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YIT er blevet til Caverion
DKU's sponsor YIT A/S skifter navn til Caverion A/S.

Den finske Koncern YIT A/S deles i 2 selvstændige firmaer
af hensyn til investorerne. YIT bestod af en projekt- og en
serviceforretning, hvor aktionærer opfattede den ene halvdel
som kortsigtede investeringer og den anden som langsigtede
investeringer. Ved adskillelsen bliver det nu helt tydeligt for
aktionærerne om de investerer lang- eller kortsigtet.
I Finland og andre lande er der nu 2 firmaer, men her i
Danmark findes kun serviceforretningen, og det er altså den
del der skifter navn til Caverion. YIT fortsætter med at
eksistere i Finland og andre lande.
Navnet Caverion kommer fra Mellemeuropa, idet YIT for et
par år siden købte et vel renommeret tysk firma der hed
Caverion. Ved at genbruge navnet vil man i Mellemeuropa
opnå fordele rent markedsføringsmæssigt, og her i Danmark
skulle vi jo skifte navn under alle omstændigheder, så vi
følger trop.
Navneskiftet trådte i kraft pr. 1/7 2013.

Aftale med Sport Direct
Der er kommet en aftale i stand mellem DKU og Sport
Direct. Aftalen dækker flagsponsorat ved stævnerne fra Sport
Direct's side og logo i blade og på nettet, plus selvfølgelig
opstilling af flaget ved stævnerne samt opbakning af Sport
Direct.
Der er tilbud fra Sport Direct bagerst i bladet. Støt vores
sponsorer - de støtter os !

Sport Direct er Danmarks største leverandør af sportsudstyr,
spilletøj og profilbeklædning.
Vi handler med de kendte mærkevarer, så du behøver ikke gå
på kompromis med hverken pris eller kvalitet.
Sport  Direct  har  det  tøj  der  skal  til  for  at  skabe
opmærksomhed omkring klubbens eller firmaets navn og
image.

Klubtøj med logo
Vi kan lave jeres klublogo og få det trykt eller broderet på alt
beklædning. Derved kan i få en polo, en jakke, en vest eller
andet som kun er til medlemmerne i netop jeres klub.
Da Sport  Direct  er  B2B salg  er  der  intet  salg  til  private,  og
derfor skal alt salg gå gennem klubben.
Bestillingen samles sammen så I sender en bestilling og
derefter modtager varerne og en samlet faktura.
Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Søren
Fredsted som gerne kommer forbi til et uforpligtende møde.
Søren Fredsted: mobil 21 37 53 00 eller mail sf@sdsalg.dk
Kontoret: telefon 75 50 75 10 eller mail info@sdsalg.dk

Vi ser frem til at høre fra jer
Se også tilbud bagerst i bladet.

Krolf i Norge
KrolfButikken har solgt lidt udstyr til nogle nordmænd, og de
er  så  småt  ved  at  starte  krolf  op  i  Norge.  Først  lokalt,  men
med lidt held spreder det sig ud over hele landet.
Se brevet og billederne jeg modtog.

Hei Peter
Jeg  ønsker  bare  å  informere  deg om at  vi  nå  er  godt  i  gang
med krolfspillet.
Jeg legger ved noen bilder av vår bane som er på 12 hull. Vi
skal "forme" banen etter hvert som erfaringene kommer.
Vi skal nå markedsføre krolf i vår by og i distriktet forøvrig.
Kim Henriksen som er opprinnelig fra Vejle blir vår
krolfansvarlige i "Sammen I Friluft. Du finner mer
informasjon på www.sammenifriluft.no og  på  vår  side  på
facebook.
Takk så langt for all god hjelp!

mvh
Børre Thorsen

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
mailto:sf@sdsalg.dk
mailto:info@sdsalg.dk
http://www.sammenifriluft.no
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Holdkort
Af og til spørger holdkaptajnerne mig om de må sende
holdkortene elektronisk til dem der skal registrere
resultaterne, og det er sådan set ok. Om man tager et billede
med et kamera eller om man skanner holdkortet og sender det
pr. mail, virker helt fint og man sparer portoen.
Man må bare IKKE smide det originale holdkort ud før 1.
oktober, hvor vi er sikre på at turneringen er slut. Dette for at
vi skal kunne få fat i originalen hvis der indløber protester og
der er tvivl om hvad der står på holdkortet pga. dårligt billede
eller skanning.
I øvrigt er kvaliteten ofte bedst hvis man bruger PDF format
frem for JPG (billeder).

Forårscup 2013 i Odense.
Lørdag d. 27/4 holdt vi i SDU Krolf, vores, og Verdens,
første Forårscup på græsarealerne omkring SDU i Odense.
Området er umiddelbart fladt, men man skal bestemt ikke
lade sig narre: der findes anseelige mængder af tungt mos, og
knolde på banen var der rigeligt af. Derudover var der blevet
smidt en bunke dæk, smådele fra landbruget samt diverse
havefliser på arealet.

Den centrale markedsplads på dagen. I forgrunden lægger
Emil og Casper ansigt til.

Krolf  var  i  dagens  anledning  en  hold  sport  på  mere  end  én
måde.
Tidligt på dagen var det lidt gråt og koldt, men som dagen
gik kom solen frem, så ingen frøs, forhåbentligt, unødigt, og
de tunge baner blev tørret lidt ud. De 12 deltagende hold
bestod  af  3  mand,  og  de  var  inddelt  i  3  grupper  á  4  hold.
Altså skulle man i gruppespillet spille 3 kampe. Nummer 1
og 2 samt de to bedste 3'ere gik i kvartfinalerne.
En kamp bestod i dagens anledning af en double og en single,
men uden at disse var separeret i to forskellige kampe. Altså
kunne singlespillerne godt ligge i vejen for doublespillerne
(og omvendt selvfølgelig). Dette lod til at fungere meget
godt, og er måske noget man kunne anvende fremover også.
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De 3 gruppestillinger blev:

Frokosten, leveret fra Sunset Boulevard, efter de 3 kampe
blev indtaget i solskin, og da sandwichene var blevet
konstrueret i dobbelt størrelse, så forblev ingen sultne særligt
længe.
De indledende kampe forløb uden problemer, og efter 3
kampe gik 8 hold videre til kvartfinalerne, mens et af de to
hjemmehold, Team Gnejs, måtte ud i en kamp om 9. pladsen
mod New Zealand Travellers, en kamp som hjemmeholdet
tabte efter at især deres, i denne rapport unavngivne,
singlespiller hilste på buskene en håndfuld gange. Derudover
måtte Skydebjerg 2 og det sammensatte hold Team Fix Mix
ud i kampen om sidstepladsen - her trak Team Fix Mix sig
sejrrigt ud, og de henledte altså Skydebjerg 2 til sidstepladsen
efter flot fight.

