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Irenes artikel

Her  er  en  artikel  skrevet  af  Irene  Olsen  i  forbindelse  med
ParKrolf i Særslev.

Krolf breder sig
Under mottoet ”Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt” spiller
flere og flere især ældre krolf. Spillet blev opfundet for ca. 40
år siden i en sommerhushave, og de seneste syv år er antallet
er krolfspillere bare vokset og vokset,  så spillet i  dag dyrkes
af ca. 7.800 danskere

Af Irene Olsen

”Næste kamp spilles på bane 3 kl. 10.37,”
lyder det i højttaleren. Med 266 deltagere til parkrolf i
Særslev på Nordfyn, skal tidsplanen overholdes.
Opråbet kan høres i pavillionerne, der omkranser det grønne
område, der er omdannet til krofbaner. Her drikkes kaffe og
spises kage med nye og gamle krolfvenner.
Eva Petersen (77), stiftede bekendtskab med krolf i 2005, og
syntes straks om spillet.
”Det er udfordrende,” siger hun.
Tidligere spillede hun golf, men krolf er godt, når man ikke
længere kan gå de lange strækninger på golfbanen. Og så er
krolf et meget mere socialt spil.
”Vi spiller og snakker i pauserne, og det er sjovt at spille
turneringer og komme ud og møde andre. Krolfspillere er
altid hyggelige mennesker,” smiler hun, og haster ud til sin
første kamp.

Fra sommerhusspil til organiseret idræt

Formand for Dansk Krolf Union (DKU), Peter Christensen,
fortæller, at hans svigerfar, Frits Henriksen opfandt krolf i
1973 på en ferie i Sverige. Her spillede man bare til ét hul.
Hjemme  i  Nørre  Aaby  på  Fyn,  var  der  et  offentligt  anlæg
overfor, hvor han boede, og en dag i 1981 gik han over og
gravede nogle huller.
”Da han talte dem, var der 12, og sådan kom 12-hullerskrolf
til,” smiler Peter Christensen.
Året efter arrangerede Peter Christensen det første VM i krolf
i Ødis Kroge ved Vamdrup.
”Jeg kunne ikke have hængende på mig, at Frits havde udtalt
til en avis, at det kun var i Nørre Aaby, at man spillede krolf,
for vi spillede jo også i min have,” griner han, og inviterede
til VM, for man skal jo ikke gå i små sko, som han siger.
I starten var der ikke meget fokus på spillet, men de seneste
år  er  det  gået  stærkt.  I  dag  har  tre  organisationer  krolf  på
programmet, Dansk Krolf Union, DGI og Dansk Arbejder
Idrætsforbund. Der findes ca. 260 klubber og omkring 7.800

spillere, med en gennemsnitsalder på 70 år.
De største stævner har ca. 500 deltagere.

Spillestil og taktik

Eva Petersen og de øvrige spillere er godt i gang. De flest
skyder med enden af køllen, mens andre vælger den brede
side. Andre måder, som at stå med ryggen til hullet og skyde
mellem benene, ses også, især hvis kuglen er trillet ud i
buskadset.
På banerne diskuteres de næste træk. Et par overvejer,
hvorvidt de skal låne en lettere kugle til næste spil.
”Så er der måske mindre risiko for at kuglen triller tilbage,
når  vi  skal  op  ad  bakken,”  siger  manden,  men  parret  bliver
alligevel enige om, at det er for risikabelt at skifte, når de er
vant til at spille med de tunge kugler.

Alle kan være med

Grethe Bjerre, DGI-konsulent gennem 25 år, startede krolf op
DGI-regi for tre år siden. Hun spiller selv krolf, og fortæller,
at hun på de tre år har været med til at skabe ca. 50
krolfklubber i det østjyske.
”Krolf giver motion og frisk luft, og det er ikke sværere end
at alle kan være med. Derudover er krolf med til at skabe liv i
lokalsamfundet.”
Det gør krolf til en perfekt sport for DGI, hvis hovedmål er,
at få flest mulige til at dyrke idræt, for, som hun siger:
”Ældre, der aldrig tidligere har dyrket sport, kan gå ud og få
en succesoplevelse med krolf.”

