
Wat is Krolf?
Krolf lijkt sterk op het bestaande golf, met een vleugje crocket (materiaal), golf
(puntentelling) en petanque (spelwijze). Je gebruikt de attributen van crocket en
speelt een soort van golf in je tuin of op het grasveld. Het gaat er simpel om, om
met zo min mogelijk slagen de ballen in de holes te slaan.

Terrein
Een Krolfterrein heeft, naar gelang de grootte van de omgeving, tussen 1 en 12
holes. Er staat een vlag of er ligt een steen bij de hole, zodat je van een afstand
kunt zien waar de bal naartoe moet. Als de ruimte beperkt is, kan men een hole
vanuit verschillende richtingen benaderen. Met hetzelfde resultaat als bij
meerdere holes. De afstand van de start tot de hole kan ongeveer 5 tot 30 meter
zijn. Een heel mooi onderhouden groenzone is niet erg leuk te bespelen, een
oneffen grasveld is hier beter voor geschikt. Natuurlijke hindernissen als
bossage, bomen, stenen, heuvels en bloembedden maken het terrein interessanter
en leuker. De parcoursbouwer kan vrij eenvoudig de moeilijkheidsgraad
aanpassen door deze van hindernissen te voorzien. Voor een klein Krolfterrein
voldoet een ruimte in de achtertuin. Als de ruimte groter is, kan men zelf enige
houten golfclubs maken en qroquetballen gebruiken.

Uitrusting
De juiste Krolfuitrusting is van nylon, en daarmee onverwoestbaar. Houten
golfclubs en –ballen zijn goedkoper als de originele Krolfuitrusting, maar zijn
eerder  stuk  of  versleten.  Of  de  aanschaf  van een  Nylonuitrusting  zich  loont,  is
afhankelijk van de grootte van het terrein en hoe vaak me speelt. Je kunt ook de
uitrusting van een croquetspel gebruiken, en de vlaggen om de holes te
markeren.
Maak een scorekaart om op te schrijven hoeveel slagen een speler nodig heeft.

E-mail : English@krolf.dk
Homepage: www.crolf.com

Regels
De spelers zijn genummerd van 1 tot maximaal 6 of de clubs en ballen
hebben dezelfde kleur; zij houden hun nummer/kleur tot het eind van het
spel. Speler 1 mag als eerste beginnen (alleen de 1e keer). Dan mag
speler 2, 3, enzovoorts.
Daarna mag speler 1 nog een keer, en enzovoorts.

Als een bal van een speler op een plaats ligt van waar deze niet geslagen
kan worden, mag de speler de bal maximaal 15 cm. verleggen en krijgt 1
strafpunt.

De vlaggen en andere obstakels mogen niet verplaatst worden. Bladeren,
kleine takjes en andere losse dingen mogen wel verplaatst worden. Het
verplaatsen van obstakels en/of het verplaatsen van de bal naar elders
levert 1 strafpunt op.

Als iemand een hole-in-one slaat, scoort hij 0 punten. Als je bal per
ongeluk wordt geraakt door een andere speler, kan dit nooit een hole-in-
one zijn. De minimale score is dan 1 punt.

Als een andere speler jou bal raakt en deze buiten de grenzen van het
terrein rolt, mag de bal zonder strafpunten op het zelfde punt terug gelegd
worden.

Per hole wordt genoteerd in hoeveel slagen de speler de bal weet te
putten. Wie over alle holes het minst aantal slagen nodig heeft, is de
winnaar van het spel.

Winnaar is diegene met de minste strafpunten.

Veel plezier met Krolf!
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