Skydebjerg 2 studerer Ole Reeckmanns put

Ikke alle havde held med alt de foretog sig på dagen. Øv.

I de afgørende knockout kvartfinaler sejrede Lundsmark
anført af Per Schmidt over Team Reeckmann, det andet
hjemmehold Den Gode, Den Onde og Casper sejrede over
Skydebjerg 1, Familieholdet slog De 3 Søstre efter omkamp
mellem Niels Knudsen og Lene Henriksen, mens Team
Goodview besejrede Krolfbøllerne fra KØK.

Pia skyder i opgøret mellem De 3 Søstre og Familieholdet

Per Schmidt skyder. Er Vivi i gang med at sætte stregen?

I semifinalerne hev det andet hjemmehold Den Gode, Den
Onde  og  Casper  en  flot  og  tæt  sejr  hjem  over  Team
Goodview som blev ledet af Jan Dyrok. Jan protesterede
gentagne gange over hjemmebanefordel, men alle protester
blev afvist, og Jan blev belønnet med 3 pakker tudekiks under
præmieoverrækkelsen.

Jan modtager stolt, og ganske fortjent, 3 pakker tudekiks
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Familieholdet måtte ud i endnu en omkamp - denne gang trak
man dog det korte strå mod Lundsmark, da Kurt Juul fra
Lundsmark besejrede den nu erfarne omkampsspiller, Niels
Knudsen.
Finalen stod da mellem Lundsmark bestående af Per Schmidt,
Suni Olsengaard og Kurt Juul mod SDU Krolf's egen dark
horse,  Den  Gode,  Den  Onde  og  Casper.  Det  hold  bestod  af
Simone Sjøgren, den dobbelte klubmester i SDU Krolf Emil
Guddal Larsen og den meget grønne nybegynder Casper
Nørup Jensen. Lundsmark lagde stærkt fra land, og de førte
rimeligt sikkert efter 5 huller. Doublen mellem Per og Suni
mod Simone og Casper var relativt lige, men dog til
Lundsmarks  fordel,  mens  Kurt  førte  med 6  slag  over  Emil  i
singlen.
På hul 6 rystede Emil dog posen, da han flot bandede en hole-
in-one i hullet. Herefter fortsatte han langsomt, men sikkert,
med at hale ind på Kurt. Samtidigt fik doublen fra Den Gode,
Den Onde og Casper bedre fat i Per og Suni. Kampen
igennem var Lundsmark dog i førersædet. Før sidste hul
havde Emil endeligt indhentet Kurt, mens Lundsmark stadigt
førte doublen. Her skulle Simone indhente to slag på Per før
der blev ændret i pointene. Per han valgte at lave en sikker
to'er, så der var ikke meget at rafle om dér. Det betød at Emil
skulle hente et slag på Kurt, hvilket så svært ud, da Emil
sendte kuglen om bag tuen på sit 2. slag. Kurt fik dog,
desværre for Lundsmark, samme idé på sit 3. slag, hvilket
betød at Emil fik en 4'er og Kurt en 5'er.

Emil hygger bag tuen med Kurt

Emil fik 33 og besejrede derved sin singlemodstander Kurt,
som havde 34. Samtidigt vandt Lundsmark doublen, anført af
Per  med 34 slag  foran  Simone med 36,  mens  Suni  kom ind
med 38. Casper rundede kampen af med 42 efter en grim 6'er
på sidste hul. Det gav resultatet 2-2, og derved omkamp
mellem de to singlespillere Emil og Kurt.
Kun 1 hul var nødvendigt her, da Emil atter fik sendt kuglen
bag  tuen  på  sit  2.  slag,  mens  Kurt  denne  gang  puttede  3.
slaget. Det betød at Emil skulle ud i et kreativt slag ind på et
bildæk, hvilket endte med et noget tvivlsomt resultat. Han
kom i hvert fald ikke i hul. Ergo vandt Lundsmark den første
udgave af Forårscup, og fik en fortjent præmiekurv med
hjem. Mon ikke der skal holdes øje med Per, Suni og Kurt til
DM?
Stort tillykke til Lundsmark for sejren!

De 3 vindere fra Lundsmark: Til venstre Per Schmidt, i
midten Suni Olsengaard og til højre Kurt Juul.
Dagens bedste runde blev gået af Denn Phengsai fra Team
Goodview, som fik 26 slag på bane 2.

Denn modtager præmie for sin runde på 26 slag

På Bane 1 var Søren Christensen fra Team Gnejs bedst med
27 slag. På bane 3 var Denn igen bedst, dog denne gang
sammen med Frede fra Skydebjerg på 32 slag. På Bane 4 var
dagens  bedste  på  35  slag  sat  af  Pia  Hansen,  De  3  Søstre,
Christina Rasmussen, Familieholdet samt Ole Reeckmann fra
Team Fix Mix. Generelt lå banerne med et snit mellem 35 og
40 slag.
Alt i alt, lod alle til at have en fin dag i solen, og mon ikke vi
ses næste år? Det kunne jo godt tænkes.

Et stor tak for denne gang fra,
Søren L. Christensen og resten af SDU Krolf.

Klubnyt
STUD ændrer navn og ny klub på vej ind i DKU
Akademisk Kugle Klub - STUD af 2011 ændrer navn i
forbindelse med optagelse i Syddansk Universitets fælles



Krolfposten
6. august 2013              Side 5

idrætsklub. Nu kalder de sig SDU Krolf og er en
underafdeling af den fælles idrætsklub.
Udadtil i forhold til DKU og pokalturnering m.m. er der
faktisk ingen forskel, andet end navneændringen.
Samtidig er Thorsager/Rønde IF - normalt bare TRIF -
meldt ind i DKU. Underafdelingen TRIF Senior 60+ har
meldt sig til holdturneringen, lokket til via DGI.
TRIF fortsætter under DGI med andre sportsgrene, men
bliver  nu  også  optaget  i  DKU  for  at  få  det  fulde  udbytte  af
vores tilbud.
Vi hilser TRIF velkommen.
Uggelhuse Krolf har meldt sig ind i DKU. Det er endnu en
DGI klub der har valgt at have dobbelt medlemskab, hvilket
vi i DKU er ganske fornøjede med.
Uggelhuse er en lille landsby mellem Assentoft og
Allingåbro på sydsiden af Randers Fjord. Foreløbig er de
ikke mere end 12-15 stykker, men håber på flere medlemmer
i løbet af året, efterhånden som indbyggerne opdager hvor
godt krolf er som socialt bindemiddel.
Held og lykke til folkene i Uggelhuse.