Krolf på tværs af generationerne

I stævnet deltager også Danmarksmester i slagspil, Søren
Christensen (25), han har spillet siden han var to, og er søn af
Peter Christensen.
Han  mener,  at  en  af  de  gode  ting  ved  krolf  er,  at  man  kan
spille uden at blive skadet, eller skulle træne flere gange om
ugen. Til daglig læser han på Syddansk Universitet, og med
til stævnet har han seks af sine venner fra SDU Krolf,
klubben på universitetet.
Han glæder sig over, at der til parkrolfstævnet er mange flere
unge, end der plejer at være.
”En  fordel  ved  krolf  er,  at  det  kan  spilles  på  tværs  af
genrationerne,” siger han.
Det er brødrene Claes (12) og Zander Petersen (10) fra
Båring Asperup bevis på. De spiller henholdsvis sammen
med deres far og farmor. Claes Petersen har allerede spillet i
fire år.

Krolf smitter

Kasketterne skygger for solen, og veste og jakker bliver
smidt som dagen skrider frem. Peter Christensen danner i
dagens  anledning  par  med  sin  datter,  og  han  ser  lyst  på
fremtiden.
”Krolf er selvspredende, og det smitter. Det er 80 % socialt
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samvær og 20 % sport, og har man først prøvet det, kan man
næsten ikke lade være med at spille,”
siger han, og ser til, mens datterens kugle er på vej hen mod
hullet. Bag hullet ligger den græstue, der er gravet op, for at
lave banen.
Når dagen er slut, og vinderne er fundet, lægges tuerne på
plads i hullerne, og der er intet spor af krolfturneringen.
Men krolf breder sig.

Faktaboks

Krolf spilles på baner med 12 huller. Kuglen skal i hul på
færrest mulige slag, alle spillere er på banen samtidig, og
man skiftes til at slå

Krolf spilles med kroketlignende køller med metalstang og
nylonhoved, kuglerne vejer 220, 250 eller 308 g. Det er tilladt
at skifte kølle og kugle en gang i løbet af et stævne

Ved stævner spilles to former for krolf på en gang:
Kampspil. Deltagerne deles op i grupper, der spilles fire
runder på fire forskellige baner mod forskellige modstandere.
Man får point for placeringer, ikke for antal af slag.
De 36 bedste går videre til semifinalen, og til sidst spilles en
finale med de seks bedste
Slagspil. Vinderen i slagspil er den, der har brugt færrest slag
i de fire indledende runder, altså den bedste på dagen

Vindere i parkrolf 2015

Kampspil: Krista og Alfred Hansen, Skodborg (Kongeå), 28
slag i finalen
Slagspil: Mogens Christensen og Hans Peter Trans, Gram
(Slotsbyen), 124 slag i de indledende runder

Den tætte kamp omkring hullet blev fulgt nøje
(Foto: Irene Olsen)

De skrå baner blev glattere som dagen skred frem.
Danmarksmester i slagspil, Søren Christensen, ses i

orange T-shirt (Foto: Irene Olsen)

Jeg vil fortælle,  at  krolf  de  seneste  7  år  er  vokset  med stor
hast. Det startede for 40 år siden som et sommerhusspil, men
er i dag en seniorsportsgren der dyrkes af ca. 7.800 spillere.
Den spilles indenfor tre landsdækkende organisationer, og
der etableres løbende nye klubber.

Det vil jeg fortælle, fordi det er et underholdende spil, der
lægger vægt på socialt samvær, og derfor fortjener endnu
større udbredelse, end det allerede har. Desuden har det den
fordel, at alle kan være med, uanset om de tidligere har
dyrket idræt.

