når man kom ud på prærien i den
anden ende, var der en hel del vind og man
savnede sin trøje.
Men som man ser på billederne skinnede solen det
meste af tiden, så det var perfekt til krolf og
spisning i det fri. I pavillonerne forstås.
Banerne så flade ud, men når man sendte kuglen af
sted, opdagede man hurtigt at de bestemt ikke var
flade. Et utal af små og store knolde gjorde det hele
lidt uberegneligt, sammen med det lidt stride græs
og den knaldhårde jord.
Det var da heldigvis ens for alle, så bet betød ikke
så meget. Hårbyerne fik lidt mere hjemmebane end
håbet. Plan A var at lave nye huller, men da jorden
nærmest skulle sprænges væk pga. tørken, blev
plan B sat i værk. Der blev spillet på de
eksisterende huller, men baglæns og med
forhindringer.
Slagspillet gik i gang, og tidsplanen holdt fint i
starten. Der var noget irriterende ventetid for dem
der kun var 4 spillere, da de kom en hel del
hurtigere frem end dem der var 6 spillere. Det kan
jeg desværre ikke gøre noget ved, så det må vi leve
med.

Handicap
Handicapreglerne skulle udligne styrkeforskellen,
så det var spillere der spillede lidt bedre end de
plejer der havde størst chance for at vinde, og for
de fleste spilleres vedkommende er jeg ret sikker
på de rimeligt retfærdige.
De bedste fik lagt 8 slag til og de dårligste fik lagt
0 slag til. Dem der ikke tidligere havde spillet
holdkampe eller stævner, kunne jeg ikke beregne et
handicap på, så de blev placeret lige i midten med

4 slag i tillæg. Så var det i det mindste kun 4 slag
forkert, for det kunne både være en nybegynder der
burde have haft 0 slag eller også en øvet
kroketspiller der burde have haft 8 slag. Men helt
retfærdigt bliver det aldrig for dem vi ikke har tal
på og heller ikke dem hvor vi ganske få tal at regne
på.

Slagspil

I dagens spil viste det sig at Leander Olsen på 13 år
og Mikkel Vittrup på 12 år fra Asperup (Baskerne)
var  de  bedste  i  slagspil.  De  spillede  ganske  enkelt
fremragende uanset handicap, og det selv om det
var Mikkels første stævne. Leander er trods sin
unge alder ganske erfaren, da han debuterede i
2004.
De 2 drenge brugte 293 slag, hvilket var 5 færre
end Anny og Knud Dolleris, Hårby og endnu et
slag  efter  kom  Britta  Pedersen  og  Ellen  M.
Christensen, ligeledes fra Hårby.
Det var også de 3 eneste par der totalt set var under
300 slag.

1) Leander Olsen og Mikkel Vittrup, Asperup
(Baskerne) - 292 slag.
2) Anny og Knud Dolleris, Hårby (Hårby
Krolfklub) - 298 slag.
3) Britta Pedersen og Ellen M. Christensen, Hårby
(Hårby Krolfklub) - 299 slag.

Ellen, Britta, Mikkel, Leander, Anny og Knud.
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Kampspil

Det var meningen der skulle have været 3
semifinaler og så en finale til sidst, men et eller
andet havde fået de sidste kampe til at skride lidt
tidsmæssigt, så vi nøjedes med en finale mellem de
3 bedste i slagspil.
Hvad det var der fik det til at skride ved jeg ikke
rigtig, for egentlig synes jeg vi var godt med langt
det meste af dagen, men alligevel var der pludselig
forsvundet noget tid. Det er nu nok mig der har
kludret med noget, men det finder jeg ud af til
næste gang.
Svend Christiansen, Lunderskov blev udpeget som
dommer, og de 3 par spillede det bedste de havde
lært.
Ved hul 3 var Anny og Knud noteret for 21 slag,
Leander og Mikkel for 19 slag og Britta og Ellen
stod på 25 slag.
Efter hul 6 var stillingen 37, 36, 42 så det så mere
end vanskeligt ud for Britta og Ellen.
Hul 9 havde ændret stillingen til 56, 53, 63.
Drengene lå altså rigtig godt, så Anny og Knud
skulle stramme et eller andet for at indhente det
tabte.
Hul 10 ændrede ikke noget, men det gjorde hul 11,
for Knud lavede hole-in-one og begge drenge fik
firere, så stillingen nu var 65, 67, 74.
Leander og Mikkel havde ikke heldet til at
indhente de 2 slag på sidste hul, så Anny og Knud
vandt med 70 slag foran Leander og Mikkel med
72 og Britta og Ellen med 79 slag.

Ellen, Britta, Anny, Knud, Leander og Mikkel.

Ved dette stævne fortæller vi ikke noget om hvem
der  blev  sidst,  men det  var  et  par  med handicap  4
tilsammen.

I øvrigt var det ikke ene hjemmebanefordel for
Hårby, da både næstsidst og fjerdesidst var fra
Hårby.

Statistik

Bane 1 havde et gennemsnit på 79,1 og bedste
runder på 68 slag gik Marie og Ejnar Rasmussen,
Gram (Fuglsang) og drengene Leander Olsen og
Mikkel Vittrup, Asperup (Baskerne).
Bane 2 havde et gennemsnit på 82,4 og var altså
lidt sværere end bane 1, men dagens bedste runde
blev gået på denne bane. Det var Inger Skov og
Carlo Petersen, Fredericia (DKK) der gik en
superrunde på 66 slag.

Takker m.m.

Der skal lyde en stor tak til Hårby Krolfklub anført
at  Knud  Dolleris  og  Erik  Pedersen  for  det  store
arbejde de lagde i stævnet, og en stor tak til Paul
Bjørn fra Aktivisterne, der var den hovedansvarlige
for stævnet. Alt klappede som det skulle og der var
ikke rigtig optræk til panik på noget tidspunkt.
Der var lidt kludder med en dommerseddel på et
tidspunkt, men jeg tror vi fik redt trådene ud så alle
kunne være tjent med det rent sportsligt.
Og så selvfølgelig også en tak til vores
allesammens Dorthe Bloch, der igen brugte en hel
dag på at råbe efter os, uden selv at få lov til at slå
et eneste slag.
Og så er der de sædvanlige glemte sager. Jeg har i
øjeblikket 2 jakker liggende fra stævnet, plus
selvfølgelig et par stykker fra tidligere år. Når
sæsonen er slut, ryger de alle til Røde Kors.

Billeder

På de næste par sider er der udvalgte billeder fra
stævnet. På nettet ligger alle billeder i et slideshow.
Man kan købe de enkelte billeder eller alle på en
CD.

Handicapudregning
Alle baner får et gennemsnit udregnet af alle
holdkampe og stævner der spilles på banen.
Derefter ser jeg hvor meget hver enkelt spiller går i
forhold til banernes gennemsnit. Går man 3 slag
bedre end banens gennemsnit har man -3 og går
man 2 slag over har man +2.
Ved stævnerne har vi vedtaget at -4 og +4 er
yderpunkterne, og derfor er 0 midterpunktet.
Da dommerne ikke er glade for at regne med
negative  tal,  lægges  der  4  til  alle,  og  derfor  ender
de ukendte spillere (0) med at få 4 slag lagt til.
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Mangler du en
handyman,

Så er Teddy lige sagen
Tlf.50 55 36 23
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