Generalforsamling 2013
Søndag den 23. marts var der generalforsamling i DKU hos
YIT i Fredericia.
Her er det væsentligste fra generalforsamlingen, uden at gå i
detaljer.
Der var beretninger fra alle udvalgene plus formanden.
Antal medlemsklubber, antal medlemmer og antal hold står
lidt i stampe, men der er fremgang at spore ved stævnerne,
men alt var faktisk gået som planlagt.
Regnskabet viste et overskud på 9.682 kr. og en
bankbeholdning på ca. 147.000 kr.,  hvilket er meget pænt for
en lille organisation som vores.
Der var ingen vedtægts- eller regelændringer på
generalforsamlingen, men et par forslag fra klubberne var der
kommet.
Silkeborg foreslog differentieret priser på spil med og uden
deltagelse i spisningen.
Det har vi prøvet, og det resulterede i at man stod og skulle
overrække præmier til folk der var taget hjem. Desuden
mener  vi  det  er  en  festdag  hvor  man  køber  hele  pakken,  så
forslaget blev afvist.
Madholdet  foreslog  at  ParVM SKAL være  kvinde/mand,  og
også dette forslag blev afvist.
Sidste år fik formanden en opgave med planlægning og
orientering om hvordan slutspillene i 1. div. bliver afviklet og
hvem der deltager.
Det blev der så orienteret om. Kort fortalt deltager hver
region der har egen turnering med 1 hold i slutspillet.
Rammes tallene 4, 5 eller 7 inviteres en eller flere med,
primært for at få et godt deltagerantal til endagsstævner.
Så var der valg og der var ingen kampvalg overhovedet. Her
er de valgte:
Bestyrelsen: Peter Christensen, KØK og Kristen Grauslund,
Brørup genvalgt. Det samme skete for suppleanterne Gerda
Marcussen, Hullet og Hanne Else Knudsen, Silkeborg.
Bilagskontrollant: Ulla Jensen, ViGo'e genvalgt - ligeledes
genvalgt Hans Lind, Bjert Strand som suppleant.
Ordensudvalg: Poul Knudsen, ViGo'e genvalgt. Jan Dyrok,
Baskerne udskiftet med Peter Stubkær, Brørup.

Regel og Kursusudvalget: Peter Christensen, KØK
genvalgt. Preben W. Jepsen, Rødding erstattet af Axel
Schollert, Silkeborg.
Stævneudvalget: Hans  Peter  Eriksen,  VKK  genvalgt,  Tove
Torp, ViGo'e erstattet af Kristen Grauslund, Brørup.
Redaktions- og IT-udvalget: Peter Christensen, genvalgt.
Holdturneringsudvalget: Lene  Henriksen,  KØK  og  Sonja
Rosendahl, ViGo'e genvalgt.
Til sidst var der orientering om de møder der har været med
DGI og DIF.
Hvis vi skal optages i DGI skal DKU nedlægges, klubberne
skal melde sig ind i DGI og de folk der arbejder i DKU
udvalgene skal så melde sig som krolf ansvarlige i DGI.
Når  det  er  på  plads,  er  DGI faktisk  en  ganske  udmærket  og
passende organisation til krolf. De har stort set samme
indstilling til sporten og nogenlunde samme regionsopdeling
som DKU, så det ville ikke være den helt store omvæltning.
Økonomisk betaler man kontingent til den lokale DGI region,
og her kan man så få del i regionens penge til krolf aktiviteter
i konkurrence med de andre sportsgrene.
DIF har en anden tilgang til sagerne. De har nogle
grundlæggende regler vi skal leve efter, men ellers lader de
DKU køre videre som det er nu.
Hos DIF får man automatisk del i tipsmidlerne, men de regler
har vi ikke helt styr på endnu. Tilskuddet afhænger af hvor
længe man har været medlem, hvor mange medlemmer man
har, hvor mange aktiviteter vi har og sikkert også andre ting.
På årsbasis taler vi måske ca. 400.000 pr. år efter 4 år, og det
åbner virkelig muligheder for DKU.
Et lille problem har vi dog, da der i  DIF's regler står at man
skal være medlem af en international organisation for at blive
optaget. Her må vi håbe på at andre lande kommer i gang,
eller at vi kan få dispensation.
Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et
lille møde, hvor den konstituerede sig med samme titler som
året før.
Desuden vedtog bestyrelsen at gå efter optagelse i DIF så vidt
muligt, men samtidig at dyrke det samarbejde der allerede er
lavet med DGI. Det vil sige at DGI-klubber kan spille med i
DKUs holdturneringer og DGI spillere kan deltage i DKU
VM stævner.

Århus Open 2013
Århus Open spilles igen i år i Tranbjerg, som også er den
arrangerende klub.

Tranbjerg Krolf Klub indbyder herved til krolfstævne. Vi
samarbejder  med  DGI  Østjylland  Krolf  og  Dansk  Krolf
Union.

ÅRHUS OPEN 2013
Lørdag den 24. august 2013
fra kl. 09.00 – ca. kl. 21.00

Sted: Ved Tranbjerg Lokalcenter,
Torvevænget 3.A., 8310 Tranbjerg

Pris Deltagelse og fællesspisning kr. 120,- pr. voksen
og kr. 60,- pr. barn u. 12 år.

Forplejning: Der kan bestilles sandwich ved tilmelding, 10
kr. Medbragt mad og drikkevarer er OK. Der kan købes
drikkevarer.
Kl. ca. 18.00 er der fællesspisning og præmieoverrækkelse.
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Pavilloner: Der  sættes  pavillon  op  –  men  klubberne  er
velkomne til at stille egne pavilloner op. Der må opstilles
campingvogne til evt. overnatning efter aftale.
Spil: Der spilles individuelt slagspil med 4 runder på 4
forskellige baner med 12 huller – evt. også kampspil. De 36
bedste går til semifinalerne.
6 spillere til finalen. Der spilles efter DKU’s regler.
Tilmelding: Senest 11. august 2013 til Erik Mathiasen –
erikmathiasen@gmail.com med oplysning om navn og klub.
Arrangør: Tranbjerg  Krolf  Klub  i  samarbejde  med  DGI
Østjylland Krolf og Dansk Krolf Union.
Kontakt: Ved spørgsmål kan du kontakte Erik på e-mail eller
tlf. nr.  61 70 31 23

Med venlig hilsen
Tranbjerg Krolf Klub

Landsmesterskab i Malling
Endnu engang inviteres til Landsmesterskab for hold i
samarbejde med DGI.
Det foregår lørdag den 14. september fra kl. 10:00 på
Krolfbanerne ved Egelund Idrætscenter, Bredgade  5, 8340
Malling v/Århus.
Det er et endagsstævne med let afvigende holdregler, idet der
kun spilles 4 doubler.
Stiller man kun 4 spillere, bliver det en lang dag, for så ender
man op med at spille 8 runder med kun en middagspause til
at hvile sig i. 6 spillere på holdet vil nok være passende.
Sidste frist for tilmelding er 5. september.
Se DGI's invitation sidst i bladet.

