
Formand :
Peter Christensen
Grønforten 2, Ødis Kroge
DK 6580 Vamdrup
Tel.: 75 59 85 24 mobil 29 93 91 17
E-mail : formanden@krolf.dk
Bankreg.: 0757 kontonr.: 3223019101
www.krolf.dk

14. februar 2017

Dansk Krolf Union

Side 1 af 2

Historie
Krolf blev opfundet i 1973 af Frits Henriksen, Nørre Aaby og det første
privat arrangerede stævne fandt sted i 1989. Holdturneringen startede i
1993 med 5 klubber.
DKU blev stiftet 2004 og der er i skrivende stund godt 70 medlemsklubber, som i alt repræsenterer
ca. 2.800 medlemmer.

Hvad kan DKU hjælpe med?
DKU tilbyder støtte til stiftelse af en klub, hvis der ikke er stiftet en i forvejen.
Desuden kan vi hjælpe med konstruktion af bane(r) og regelfortolkninger.

Hvad har DKU af stævner?
DKU afholder 3 stævner årligt. Et DM i maj, et ParKrolf i juni og et VM i august.

Kampene i gang ved stævnerne.

Stævnet i maj er kun for DKU medlemmer, de andre er åbne for alle.
Stævnet i juni er for par, hvor 2 spillere spiller sammen om 1 kugle.
Desuden er der en række mindre lokale stævner, arrangeret af klubberne.

Afslapning mellem kampene ved et stævne
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Hvad har DKU af holdturneringer?
Vi har det der kaldes Hovedturneringen, som er den største turnering. Denne turnering spilles på en
hverdag, hverdagsaften eller i weekenden, afhængig af hvornår de 2 hold der skal mødes bedst kan
spille.
Vi har også en mindre turnering, Dagligaen. Den spilles udelukkende i dagtiden på hverdage.
I disse 2 turneringer deler vi holdene op i puljer med ca. 5 hold, hvilket giver ca. 4 kampe på hver
side af sommerferien. Der spilles i maj, juni, august og september.
Og til sidst vil jeg nævne Pokalturneringen, som er en vind eller forsvind turnering. En udmærket
turnering til en lille test af om holdkrolf er noget for Jer.

Typisk pause i holdkamp.

Er der andre fordele?
Som medlem af DKU kan man gratis komme med på dommerkursus.
Er man med i en af holdturneringerne, kommer man ud og både ser og prøver andre baner, og
måske lærer man ligefrem 1 trick eller 2 ved samme lejlighed.
Man får automatisk opdateringer af regler, plus mulighed for indflydelse på reglerne.
Man har en finger på pulsen inden for krolf-sporten via DKU’s hjemmesider.
Ved de åbne stævner er der en kontant rabat, hvis man er medlem af en klub under DKU.
Der er ligeledes rabat hos en af vores sponsorer, KrolfButikken. I skrivende stund 10-20%, alt efter
ordrens størrelse.

Hvad koster det?
Det koster 100,- kr for klubben at være medlem af DKU, plus 5,- kr pr. krolfspillende klubmedlem.
Altså f. eks. 250,- kr for en klub med 30 medlemmer.
Desuden koster det 30,- kr pr. hold i pokalturneringen og 150,- kr pr. hold i holdturneringen.
Ved stævnerne koster det altid 165,- kr at deltage, hvilket er inkl. aftensmaden (ikke DKU 220,- kr).

Mere information
Man kan finde meget mere om krolf og DKU på internettet på adr. http://www.krolf.dk/dku, men
man må også gerne kontakte formanden, Peter L. Christensen, Grønforten 2, Ødis Kroge, 6580
Vamdrup på tlf. 29 93 91 17 eller formanden@krolf.dk

Vi håber at høre fra Jer.
Med venlig hilsen
Dansk Krolf Union


