
Vejledning for indendørs træf

Afvikling af indedørs træf under DKU

Spilletider
Turneringen løber fra ca. 1. oktober  til ca. 1. april.
Der spilles fortrinsvis i weekender.
De arrangerende klubber får navne på klubber de skal invitere og nogle uger hvor de må se om de kan få
plads til træffet.

Antal spillere
Ved DKU træf spilles på 2 baner og op til 48 spillere hvis alle spiller på en gang.
Hvis man deler spillerne i 3 grupper, kan 2 grupper spille og den 3. tælle for de 2 andre. Så kan der være op
til 72 spillere.

Invitationen
DKU udfærdiger en standard invitation, som klubben kan rette til.
DKU meddeler hvilke klubber der SKAL inviteres – max. 3 ud over den arrangerende klub, og de må alle 4
som udgangspunkt stille med min. 10 spillere. Den arrangerende klub kan dog skrue tallet op, ved selv at
afgive nogle pladser eller tage af de ekstra pladser der altid vil være op til maksimum antal deltagere.
De ekstra pladser er til den arrangerende klubs rådighed. Det kan være til flere klubber, flere egne
medlemmer eller flere fra en af de andre klubber eller flere fra alle klubber.
Klubben kan ændre antallet af deltagende spillere, ved at gå op på 5 eller 6 spillere i hver pulje.
De klubber DKU har dikteret SKAL inviteres.
Andre klubber, ud over dem DKU har udpeget, er velkomne – DKU eller ej, men hvem og hvor mange
spillere bestemmer den arrangerende klub.
Invitationen sendes på mail til de klubber der SKAL inviteres, senest 14 dage før træffet.
Andre kanaler til offentliggørelse er tilladt, ud over de førnævnte mails.

Tilmelding
Tilmelding styres af den arrangerende klub, og der tilmeldes klubvis.

Betaling
Betaling foregår klubvis ved tilmelding direkte til den arrangerende klub.

Udstyr
Der spilles til huller i gulvet, med eller uden indsats, eller til huller der lægges oven på gulvet.
Der spilles som udgangspunkt med læderkugler med en diameter på 8 cm, lige som udendørs.
Det er dog lovligt at spille med andre kugler.
Det er den arrangerende klub der stiller med ens kugler til spillerne, medmindre andet fremgår af
invitationen.
Der spilles med udendørs krolfkølle, som spillerne selv medbringer.

Baner
Ved 4 spillere i puljerne, kan der være 6*4 = 24 spillere på en bane.
2 baner giver derfor 48 spillere der kan spille samtidigt. Dertil kan der være op til 24 spillere der sidder over,



og dermed kan fungere som tællere.
Banerne skal laves så intet krydser og så der kan være spillere ved hvert andet hul.
Forhindringer er tilladt.

Regler
Reglerne er nøjagtig de samme som udendørs – bortset fra kugler og huller.
Vi bruger altid rullende start.
Alle der skal spille starter samtidigt.

Turnering og resultater
DKU SKAL have navn og klub på de 12 bedste for både damer og herrer til supertræffet.
Alle spillere skal minimum spille 2 runder – 1 på hver bane.
Alle spillere skal have spillet lige mange gange på hver bane.
Vi spiller blandet damer og herrer.
Turneringen er rent slagspil, adskilt i damer og herrer. Ved slaglighed er bedste runde(r) rangeret forrest.
Om man styrer turneringen med blyant og papir eller med computer er ligegyldigt.
Man er velkommen til at benytte regnearket til Hyggekrolf der ligger på nettet.
DKU offentliggør gerne alle resultater, men det kræver de sendes ind til redaktionen.
Klubben må også gerne sende en historie og et par billeder med, hvis de synes.

Tidsforbrug
En runde tager ca. 30 min. plus lidt tid til administration.
48 spillere kan spille 2 runder på ca. 1½ time – derefter hygge.
72 spillere kan spille 2 runder på ca. 2 timer – derefter hygge.
48 spillere kan spille 4 runder (2 gange på hver bane) på ca. 3 timer (uden pause).
72 spillere kan spille 4 runder (2 gange på hver bane) på ca. 4 timer (uden pause).

Forplejning
Klubben må gerne stille med forplejning eller lade være efter eget valg. Den må også sælge kaffe/kage, hvis
de synes, men det hele skal fremgå af invitationen.

Præmier
Der SKAL være præmier til nr. 1-2-3 for damer og herrer.  Præmiestørrelser på ca. 150-100-50 kr.
Det er valgfrit om der skal være noget til nogle tilfældige.

Økonomi
Pris er altid 50,- kr pr. spiller for at deltage. DKU skal intet have, så alt går til klubben.
Klubben betaler halleje, event. rengøring, leje af udstyr, præmier og hvad der ellers måtte være af udgifter.
48 deltagere á 50 kr giver 2.400 kr i indtægt, 72 giver 3.600 kr.

Supertræffet
Placeres som sæsonens sidste træf.
Her er det DKU der arrangerer, eventuelt i samarbejde med en klub. Det er et normalt træf, bortset fra at
deltagerne er specielt indbudte og at DKU står som arrangør.
Præmiestørrelserne er sat til 300-200-100.
Overskud fra Supertræffet går i DKU’s kasse, dog deles der lige over med en eventuel samarbejdspartner.