German Open 2013
Person galleri
Mig selv sagde hunden – Peter Lyngdal Christensen –
skribent – Ødis Kroge (KØK).
Min kone Lene Henriksen – Ødis Kroge (KØK).
Min datter Mette Lyngdal Christensen – Odense (KØK).
Min søn Søren Lyngdal Henriksen Christensen – Odense
(SDU Krolf).
”Svigerdatter” Simone Kit Sjøgren – Odense (SDU Krolf).
Min mor Nanna Lyngdal Christensen – Nysted (Nyserne).
Min søster Dorte Lyngdal Christensen – Nyk. F. (Nyserne).
Dortes veninde Anita Christensen – Nyk. F. (tidl. Nyserne).
Dortes søn Jens Lyngdal Wulff – København (Humleholdet).
Jens’ kæreste Kathrine Fugl – København (ikke krolfspiller).
Lilian Rasmussen – Favstrup (Hullet og Madholdet).
Peder Rasmussen – Favstrup (Hullet og Madholdet).
Og til sidst Dortes datter Anna Lyngdal Wulff – Bad
Hindelang (tidl. Nyserne).

Anna har det sidste år været ansat på hotellet, så hun bliver
vores guide den sidste uge hun er der.

Onsdag - Afgang
Der var problemer allerede inden vi kom hjemmefra. Jeg
tager kun to gange om året – til og fra Alperne – og DSB’s
personale havde selvfølgelig valgt afgangsdatoen til at holde
fagligt møde.

Jeg havde ikke selv hørt det, men blev lettere urolig da min
søster panisk ringede og sagde ”har du hørt det? Har du hørt
det? Togene kører ikke!!”.
Vi undersøgte sagen nærmere på nettet og den var sådan set
god nok,  men DSB personalet  var  gået  i  gang igen,  og  som
sådan skulle togene køre normalt.
Normalt  og  normalt  –  det  var  25  min.  forsinket  og  det  var
nogenlunde hvad vi havde at gøre godt med i Hamborg, så
det var faktisk lidt spændende.
Da vi nærmede os Hamborg, kunne vi på kl. se det kom til at
knibe – men så sagde de i højtalerne, at vi kunne stige af ved
Dammtor – en station før hovedbanen - og så var vores tog
mod München faktisk den næste der kom på samme perron.
Smukt, praktisk, nemt.
Dorte, Nanna og Anita var på trods at 20 min. forsinkelse ved
afgang nået planmæssigt til Hamborg og steg på toget på
hovedbanen.
Så var selskabet samlet som planlagt og alt var i skønneste
orden og der kunne falde ro på os alle – troede vi da.

Der havde været nogle voldsomme regnskyl nede syd på, og
floderne var gået over deres bredder og en jernbanebro var
ødelagt – en bro vi skulle have været over.
Deutsche Bahn havde derfor lagt ruten om – det kan man
nemlig  i  Tyskland –  så  efter  Würtsburg  kørte  man IKKE til
Augsburg hvor vi skulle have skiftet, men i stedet over
Nürnberg og Ingolstadt.
Vi måtte så vente 45 min. på et tog fra Ingolstadt til
Augsburg, og i Augsburg vente endnu 45 min. på toget til
Sonthofen, hvor vi så var med 2½ times forsinkelse.
Armin og Albert hentede os heldigvis i Sonthofen og der var
brød, øl og vin til os på hotellet, så det var faktisk ikke så
slemt.

Fælles for alle dage
Vi havde fået tildelt ”Regenten tisch” – et rundbord med
plads til alle 13 – med et par hjorte på bordet, så vi ikke var
13 til bords.

mailto:erikmathiasen@gmail.com


Krolfposten
6. august 2013              Side 7

Her  spiste  vi  fælles  morgen  og  aftensmad,  og  her  blev  der
lavet aftaler om mødetider og steder.

Torsdag
En dag med ok temperatur, men lidt diset.
Lidt sen morgenmad ved rundbordet ”Regenten tisch”, hvor
der blev lavet aftaler om de næste dages udflugter og
krolfspil.
Formiddagsturen gik til Schleierfall – et lille vandfald ikke
lang fra hotellet. Det kan de fleste klare og det er da et sødt
og fint vandfald.
På turen hjem var der et skilt mod Café Polit og de fleste gik i
den retning – 1 time stod der og andre gik bare hjem. En
hyggelig og pæn tur med udsigtssteder og hvad der ellers
hører til bjergvandringer.

Halvvejs mod Café Polit kunne man gå til hotellet på 10 min.
og den tog jeg. De andre vandrede til Caféen og derfra ned til
Bad Oberdorf og hjem. En rigtig god spadsuretæer?.

Eftermiddagen stod på krolfspil med uvante køller og kugler.
Det var ikke nemt at styre og der blev brugt mange slag.
Aftensmaden vil jeg ikke kommentere ud over –
fremragende!! – som sædvanlig.

Fredag
Fremragende vejr hele dagen.
Fredag lånte vi hotelbussen og kørte til Breitagsklamm. Det
tog  en  ½  times  tid  og  der  var  ikke  så  mange  turister  som
frygtet, men det var nok fordi vi var tidligt på den.
Breitagsklamm er en dyb kløft med en flod med smeltevand i
bunden. Stille flydende hvor den er bred uden for kløften,
men noget vild og spektakulær inde i kløften.
Der var hugget sti ind i siden, lavet gangbroer på siden og
over kløften, og en gevaldig buldren fra floden genlød
igennem kløften.
Der  var  også  træer  og  klippestykker  der  var  klemt  fast
mellem klipperne på de smalleste steder og ved en af broerne
hvor der vel var 10 m ned til vandet, var der et skilt der viste
hvor højt vandet havde været et forår hvor det gik helt vildt
for sig. 6,60 m over broen – det vil sige ca. 16 m højere end
da vi var der.
I den anden ende kunne van vælge at gå ovenom eller tilbage
igennem kløften. Dorte, Nanna og jeg gik igennem kløften –
det  var  det  korteste  –  og  de  unge  gik  ovenom.
Tilbage  ved  indgangen  blev  der  købt  souvenirs  og  is,  og  så
kørte vi ellers tilbage til hotellet.

Pause med suppe og øl på terrassen.
Personalet og andre der skulle arbejde lørdag, spillede om
fredagen. Vi nåede at se de sidste slag, men havde ingen
anelse om resultaterne.
Vi trænede og opdagede at græsset var slået så kuglerne nu
blev endnu mere ustyrlige, så vi frygtede lidt for
morgendagen. Spillet var blevet lidt bedre, men ingen viste
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mesterskabsspil.
Aftensmad – igen fremragende – og forholdsvis tidligt i seng,
men Lene var blevet sløj.

