
18 September 2017

DeKorative Krolfere
DKK hos FFFIF

Fredericia Fag- og Firma Idrætsforbund
Hannerup Engvej 1 A

7000 Fredericia
75 92 35 15

Lokale fra andre steder i Fredericia formodes at vide hvor Hannerup er.

Fra nord, syd, øst og vest : Kør af motorvejen ved Fredericia tættest på Lillebæltsbroen
(afkørsel nr. 59). Kør mod Fredericia.
Et par hundrede m efter 4. lyskryds er der en åben plads inde til venstre med fodboldbaner
m.m. Det er der DKK har hjemmebane.
Man skal altså dreje til venstre inden 5. lyskryds og endnu engang til venstre 100 m henne.
Der er parkering ved FFFIF’s klubhus.

Lokale regler
Inde : På græsset og grussti.
Ude : På asfalt og i åen.
Valgfrit område : Buske og krat.

Det koster selvfølgelig et straffeslag at ryge ud på asfalten, som afsones ved at stå en omgang
over. Man må ikke spille videre fra asfalten, og kuglen flyttes korteste vej ind på banen - og
af hensyn til trafikken skal det ske omgående !!
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18 September 2017

DeKorative Krolfere
DKK – Krengerupvej 66

7000 Fredericia
42 41 45 75

Fra nord, syd, øst og vest : Kør af motorvejen ved Fredericia tættest på Lillebæltsbroen
(afkørsel nr. 59). Kør mod Fredericia.
Drej til høje i lyskryds lige efter Burger King ad Snaremosevej.
Efter ca. 200 m drej til højre ad Mosegårdsvej.
Efter ca. 200 m drej til venstre ad Krengerupvej.
Efter ca. 200 m drej til højre ad Krengerupvej.
Efter ca. 100 m dreje til venstre og find nr. 66.

Lokale regler
Inde : På græsset og afgrænsningssten og sveller.
Ude : På fliser, terrasse, jord, i hæk og bede.
Valgfrit område : Findes ikke

Mange steder – især i hjørnerne – er der markeringer ca. 1 m fra hullerne. Ryger kuglen ud af
banen inden for disse markeringer tæt på hullet, skal kuglen placeres i drop zonen markeret
med en ring på græsset.
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DKK – Krengerupvej 66