UB1 – Krolf bliver spillet af flere og flere ældre rundt
omkring i Danmark
UB2 – Årets turnering i parkrolf i Særslev på Nordfyn tiltrak
266 spillere
UB3 – Krolf er en blanding af golf og kroket. Det blev
opfundet  for  ca.  40  år  siden  af  fynske  Frits  Henriksen  i  et
sommerhus i Sverige i 1973
UB4  –  antallet  af  krolfspillere  er  de  seneste  syv  år  vokset
med stor hast
UB5 – krolf giver motion og frisk luft
UB6 – alle kan spille krolf  og man kan spille på tværs af
generationerne
UB7  –  Krolf  er  80%  socialt  samvær  og  20%  sport,  en
undskyldning for at mødes. Krolf smitter (siger Peter
Christensen, formand for Dansk Krolf Union)

Væsentlig viden:
Tre  organisationer  DKU (Dansk Krolf  Union),  DGI og DAI
(Dansk Arbejder Idrætsforbund), organiserer krolf, i ca. 250
klubber med omkring 7.800 spillere.
Dansk Krolf Union blev stiftet i 2004, Dansk Arbejder
Idrætsforbund tog krolf på programmet i 2008, og DGI har
haft krolf på programmet siden 2012
DKU: ca. 71 klubber med ca. 2.616 spillere
DAI: ca. 130 klubber med ca. 4.000 spillere
DGI: ca. 60 klubber med ca. 1.200 spillere

Vesterbros klubmesterskaber
Og så vil år 2015 blive husket i umindelige tider...!!!!!
Det var året, hvor vi fik en kvindelig mester i slagspillet.
Jette vandt i omkamp med Krølle - tillykke Jette..!!
Men ikke nok med det - Jette blev også årets Vesterbro
Mester i Krolf.
I klubbens indtil nu 12 år er pokalen gået fra mand til mand -
nu skal der et pigenavn på den flotte pokal.
Jette havde en trofast fanskare, som fulgte hende fra hul til
hul. Flere af kvarterets børn fulgte hende og jublede sammen
med os andre over hendes flotte resultat.
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KØK’s klubmesterskaber
Vejrudsigten var uhyggelig læsning. Nogenlunde
temperaturer men regn og blæst hele dagen, og kun lidt sol.
Regn fik vi, men det var forholdsvis korte byger. Blæst var
der også rigeligt af når vi var på de nederste baner, hvor
vinden kom strygende ind over søen. Der kunne man næsten
stå i 45 grader op mod vinden uden at vælte.
Men oppe ved pavillonen var der læ og egentlig ganske rart
og vores plastikpavillon blev også stående helt uden
problemer.
Mange var mødt tidligt og spiste morgenmad i pavillonerne
eller hyggesnakkede inden vi skulle i gang.

Først spilledes lidt indledende pokalkrolf mens jeg lige
lavede noget papirarbejde sammen med Lene, og så gik det
ellers løs med 4 runder på de 4 baner.
Da runderne var spillet, var der 2 der stod lige på 1. pladsen
med 107 slag. Det var Mikael Christensen, KØK 9 og Hans
Johnsen, KØK 5, men da Mikael havde gået en runde på 21
slag  mod  Hans'  bedste  på  22  slag,  var  det  Mikael  der  blev
udråbt som vinder.
På 3. pladsen, kun 1 slag efter, kom bedste dame Judith
Mathiesen, KØK 8 med 108 slag og en bedste runde på 23
slag.

Judith (3), Mikael (1), Hans (2)

Pokalkrolf
Pokalkrolfen blev spillet inden banerne skulle ændres til
semifinalerne og finalen kom til at bestå af Søren Kuntz,
KØK 9, Hans Johnsen, KØK 5 og Peter Majnz, KØK 9,
hvilket også blev rækkefølgen.

Søren (1), Hans (2), Peter (3)

Kampspil
Så var der semifinaler og de 36 bedste fik lov til at spille,
men de sidste 15 måtte dømme.
Der blev lavet en semifinalebane bestående af 3 huller fra
hver  af  de  4  baner.  Det  blev  der  faktisk  en  god  og
udfordrende bane ud af.

