
Krolf i Thailand

Så er det en realitet. Den første holdmatch er afviklet på Phi Phi Island den 2. maj 2010.
Banen var stukket ud kl. 16.30 og kl. 17.00 kunne kampen starte. Tidspunktet er valgt fordi solen
forsvinder bag bjergkammen mod vest og derefter er de 35gr til at holde ud. Desuden er tidevandet her
på det laveste, så de 2 af hullerne, som er etableret på havbunden kan spilles. Disse 2 huller må så
genskabes dagligt. Banen er lavet med 8 huller i sandet, som varierer mellem helt løs soltørret sand, ret
fast sand i et andet område og så havbunden, som også er fast, men der er til gengæld en del småsten
som driller. Både det faste sand og havbunden giver en hurtig bane, mens man i det løse sand skal have
fundet slagstyrken frem for bare at komme 5-10 meter fremad.

Ved højvande når vandet op og kan skylle fødderne ved liggestolene.

Debutkampen stod mellem Team PPPolice station, som bestod af politichefen (PP1) og dennes søn
samt en kammerat og PPSeaview, som var repræsenteret af Nee og jeg selv.
Vi spillede 2 doubler og 3 singler og efter lidt sløvt spil af Nee endte det med at Team PPPolice fik et
enkelt point trukket ud af hende.

PP1 putter for en femmer.
Vi har 2 køller at deles om og så 5 kugler.



Det med at sejre forandrede sig imidlertid de næste par uger. Dels fordi Thai'erne fik trænet en del og
dels fordi de ændrede taktik i spillestilen.

Som det fremgår af fakterne her, kan man nok se at der snakkes en del om hvad man skal gøre.
Og det eneste det drejede sig om var, hvordan man bedst muligt kunne "BAM old man", som gik ud på
at få mig skudt så langt væk som muligt.
Vi var begyndt at spille om 20 Bath per mand og vinderen løber med gevinsten, men knægtene fandt
hurtigt ud at at dele i porten, så den ene ofrede sig og den anden kunne så vinde.
Alt foregik efter spillets regler, men den der med gentleman spil som vi mest gør i Danmark, det kunne
jeg godt glemme alt om når der lå en vinderpulje på 100 Bath / knap 20 kr og ventede.

Natkrolf med grill og whisky mv. blev det
også til og så kunne PP13+14+15 ligeså godt
passe grillen og servere for vi andre.

Jeg er blevet pålagt at sende flere Køller/kugler
med Denn til Thailand, når han skal afsted til
juli.



Her er lidt flere billeder fra den fantastiske tur, som indeholdt alt hvad man kan begære.

Morgenklipning/barbering til skaldet.                         Jan giver is til alle ca. 35 børn

Efterfølgende optog gennem byen og stor fest om
aftenen. 400 gæster og 100 km NØ for Bangkok



Koh Phi Phi.

Doctor fiskene smager på min hårde hud.                    Udsigten fra min seng.

                                                                                      Housewarming med rødvin

Nee flækker skaldyr.

                                                                                      Champagne deles med vores nabo

Og her er så min pensionistbolig, mens PPSeaview Guesthouse (min svogers) ses op til venstre.