Lørdag
En dag med fremragende vejr.
Tidligt op og til morgenmad, men Lene og Dorte var begge
syge med dårlig mave og begge måtte holde sengen næsten
hele dagen – ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt.
Indskrivning mellem 8:30 og 9:00 – puljeændringer pga. 3
afbud – velkomst – og så gik det ellers i gang.
Personligt startede jeg med det allernemmeste hul – var få
cm. fra hole-in-one men kuglen bremsede i duggen, 2
modstandere kom i vejen og jeg brugte en 3’er. Sådan blev
det så ved – hver gang en 2’er truede, kom der nogen og
ødelagde det – 9 gange i alt. Derudover spillede jeg ikke
særlig godt, så ingen placering til mig.
Efter 1. runde havde Lilian, Mette og Søren spillet fornuftige
runder på henholdsvis 38, 40 og 39 slag, hvilket er ret godt
og inviterer til podiepladser.
I pausen var der lidt at spise og drikke med levende
tyrolermusik. Det giver en særlig stemning, uden at det er
noget vi indfører hjemme i Danmark. Musikken spillede også
under 2. runde, sådan til moralsk opbakning eller trøst.
Anden runde gik ikke så godt for Lilian der med en 45 runde
forpassede mesterskabet.
Tyske Sandra Kampa gik på 38, så pludselig var hun med i
spil til mesterskabet efter 42 i første runde. Mette gik endnu
engang på 40 og stod lige med Sandra.
På herresiden gik Søren endnu en fin runde på 39 og endte
dermed på 78 slag. Sidste års mester den lokale Tobias Blanz
havde om fredagen spillet  på  79,  så  nu  er  Søren  både  dansk
og tysk mester.
Nr. 3 blev Andreas Meindl med 83 slag.

Tobias, Søren og Andreas.

Hos damerne viste det sig at en dommer havde regnet forkert
og Mette faktisk havde gået på 38 i 1. runde, så hun også
endte på 78 lige som broderen, så også hun blev tysk mester.
Herefter kom Sandra Kampa med 80 slag og Lilian med 83
slag.

Sandra, Mette og Lilian.

Ret flot af de 2 unge mennesker at snuppe begge titler, men
det er jo ikke første gang vores unge spillere har lavet det lille
nummer her nede i Tyskland. For et par år siden var det
Sandra og Anders der løb med titlerne.

Da  det  officielle  spil  var  slut,  suste  vi  op  efter  vores  egne
køller og kugler, og så spillede vi med det i stedet for.
Køllerne kunne slå meget bedre til kuglerne, så nu kunne vi
slå helt ud til hullet, men til gengæld kunne vores kugler også
bedre trille på bjergsiden, så afstandene af og til blev lange.
Og så kunne vi ikke putte mere. Igen og igen slog vi for
hårdt, efter at vi et par dage havde spillet med de halvdøde
trækøller.
Gallamiddagen var udendørs hvor der blev grillet til det store
guldmedalje, og igen var det bare perfekt.
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Anna og Kathrine stillede i dirndl og Jens i lederhosen, så de
kunne  gå  for  at  være  lokale,  som  også  alle  kom  i  deres
specielle nationaldragt.
Søren og Simone stillede i dansk middelaldertøj og selv kom
jeg i vikingetøj, så vi var også i en slags nationaldragt.

Dorte og Lene dukkede op til præmieoverrækkelsen – ikke
100% friske, men de kom dog ned, så der var fremgang at
spore.
Det ebbede lige så stille ud og kl. 00:30 gik de sidste op.
De unge var tidligere gået op på et værelse, og havde selv
foranstaltet en lille fest, og senere havde de taget en taxa til
Oberstdorf og danset moderne. De var så først kommet hjem
kl. 3:00.

Søndag
En meget solrig og varm dag.
Søndag blev vi inviteret på bjergtur med Albert og Armin
med familie. Indtil afgang kl. 11:30 spredtes folket for alle
vinde til badning, krolf, hvile og hvad ved jeg.
11:30  gik  det  så  af  sted  i  bussen  og  med  privatbiler  til  en
skov på toppen af et bjerg. Ikke et spidst bjerg, for der var en
blanding af skov og græs enge med flere udkigspunkter.
Det var en frisk vandretur, som ikke var længere end jeg og
min mor kunne klare den, og bestemt heller ikke en
parkvandring.
Albert havde selvfølgelig blå Ensian snaps og bjergost med i
rygsækken – det har han tit – og vand var der også sørget for.
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Da vi kom hjem var der arrangeret frokost, som blev nydt ude
på terrassen. Endnu et vellykket lille arrangement, som gør
man  bliver  så  glad  for  at  komme  på  stedet  –  og  så  var  det
gratis.
Herefter spredtes vi igen til badning, solbadning, krolf og
afslapning, som man nu lige havde lyst til.

Mandag
Endnu en dag med super fremragende vejr.
Efter morgenmaden gik vi til Bad Oberdorf og videre til Bad
Hindelang, hvor der blev set lidt på byen, dirndl, proviant til
morgendagens tur i et supermarked og hvad der ellers var at
se på.
På turen hjem mistede pigerne Petrene på mystisk vis. Det
vise sig at de havde set på kirken i Bad Oberdorf (vi kunne i
hvert fald se kirken derfra hvor vi sad).
Da vi kom hjem var der lidt afslapning og derefter træf på
balkonen, hvor nogle ville spille brætspil og andre krolf og
endnu andre drog til Sonthofen for at se på endnu flere
dirndler.
Krolferne spillede med Armin, så vi endnu en gang kunne få
sat på plads hvem der er de bedste, og det lykkedes sådan set
helt fint.

Så var der Trivial Pursuit på balkonen og almindelig hygge
hvor folk kom og gik alt efter lyst og humør.
Der var sen spisning og planlægning af morgendagens
hjemtur, hvorefter der var samling ude på balkonen sammen
med Armin med kaffe, Irsk kaffe, kakao, hø-likør og Berg
Feuer alt efter folks behag. Vældig hyggeligt.
Dagen igennem havde der været afskedsscener og
gaveudveksling mellem personale og Anna, som jo nu forlod
sin arbejdsplads gennem de sidste 10 måneder, og Anna
lovede at komme forbi igen på et senere tidspunkt.
Det kan hun jo sagtens love, for det gør vi alle.