Semifinale 1
Michael Christensen (KØK 9), Anne Sjørup (KØK 7), Peter
Majnz (KØK 9), Anne-Marie Andersen (Bolderslev), Lene
Henriksen (KØK 2), Bente Nielsen (KØK 5).
Lene spillede stabilt og var 4 slag foran efter 7 huller, men 3
spillere havde 21 slag.
Efter 9 huller var Lene stadig foran, men nu kun med 3 slag
til 2 spillere.
Så gik der kuk i det for Lene. På hul 10 var hun kun 1 foran
Mikael og Bente og 2 foran Anne og Peter.
Da hul 11 var spillet stod Mikael, Lene og Bente lige på 31
slag og Peter med 33.
Hul 12 gjorde at Lene og Bente endte på 33 og Mikael på 35
slag.
Omkampen vandt Lene.

Semifinale 2
Hans Johnsen (KØK 5), Elise Frostholm (KØK 8), Lone
Frostholm (KØK 7), Mads Madsen (KØK), Kaj Sørensen
(KØK B), Henriette Andersen (KØK).
Jeg vil starte denne rapport på hul 9, hvor Kaj lavede hole-in-
one  og  stod  på  24  slag,  lige  som  Henriette  og  Elise.  Hans
havde 25 og Mads og Lone 27.
Kaj sluttede med 3 gange 2 slag, men det gjorde Elise også,
så de endte begge på 30.
Så var der omkamp og her vandt Elise.

Semifinale 3
Judith Mathisen (KØK 8), Eigil Fabricius (KØK 4), Niels O.
Nielsen (KØK 5), Johannes O. Nielsen (KØK A), Erik
Mathiesen (KØK 8), Blenda Schnegell (KØK 4).
Underlig pulje. 2 brødre oppe imod 2 ægtepar, men sådan er
det en gang imellem.
Der er nu ikke så meget at sige om selve kampen, for Niels
spillede stille, roligt og stabilt, hvor alle andre havde huller
der  drillede,  så  han  vandt  med  31  slag  foran  Johannes  med
34.
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Semifinale 4
Peter L. Christensen (KØK 2), Vivi Reeckmann (KØK 2),
Susanne Nielsen (KØK 7), Inger Petersen (KØK 5 & A),
Egon Poulsen (KØK 7), Henning Sellebjerg (Skydebjerg).
Halvvejs førte Egon og Henning med 15 slag, med Peter i
hælene med 16, Susanne med 17, Vivi 19 og Inger 20.
Efter 9 huller var det Peter og Egon med 23 og Henning med
24 der var forrest.
På hul 11 og 12 gik det galt for Egon, så Peter vandt med 31
slag foran Henning med 32, Egon og Inger med 34.

Semifinale 5
Ib Jespersen (KØK 7), Ole Reeckmann (KØK 2), Otto Olsen
(KØK 8), Søren Kuntz (KØK 9), Kirsten Lund (KØK 4),
Helle Jacobsen (KØK 5).
Efter 6 huller førte Søren med 14 slag, Otto havde 15, Kirsten
og Helle 16, Ib og Ole 18.
Ib og Ole havde en skidt runde, så de 4 andre skulle afgøre
slaget. Efter hul 9 førte Helle med 22, Otto og Søren havde
24 og Kirsten 25.
Helle sluttede lidt halvskidt samtidig med at Søren sluttede
godt, så Søren vandt med 31 slag foran Helle med 32 og der
var 34 til Otto og Kirsten, 35 til Ib og 36 til Ole.

