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Efterlysning
stævneudvalgsmedlemmer
Stævneudvalget kommer til at mangle medlemmer.
2 mand stopper.
Stævneudvalgets formand, Mogens Christensen,
Slotsbyen, stopper og det gør Bent Kudsk,
Slotsbyen også, så vi skal have fat i 2 nye personer
der vil tage en tørn i udvalget.
Som medlem af Stævneudvalget er man med til at
bestemme hvor og hvornår stævnerne spilles, og
har selvfølgelig også stor indflydelse på
afviklingen af stævnerne.
Ring til DKU-formanden på 29 93 91 17 hvis du
skulle have lyst til at hjælpe i stævneudvalget, eller
meld dig på generalforsamlingen sidst i marts.

Brugerbetaling ved stævnerne
DKU indfører brugerbetaling ved stævnerne, hvad
pladser i teltene angår.
På tilmeldingsblanketten kommer der en ekstra
kolonne, hvor man kan bestille plads i fælles
teltene.
Vi har valgt et beløb på 35,- kr for en plads, da det
giver den arrangerende klub mulighed for at leje et
stort telt ude i byen.
Alternativt kan klubben tage besværet med DKU's
pavilloner og dermed tjene en ekstra skilling.
Klubberne må selvfølgelig stadig gerne selv tage
en pavillon med.
For at bestille en plads i teltene, skal man svare Ja
til at man vil sidde i stævneteltet. Dertil er der
kommet
en
ekstra
kolonne
på
tilmeldingsblanketten.

Andre organisationer
Vi har givet DGI’s medlemmer lov til at stille op i
vores stævner til samme pris som DKU
medlemmer betaler.
De kan også deltage i vores DM, men her kan de
dog ikke blive danmarksmester.
Vi vil på sigt give andre organisationer samme
betingelser, men der er nogle detaljer der skal falde
på plads først.

Tilmelding
Det er, som sædvanligt klubberne der styrer
tilmeldingen til stævnerne. Der skal markeres for
om den tilmeldte skal spille, spise og om
vedkommende kan og vil være dommer.
DKU beder klubberne om kritisk at gennemgå
dommertilmeldingerne, inden tilmeldingslisten
sendes, så vi ikke får dommere der ikke kan
dømme og så vi får fat i dem der rent faktisk kan.
Klubbens stævneansvarlige indsamler og skriver
navnene ned på den medsendte tilmeldingsliste.
Inden fristen udløber ca. 10-14 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.
Man kan tilmelde fuldtidsdommere, som spiser
gratis med. Det kræver dog at man siger ja til at
dømme 6 runder i løbet af dagen.

Tilbud
På næste side finder I et tilbud fra SportDirect.
Selv om Søren Fredsted sidder i Kolding, sælger
og sender han gerne til hele landet.
SportDirect har også mange andre lækre sager og
kan også trykke logoer på tøjet, så tag en snak med
Søren hvis I mangler noget.
Støt vore sponsorer - de støtter os.
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DM i Brørup
Lørdag den 24. maj kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
DM ved Brøruphallerne, Byagervej 3, 6650
Brørup.
Spillet
Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner ud af de
8 mulige.
Der spilles om titler i kampspil (pointsystem) og
slagspil (efter gennemsnit).
36 spillere i semifinale efter point. 6 spillere i
finalen.

Side 3

Kørsel:
Motorvejsafkørsel 69 på esbjergmotorvejen kan
anbefales.
Kør mod Brørup og dreje til højre ad Stadionvej.
Der står en masse blå skilte der peger op ad
Stadionvej.
Drej til højre ad Byagervej og hallen ligger inde til
venstre kort efter.
Kommer man fra Ribesiden ad rute 417, kan man
med fordel dreje til venstre ad Torvegade lige efter
jernbanen. Når den ender skal man til højre ad
Stadionvej og til venstre ad Byagervej.

Dagen
DKU stiller pavilloner op, men klubberne er mere
end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.
Aftenen
Fra ca. 18-18:30 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
1. præmie kampspil: 2 overnatninger i lejlighed (op
til 5 pers.) på Feriecenter Slettestrand + 500 kr til
transport.
Det hele er slut ca. 20-20:30.

Tilmeldingsfrist er mandag den 12. maj

DKU ansvarlig
Kristen Grauslund, Brørup
Tlf. 61 54 44 65

Turneringsleder
Peter L. Christensen, KØK
Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Brørup Krolfklub
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VM for par i Auning
Lørdag den 21. juni kl. 9:30 til ca. 18:00 er der
VM for par ved Auning Idræts- og Kulturcenter,
Sdr. Fælledvej 5C, 8963 Auning.
Spillet
2 spillere om 1 kugle.
Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner.
Der spilles om titler i kampspil (ikke pointsystem)
og slagspil (antal slag).
16 bedste par i slagspil i semifinale. 4 par i finalen.
Dagen
DKU stiller pavilloner op, men klubberne er mere
end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.
Aftenen
Fra ca. 18:30-19:00 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
Det hele er slut ca. 20:30-21:00.
Tilmeldingsfrist er mandag den 9. juni

DKU ansvarlig
Endnu ikke udpeget
Se hjemmesiden

Turneringsleder
Peter L. Christensen, KØK
Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Villersø Krolfklub
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Kørsel:
Motorvej E45. afk. 46.
I Auning: Fra Århusvej i rundkørsel ad Energivej.
Til venstre ad Sdr. Fælledvej.
ELLER:
Motorvej E45. afk. 42 mod Grenå.
I Auning: Til højre ad Sdr. Fælledvej.
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VM i Hammelev
Lørdag den 9. august kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
individuelt krolf VM på Hammelev Stadion v.
Hallen, Hammelev Bygade 28 A, 6500 Vojens.

Side 6

Kørsel:
E45 afk. 68 Vojens. Fra nord: 3. afk. i rundkørsel
ad Hammelev Bygade.
Fra syd: til venstre ad Ribevej. 3. afk. i rundkørsel
ad Hammelev Bygade.

Spillet
Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner ud af de
8 mulige.
Der spilles om titler i kampspil (pointsystem) og
slagspil (efter gennemsnit).
36 spillere i semifinale efter point. 6 spillere i
finalen.
Dagen
DKU stiller pavilloner op, men klubberne er mere
end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.
Aftenen
Fra ca. 18-18:30 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
1. præmie kampspil: ophold på Hotel Prinz
Luitpold Bad i Tyskland for 2 + 1.000 kr til rejsen.
Det hele er slut ca. 20-20:30.
Tilmeldingsfrist er mandag den 28. juli.

DKU ansvarlig
Hans Peter Eriksen, VKK
Tlf. 28 91 23 85

Turneringsleder
Peter L. Christensen, KØK
Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Agrarerne
Stævneudvalg :
Mogens Christensen Tel.
Michael L. Jensen Tel.
Kristen Grauslund Tel.
Hans Peter Eriksen Tel.
Bent Kudsk
Tel.

: 74 82 23 28
: 29 76 05 44
: 61 54 44 65
: 28 91 23 85
: 74 82 24 45

E-mail : moch1946@gmail.com
E-mail : Mich.lolk@hotmail.com
E-mail : kristen.grauslund@gmail.com
E-mail : hpee@kolding.dk
E-mail : kudsk10 ¤ hotmail.com
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