Tirsdag – hjemturen
Vækkeuret ringede kl. 4:30 – fælles morgenmad kl. 5:00,
som hotellet selvfølgelig havde sørget for.
Det var da også nærmest en selvfølge at de havde pakket en
pose til hver eneste gæst med brød, frugt og vand til turen.
Det er altså et specielt hotel.
Nanna, Anna, Dorte og Anita tog af sted 6:00 fra Sonthofen,
da  de  skulle  nå  et  tog  i  Hamburg  der  kørte  til  Nyk.  F,  og
Lilian, Peder, Mette, Søren, Simone, Lene og Peter tog et tog
senere kl. 6:42 fra Sonthofen.
Lene havde tjekket vores afgang pga. den usikre bro, og fået
billetten justeret til tidligere afgange. Vi skulle skifte i
Augsburg og Nürnberg, men da toget fra Sonthofen kørte til
Nürnberg kørte vi bare direkte dertil.
Her var godt en times ventetid, og så hoppede vi på toget til
Hamburg.
Det gik vældig fint, men efter Hannover var den gal igen. Der
var busk-brand langs banelegemet, så dem der skulle til
Jylland blev omdirigeret og forsinket, men ikke mere end det
tidsrum vi havde som ventetid i Hamborg. Vi var der faktisk i
god tid, og toget kørte til Flensborg hvor vi hoppede over i et
dansk  tog  (som er  MEGET bedre  end de  tyske),  og  vi  var  i
Kolding ca. 20:20. Simone og Søren fortsatte til Fredericia og
derfra til Odense og hjem til Hjallese.

Det var værre med de 4 der skulle nå et tog mod Nyk. F. – De
havde holdt og ventet på at brandvæsnet blev færdige med at
slukke ilden i en times tid, og så kom de for sent til deres
næste tog.
De hoppede på en bumler til Lübeck og derfra videre til
Puttgarten og til Nyk. F hvor de var 20:32.
Som  Dorte  skrev  i  en  SMS  ”Vi  er  i  Nyk.  F.  20:32,
medmindre færgen synker – men det gør den jo nok”.
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Summa summarum
Det var 2 togture med forhindringer, men det blev klaret med
lidt forsinkelse, og da dagene sådan set ikke skulle bruges til
andet, betød det jo ikke noget videre.
Dagene på hotellet var fremragende. Hotellet er rigtig godt
med en super stemning, vejret var godt og personalet er noget
helt for sig selv. Lækkert sted jeg bliver ved med at vende
tilbage til.
Det eneste klagepunkt er Lene og Dortes mavesygdomme.
Peter og Peder havde også en snert af det – dog ikke så hårdt
ramt at de væltede omkuld - så man kunne tro det havde
noget med maden at gøre, men Mette fik det først om
torsdagen da vi var kommet hjem, så den teori duer ikke. Det
var bare et uheld – især at det var om lørdagen.

Resultater og flere billeder
Hvis man vil se de totale ranglister og endnu flere billeder fra
turen, så må man på nettet.
Der  er  et  hav  af  billeder  og  ranglister  for  både  damer  og
herrer.

Holdturneringen
Region Fyn - Hovedturneringen

Fyn 1A

Fyn 1B

Fyn 2A

Fyn 2B

Fyn 2C

Fyn 3A

Fyn 3 B

Fyn 3C
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Region Hovedstaden – Hovedturneringen
Østerbro 2 blev trukket inden de kom i gang og er dømt som
taber med 0-16 i alle kampe.

HVS

Region Storstrøm – Hovedturneringen
STS

Region Midtjylland Øst – Hovedturneringen
MJØ

Region Sydjylland – Hovedturneringen
SJY 1A

SJY 1B

SJY 2A

SJY 2B

SJY 2C

SJY 2D
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SJY 3A

SJY 3B

SJY 3C

SJY 3D

SJY 3E

SJY 3F

Region Fyn – Dagligaen
Fyn D1

Fyn D2

Region Sydjylland – Dagligaen
SJY D1A

SJY D1B
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SJY D2A

SJY D2B

SJY D2C

SJY D2D

Pokalturneringen

1. runde

Sydjylland
1.1 Christiansfeld 1 - KØK 8 : 13-3
1.2 SIS 3 - KØK 9 : SIS 3 v.u.k.
1.3 KØK 3 - KØK 2 : KØK 2 v.u.k.
1.4 Agrarerne 2 - KØK 7 : 7-9
1.5 Kongeå 1 - Madholdet 3 : 8-8 (381-392)
1.6 Lundsmark Pokal 1 - KØK 1 : 12-4

2. runde

Sydjylland
2.1 SIS 3 - Kongeå 1 : 5-11
2.2 KØK 5 - KØK 4 : 12-5
2.3 Lunderskov P1 - SIS A : 15-1
2.4 Agrarerne 3 - Agrarerne 7/8 : 6-10
2.5 KØK 2 - KØK 7 : 8-8 (389-380)
2.6 KØK P - Christiansfeld 1 : 4-12
2.7 Bjert Strand 2 - Lundsmark Pokal 2 : 11-5
2.8 Lunderskov P3 - Lundsmark Pokal 1 : 4-12
2.9 KØK A - Tirslund P : 4-12
2.10 Lunderskov B - ViGo'e P : 12-4

Hovedstaden
2.11 VeKK - Østerbro 1 : 7-9

Fyn
2.12 Win-Win 1 - SDU Krolf : 12-4
2.13 Skydebjerg 3 - Særslev 2 : 11-5
2.14 Baskerne Mix - Hårby 4 : 14-2
2.15 Aktivisterne 1 - Win-Win 2 : 15-1

Krolftur til Gram
Tirsdag, den 23. juli var dagen, hvor 51 krolfere fra Villersø,
Uggelhuse, Mariager, Rønde, Tranbjerg, Højbjerg, Lystrup,
Ry og Juelsminde havde meldt sig til sommerens varmeste
krolftur til Gram.
Første opsamlingssted til bussen var ved afkørsel 40 på E45,
og så gik det ellers fuldstændig planmæssigt sydover med
opsamling ved afkørsel 44, 51, 52 og 59.
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Ankomsten til Sønderbyvej 1 i Gram blev lidt spændende –
bussen fik lige et hjul i grøften – men en gummiged klarede
den forhindring. Og sikke da så et dejligt syn, der mødte os:
Krolfere fra Slotsbyens Krolf i flotte grønne trøjer og
værterne stod klar til at byde velkommen. Så blev vi bænket
til frokost med dejlige sildemadder, en sang og super gode
landgangsbrød og diverse drikkevarer.

Med maverne godt fyldt op, blev de 2 første runder krolf
truttet i gang, på nogle meget sjove og anderledes baner. Der
blev nok slået mange flere slag, end vi var vant til  – der var
bakker op og ned, forhindringer, huller om hjørner og
vandhuller og grøfter, men alle kom tørskoede og tørskindede
igennem banerne. Der blev hørt mange ”åh” og ”neiiii” – og
mange grin. Hvor var det sjovt.

Efter de 2 første runder holdt vi kaffepause med kage og igen
en sang, og vi fik væskedepoterne tanket op – for pyha, hvor
var det varmt.