Semifinale 6
Thomas Lund (KØK 4), Sten Andersen (KØK 4), Gunnar
Søndergaard (KØK 3 og A), Hanne Majnz (KØK 9), Lene
Jacobsen (KØK 3), Bent Jacobsen (KØK 3).
Her  blev  der  lavet  hele  2  hole-in-one.  Gunnar  på  hul  5  og
Bent på hul 10, men lad os tage det fra hul 6.
Her førte Gunnar sammen med Sten med 13 slag og der var
15 til Lene. Resten havde fra 17 til 19.
Efter  9  huller  førte  Gunner  med  20  slag  foran  Stens  22  og
Lene og Thomas' 25 slag.
Gunnar sluttede med 11 slag på de sidste 3 huller, og da Sten
kun brugte 8, vandt Sten med 30 slag foran Gunnars 31.

Finale
Elise og Niels kom bedst fra start med 6 slag på de første 3
huller og Peter lukkede leddet med 9.
Halvvejs havde Niels 13, Sten 14, Elise 15, Lene og Peter 16
og Søren 17.
Efter 9 huller var det stadig Niels der førte - nu med 19 slag,
21 til Lene og Sten, 22 til Peter, 23 til Elise og 26 til Søren.
Niels fortsatte de gode spil og vandt sikkert med 27 slag.
Herefter kom Lene, Sten og Peter med 29. Omkampen
placerede dem i denne rækkefølge. Elise endte på 32 og
Søren lukkede og slukkede med 35 slag.

Søren (6), Elise (5), Peter (4), Sten (3), Niels (1), Lene (2).

Spisning
Der  var  spisning  i  hallens  cafeteria  og  det  var  Ødis  IF's
Støtteforening der stod for maden. Alle var sultne og nogle
meget trætte/ømme, så det var dejligt at sidde ned og få noget
mad og en hyggelig snak.
Sort  banes  hold  havde  stået  for  det  hele,  og  de  havde  gjort
meget ud af det og alt klappede som det skulle.
De havde bl. a. haft tombola i løbet af dagen, hvilket havde
givet over 2.000 kr i klubkassen. Samtidig var præmier
sponsoreret, så vi også sparede de 1.000 kr der ellers er afsat
til præmier. Imponerende indsats af KØK 8 og 9.

Nysernes klubmesterskab
Hermed resultaterne af krolfmesterskaberne i Nysted.
Der blev indledningsvis spillet på 3 baner og antal slag blev
lagt sammen.
Vinder (slagspil) blev Dorte Christensen med KUN 89 slag.
6 spillere gik til Finalen.
Dorte Christensen 89 slag, Ivar Christensen 90 slag, Ilse
Christensen 96 slag, Gunnar Pedersen 97 slag, Nanna
Christensen 98 slag og Mona Madsen med 100 slag.
Og efter en spændende finale blev Ivar Christensen kåret som
vinder i kampspil - i øvrigt for 3. år i træk.
Derefter kom Dorte, Ilse og Mona delte tredjepladsen foran
Gunnar og Nanna.
Bent Pedersen
Formand for Nyserne

Vinder af World Cup 2015
I 2015 var det Martin Hundebøll Andersen, Ølgod
(Snigskytterne) der fik flest point til verdensranglisten og
dermed vinder af World Cuppen 2015.
På de næste pladsen kom Søren Lyngdal H. Christensen,
Odense (SDU Krolf) og verdensranglistens nr. 1 Hans
Johnsen, Vamdrup (KØK).
Martin sikrede sig titlen via pæne placeringer. Det blev til en
8. og 13. plads ved DM, 11. og 5. plads ved ParKrolf samt en
14. og 19. plads ved VM.

Martin Hundebøll Andersen, Ølgod (Snigskytterne).
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==== 2016 ====
Generalforsamling

DKU afholder generalforsamling søndag den 13. marts hos
Caverion A/S, Venusvej 24, 7000 Fredericia.
Det er med lidt at spise først, så vi starter kl. 12:00 med mad
og kl. 13:00 med generalforsamling.
Pga. maden er der tilmelding. Ingen tilmelding - ingen mad.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der  er  IKKE  kommet  forslag  der  skal  med  på
generalforsamlingen.
Alle er velkomne på generalforsamlingen.

Regler
Før:
Har en anden spiller skudt ens kugle et sted hen på banen,
hvor den absolut ikke er spilbar, må man gratis flytte kuglen
op til 15 cm væk fra forhindringen.
Nu:
Har en anden spiller skudt ens kugle et sted hen på banen,
hvor dommeren vurderer kuglen absolut ikke er spilbar, må
man gratis flytte kuglen op til 15 cm væk fra forhindringen.

"Ikke spilbar" betyder kuglen ikke kan spilles i nogen som
helst retning og altså ikke nødvendigvis i retning af hullet.

Samtidig blev det vedtaget at det skulle være 15 cm ud fra
forhindringen og ikke genplaceres, som er proceduren hvis
kuglen ryger ud af banen.

Dame-/herrehold
DKU har talt om rene dame-/herrehold (eller skævt blandede
for den sags skyld), og vi har besluttet at lave et forsøg i
2016, hvor vi giver lov til det.
Det er altså et forsøg som foreløbig kun gælder i 2016.
Herefter evalueres der, og så kan forsøget stoppes, forlænges
eller ophæves til lov.
Her er de midlertidige regler, som altså IKKE skrives ind i
turneringsreglementet:
Holdet skal søge om dispensation allerede ved tilmeldingen.
Der er en rubrik på tilmeldingsblanketten til dette.
Det bliver markeret på turneringsplan og stilling at det er et
hold på dispensation.
Holdet kan ende som nr. 1, men ikke som puljevinder. Øverst
placerede hold uden dispensation spiller om pokalen.
Holdet er ALTID placeret i regionens nederste række. Altså
3.  div.  på  Fyn  og  i  Sydjylland  og  1.  div.  i  Hovedstaden  og
Storstrøm. I dagligaen er det Dagliga 2.
Holdet kan IKKE stille op i pokalturneringen.
Holdet kan IKKE rykke op. Øverst placerede hold uden
dispensation rykker op.
Spillerne får ikke straffeslag for at stille op under forkert køn.
Holdet får udleveret et dokument som bevis for at de har lov
til at stille med spillere under forkert køn, uden at få straf.
Dette dokument skal tages med til kampe og forevises til
modstandernes kaptajn på forlangende.
DKU er ligeglade med om det er 4 damer, 4 herrer eller andre
kombinationer af damer og herrer.

Sommertur 2016
Grethe Bjerre, Villersø, arrangerer bustur til Alperne med
indlagte udflugter og krolfstævne (se vedlagte invitation).
Der er ca. 100 forhåndstilmeldinger, så man skal nok til at
rykke hvis man vil med.
For nærmere info, kontakt Grethe Bjerre på tlf.  60 62 66 89
eller mail bjerregrethe@dlgmail.dk senest 1. marts.

Klubnyt
Vi har fået et par nye klubber ind i folden.
Øster Vedsted som ligger meget tæt på Ribe, har meldt sig
ind, og det samme har Hornsherred Krolf fra Skibby.
Nu breder forvirringen sig lige så stille.
Vedsted? Har vi ikke lige fået dem med sidste år? Svaret er
jo, men det var Vedsted ved Haderslev uden Øster foran.
En  klub  i  Skibby?  –  det  har  vi  da  i  forvejen.  Og  ganske
rigtigt, Hornuglerne er fra Skibby, men Hornuglerne deles nu
i 2 klubber, og så kan spillerne selv vælge om de vil spille det
ene eller det andet sted – eller begge steder for den sags
skyld.
Hornsherred Krolf har fundet at andet sted i byen, hvor de har
flere knap så skæve baner.
SDU Krolf afbryder samarbejdet med Syddansk Universitet
og  skifter  navn.  Det  sidste  jeg  har  hørt  er,  at  det  bliver  det
tidlige navn Akademisk Kugle Klub,  men  det  er  vist  ikke
100% vedtaget endnu.
Samtidig flytter holdet hjemmebane til Kaj Munk Kollegiet i
Hjallese.
Bjert Strand Krolf har haft uro i klubben og de lukker nu
ned og melder sig ud af DKU. Det efterlader et hul i  2. div.
SJY, som vi skal have fyldt op.