Så  blev  3.  runde  truttet  i  gang,  og  alle  gik  frisk  til  kølle  og
kugle, og efter endt spil blev resultaterne læst op, og som jeg
lige husker det, havde vinderen 109 slag – og så ellers op til
175 slag.

Alle tog vi det hele med et smil. En spiller var slet ikke klar
til at komme hjem endnu, men vores bus afgik kl. 17.00, så vi
måtte jo holde.
Turen  hjemad  gik  super  –  og  på  alles  vegne  en  stor  tak  til
krolferne og værter i Gram for en helt fantastisk dag.

/Kirsten Thomassen, Uggelhuse Krolf

Dødsfald.
Torben Søgaard, Baskerne
Det er med stor sorg at Baskerne ikke længere skal se Torben
Søgaard.
Hjertet sagde stop i en alder af kun 59 år.
Torben var utrolig afholdt af alle i klubben. Han var med fra
starten og har igennem årene vundet klubmesterskabet 3
gange.
Han vil blive savnet og æret være hans minde.

Jan Dyrok, Formand for Baskerne.
Ib Svangren, KØK
Det  er  min  sørgelige  pligt  at  meddele  at  Ib  Svangren
desværre er afgået ved døden den 16. april.
Dødsårsagen formodes at være nyresvigt.
Ib blev 72 år og efterlader sig 4 børn og et skribenten ukendt
antal børnebørn.
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Ib  var  med til  at  starte  DKU,  med i  DKU's  1.  bestyrelse  og
stadig aktiv i Regel- og Kursusudvalget. Han var også en
kendt og respekteret opråber ved vores stævner.
I KØK har han været bestyrelsesmedlem, kasserer,
bilagskontrollant og vellidt spiller og maskot på KØK2,
hvormed han har været mester 9 gange.
Desuden vandt Ib DM i slagspil i 2003.
Æret være Ib's minde.

Peter Christensen, DKU og KØK
Willy Christiansen, KØK
Willy fik nu fred. En hjerneblødning i vinter havde gjort ham
sengeliggende og hjælpeløs - en situation, som vi der kendte
ham som en aktiv, livlig og altid hjælpsom mand, ven og
nabo, slet ikke kan sætte os ind i hvordan var.
Willy har selvfølgelig betydet rigtig meget for krolfsporten -
ikke kun i klubben, men i det hele taget. Ud over at have
huset Krolfklubben I Ødis Kroge fra dag 1, har han været
med til at udbrede kendskabet til krolf mange andre steder,
for Willy var altid villig til at lave et arrangement med krolf.
Om det var hjemme i haven, på Den Nye Bane eller ude i
landet betød ikke så meget. Skoler, spejdere, pensionister,
bowlere, andre foreninger og privatpersoner har haft
fornøjelse af Willys mange arrangementer. Og folk kunne li'
den afslappede tilgang han havde til spillet, når det skulle
spilles for første gang, så rigtig mange er blevet hængende i
KØK eller har startet egne klubber.
Når der så blev spillet turneringskrolf,  så var Willy en af de
allerbedste, og han havde en stor andel i holdets suveræne
mesterskab i dagligaen, så sent som sidste sæson. Dels som
spiller og dels som kaptajn for holdet.
Inger og Willy har lagt hus til utallige klubmesterskaber, men
også  et  VM  blev  spillet  på  adressen  i  1991.  Det  var  det  3.
krolfstævne overhovedet og Willys bane var faktisk også
verdens 3. 12-hullers krolfbane, så det er en af krolfsportens
pionerer vi her har mistet.
Willy blev 81 år.
Æret være Willy's minde.

Peter Christensen, KØK
Erik Tøttrup Jensen, ViGo’e
Erik Tøttrup Jensen er afgået ved døden i foråret, efter en
længere varende periode hvor han har skrantet en del. Han
har været med i krolfens verden næsten fra starten af.
Erik vil blive savnet i Vigo’e. Han var altid frisk med
underholdning i form af gamle sjove historier, jeg tror at der
er mange krolfere der har hørt ham.
Han var altid villig til at hjælpe når klubben skulle bruge
ekstra dommere, eller et hold manglede en spiller til en
turneringskamp.
Eriks store lidenskab de sidste par år, var hans lille
kolonihave. Her tilbragte han megen tid med at dyrke
forskellige grøntsager. Når vi havde sammenkomster i
klubben, havde han altid hjemmelavet marmelade med som
ekstra gevinst.
Æret være hans minde.

Joan Rasmussen, Vigo'e

DGI Landsstævne
For første gang var krolf med på DGI’s Landsstævne.
Omkring 40 krolfspillere havde tilmeldt sig krolfstævnet,
som var placeret i forbindelse med Seniorlejren i Hjerting. På
sportspladsen ved skolen havde man opdelt fodboldbanerne i
felter sådan, at når deltagerne ankom med deres
campingvogne, fik de anvist en afmålt plads. Det fungerede
rigtig fint; campingvognene stod fint i ordnede rækker, og der
var stille og roligt på pladsen. På Seniorlejren boede der også
mange kroketspillere, som afviklede deres kampe i nærheden.
Krolf var kommet med på programmet for Seniorlejren, fordi
Grethe Bjerre fra DGI i Østjylland havde presset på for at få
det med – med tiden forhåbentlig på lige fod med kroket og
petanque. Der blev etableret to baner på naboskolens
sportsplads, og her skulle der spilles to stævner, et for par og
et individuelt.
Ved siden af de to baner havde man lavet en ”kom og prøv”
bane, og den var godt besøgt i de dage, Landsstævnet varede.
Sammen med Grethe og Hans Bjerre ankom Birthe og jeg
allerede om onsdagen, så der var god tid til at få ”kigget ud”,
hvor det var bedst at lave banerne. Om torsdagen anlagde vi
så banerne, så vi fredag eftermiddag kunne sætte det
individuelle stævne i gang.
Torsdag aften overværede vi Landsstævnets store åbningsfest
på Blue Water Arena. Det var første gang, Birthe og jeg var
til Landsstævne, og det var virkelig en stor oplevelse at være
med til dette arrangement. Storslået åbning med imponerende
optrin af forskellige gymnastikhold.
Fredag formiddag dukkede DKU’s formand Peter
Christensen op for at deltage i spillet. Og inden vi gik i gang
med selve stævnet, fik vi lige tid til en lille frokost i vores
fortelt sammen med Grethe, Hans, Peter og Birthe Lund fra
Villersø Krolfklub.
De ca. 40 spillere gjorde sig så fredag eftermiddag klar til at
dyste. Vejret var fint, banerne i orden, og så blev der spillet.
Hver spiller fik tre runder, og den samlede vinder blev:
FORMANDEN.
Stævnet forløb fint, og humøret var - som det altid er, når der
spilles krolf – højt.
Lørdag formiddag blev så par-spillet afviklet i det samme
gode vejr, og her var Birthe og jeg så heldige at blive samlede
vindere.
Lørdag eftermiddag tog vi en af de mange bybusser ind til
Esbjerg og Stævnecentrum for at fornemme stemningen ved
så stort et arrangement. Ca. 25.000 aktive og masser af
tilskuere havde i stævnedagene fundet vej til Esbjerg, så byen
summede af liv på torve og gågader. Der var musik og
optræden flere steder i byen, plus at der rundt på de
forskellige idrætspladser blev optrådt og kæmpet i alle
mulige idrætsgrene, så der var noget for enhver smag.
Vi kom desværre ikke med til afslutningsfesten på Blue
Water Arena, men alligevel var det en stor oplevelse at være
med.
Om fire år er der igen Landsstævne, denne gang i Ålborg, og
jeg  håber,  at  det  vil  lykkes  at  få  krolf  med på  lige  fod  med
alle andre idrætsgrene, og jeg håber, at rigtig mange
krolfspillere vil troppe op og deltage. Det kan varmt
anbefales!