Kurser
Der er kommet et forslag om at lave et DKU kursus for
begyndere.
Vi har vores ”Dommerkursus”, men det kan virke
skræmmende på folk der ikke vil spille med i hverken
holdkampe eller stævner.
Vi har derfor valgt at kalde det ”Begynderkursus”, og vi har
valgt at gøre det løst og fleksibelt.
Der vil blive taget fat om de regler der giver flest problemer
og ellers hvad spillerne måtte have af spørgsmål.
Der vil også være praktiske øvelser udendørs, hvor man kan
være heldig at lære nogle nye tricks.
Det koster kørslen til underviseren, plus kaffe og kage til alle
deltagere,
Ud over begynderkurset, er der selvfølgelig stadigvæk det
årlige gratis dommerkursus.
Vi søger efter et sted at afholde et kursus for 20-25 kursister
og 1 instruktør.
Det plejer at være en lørdag i juni, men vi er til at handle
med.
Skulle der være en klub med passende faciliteter der er
interesseret i at lægge hus til, så kontakt kursus@krolf.dk.

Redaktionen :
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



INDBYDELSE 

Hermed indbydelse til en fantastisk tur til de 

sydtyske alper i Allgäu, nordvest for Innsbruck og 

Garmisch-Partenkirchen. Vi skal ned og spille krolf 

på en meget sjov krolfbane i forbindelse med 

Hotel Prinz-Luitpold-Bad, og vi skal på udflugter 

og have det dejligt sammen på det flotte hotel. 

 

Tidspunkt: 5. juli til 12. juli 2016. 

Turen foregår med bus – med afgang fra Grenaa – og opsamling langs motorvejen gennem Jylland. Der 

bliver 1 overnatning på såvel ned-turen som op-turen på et hotel med aftensmad og morgenmad. Dette 

er inkluderet i prisen. 

På hotellet i Bad Hindelang indkvarteres vi på flotte værelser – nogle med udsigt (koster lidt ekstra) 

– og i prisen er inkluderet solidt morgenmåltid – gratis suppe til frokost + kage til 

eftermiddagskaffen – samt en lækker 3 retters middagsmenu om aftenen (drikkevarer er dog ikke 

inkluderet). 

Der vil blive arrangeret udflugter i bjergene og evt. ølsmagning og andre ting. Pris pr. arrangement 

75-150kr., som man kan tilmelde sig særskilt. 

I prisen, som er 4.500 kr. pr. person (ved 50 deltagere), er indeholdt 

 Bustur fra Jylland til Bad Hindelang og retur 

 Middag og overnatning + morgenmad på hotel på vejen ned 

 Ophold på Hotel Prinz-Luitpold-Bad 5 dage, incl. ½ pension (se ovenfor) 

 Krolfturnering (Åbne Tyske Mesterskaber) 

 Middag og overnatning + morgenmad på hotel på vejen hjem 
 

På hotellet er der wellnes, udendørs og indendørs swimmingpool m.m.  

 

Ved flere deltagere bliver turen billigere – og ved færre kan den blive lidt dyrere. 

 

Turen arrangeres af DGI Krolf og DKU (Dansk Krolf Union) i samarbejde. 

 

Af hensyn til videre planlægning af turen, er det vigtigt, at vi får en uforpligtende tilmelding – 

senest 1. november 2015.  

 

Tilmeldingen sendes til bjerregrethe@dlgmail.dk – Grethe Bjerre, 60 62 66 89. 

 

Efter 1. november, når vi ser, om der er basis for at lave turen, vil der blive udsendt nærmere om 

turen, herunder tillægsbestilling af ture, enkeltværelser m.m. 

 

Med venlig hilsen 

DGI Krolf/DKU Krolf 

Luksusrejse til hotel Prinz Luitpold Bad – juli 2016 
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