Birthe og Mogens Christensen
Slotsbyens Krolfklub, GramRedaktionen :

Peter Christensen Tel.     : 29 93 91 17    E-mail : peter@krolf.dk
Joan Rasmussen Tel.     : 51 74 34 94    E-mail : joan_rasmussen@hotmail.com
Henning Thomsen Tel.     : 75 93 38 48    E-mail : Henning@krolf.dk

mailto:peter@krolf.dk
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mailto:Henning@krolf.dk
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ID Pique Poloshirt – Stretch

Farve:  Hvid, sort, orange, cerise, rød, lys blå, turkis, azur, navy,   

 lime, grøn, mocca, lilla, koks grå, grå melange  
Str.          XS-3XL                                               
Pris v/min. 10 stk.                                  Kr. 120,-

ID Soft Shell – Vest

Farve:  Sort, rød 

Str.          S-3XL     
                            
Pris v/min. 10 stk.                                  Kr. 270,-

ID Vatteret Vest

Farve:  Sort, rød, lilla, azur, lime                                                      
Str.          S-3XL                                               

Pris v/min. 10 stk.                                  Kr. 250,-

Nanok fleecetrøje med lynlås

Farve:  Dame - bordeaux, Herre - navy                                                  
Str.          S-3XL                                               

Pris v/min. 10 stk.                                  Kr. 150,-

       LOGO:
Vi tilbyder ligeledes tryk og brodering, hvor vi 
gerne vil være behjælpelige med at sætte jeres 
klublogo på tøjet, til fornuftige priser.  

       INFO:
Alle priser er inkl. moms. 
Fragtgebyr pålægges.

Vejle - Haderslev - Esbjerg

Vejle - Haderslev - Esbjerg

Vejle - Haderslev - Esbjerg

Administration I Petersmindevej 8 I 6000 Kolding I 75 50 75 10 I www.sport-direct.dk I info@sportdirectsalg.dk



DGI Østjylland Krolf

DER INDBYDES TIL ÅBENT STÆVNE
LØRDAG, DEN 14. SEPTEMBER 2013

LANDSMESTERSKABER I
KROLF (LM)

FOR HOLD (4-8 spillere)

Målgruppe: Alle i Danmark, der spiller krolf.

Hold: Et hold består af 4-8 spillere.
Der spilles 4 doubler pr. holdkamp. Der kan max opstille 4 hold fra hver klub. Hvis der ikke
kan stilles hold, kan der tilmeldes enkeltvis, hvorefter spillerne sammensættes til hold.

Spillet: Holdene inddeles i puljer. Der bliver mindst 3 holdkampe til hvert hold.
Vinderne i hver pulje spiller semifinale, og vinderne derfra spiller finalen.

Program: Vi mødes kl. 10.00 – HVOR ALLE SKAL VÆRE MØDT
Kampene starter Kl. 10:30
og forventes afsluttet med finaler ved 18-tiden.
(tidsplan afhængig af deltagerantal)

Sted: Krolfbanerne ved Egelund Idrætscenter, Bredgade 5, 8340 Malling v/Århus

Pris: kr. 100,- pr. spiller, som også inkluderer kaffe + rundstykke. Beløbet betales til konto
9388 0000789860 senest 5. september 2013.

Forplejning: Medbragt mad og drikke er tilladt, så længe det nydes på pladsen.
Der kan købes mad og forfriskninger i cafeteriet i hallen hele dagen.

Dagen: DGI stiller 1 pavillon op, men klubberne er mere end velkomne til selv at tage pavilloner
med. Meddel størrelse af pavillon, så vil der blive afsat plads til det. Borde og stole må
deltagerne selv tage med.

Tilmelding: Senest den 5. september 2013 til Grethe Bjerre på tlf. 60 62 66 89 – eller send en
tilmeldelse til Grethe Bjerre, Villersøvej 23, 8500 Grenaa, bjerregrethe@gmail.com
Tilmeldelsen SKAL indeholde holdopstilling til 1.ste holdkamp, således at programmet kan
laves inden stævnet.
Opstilling til resterende holdkampe afleveres ved stævnebordet inden 2. holdkamp.

Arrangør: DGI Østjylland Krolf i samarbejde med Dansk Krolf Union.

Kontakt: Ved spørgsmål kan du kontakte Grethe på ovennævnte tlf. nr. eller e-mail
bjerregrethe@gmail.com eller Peter L. Christensen, Dansk Krolf Union tlf. 29 93 91 17,
formanden@krolf.dk

Med venlig hilsen
DGI Østjylland Krolf/Dansk Krolf Union

Vedr. fotografering og videooptagelse: Til arrangementet kan der blive
taget billeder eller video, som bruges til DGI’s brochurer, websites og
lignende. Hvis man ikke ønsker at være med på billederne/optagelserne,
skal der gives besked til DGI Østjylland ved arrangementets start.

06-08-2013
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DGI Østjylland Krolf

Tilmelding til Landsmesterskaber for hold
lørdag den 14. september 2013 i Malling.

Navn på holdet: ________________________________

Holdopstilling  1. holdkamp:

1. double : ___________________  -  ______________________

2. double : ___________________  - ______________________

3. double : ___________________  - ______________________

4. double : ___________________  - ______________________

Holdopstilling 2. holdkamp:

1. double : ___________________    ______________________

2. double : ___________________    ______________________

3. double : ___________________    ______________________

4. double : ___________________    ______________________

Holdopstilling 3.  holdkamp:

1. double : ___________________    ______________________

2. double : ___________________    ______________________

3. double : ___________________    ______________________

4. double : ___________________    ______________________

Klub: _______________________

Holdleder:  _____________________  _____________________
                    Navn                                    Adr.:

                    _____________________   ____________________
                    Tlf.                                           Mail:


