
Vad är det?
Krolf är en blandning av krocket och golf. Man använder
utrustningen från krocket och spelar något som påminner om golf i
trädgården.

Banan
En krolf-bana har mellan 1 och 12 hål beroende på områdets
storlek. Om man har platsbrist så kan man spela samma hål i olika
riktningar och få det att verka som flera olika hål.
Om banan inte används av mer än 6-8 spelare samtidigt kan
banorna också gå kors och tvärs över varandra.
Från utslagsplats till hål ska det vara mellan 5 och 30 meter.
Hålet markeras av en flagga eller en sten så att det är möjligt att se
var hålet är. Flaggan måste vara kvar på sin plats tills spelet är
avslutat.
Välklippta greener är inte speciellt roligt – om det finns stenar,
buskar, träd, rabatter eller andra hinder blir det bara roligare..

Utrustning
Vanlig krocketutrustning räcker långt för spelande i ett
villaområde. Riktig krolf-utrustning är gjord av nylon och går i
princip inte att förstöra. Träklubbor och -bollar är billigare men
håller inte lika länge.
Ett poängkort behövs för att skriva ner hur många slag varje
spelare använder.
Flaggor (eller andra markeringar) behövs för att märka upp hålen.

E-post : info@krolf.dk
Hemsida: www.crolf.com – www.krolf.dk

Regler
Spelarna är numrerade 1-6 och spelaren behåller sitt nummer
genom hela spelet.

Spelare 1 slår först slaget, därefter spelare 2 och 3 och så vidare.
Därefter slår spelare 1 sitta andra slag och följs av spelare 2, 3 osv.

Om man slår sitt slag för tidigt (när det är någon annans tur) eller
slår på fel boll så flyttas det berörda klotet (eller kloten) tillbaka till
sin ursprungsplats. Spelaren får ett straffslag till sin poäng.

Man får inte flytta på flaggor eller hinder. Löv, små grenar och
andra lösa föremål får flyttas – att flytta på fasta hinder (eller
klotet) ger ett straffslag.

Om man har sådan tur att man gör en hole-in-one så blir antal slag
på  hålet  0.  Om ditt  klot  träffas  av  misstag  av  en  annan  spelare  så
kan den aldrig bli hole-in-one. Antal slag blir minst 1.

Om du måste flytta ditt klot för hand för att det gått utanför banan
kostar det ett slag. Kortast väg tillbaka till banan gäller. Om klotet
hamnat där på grund av andra spelare kan det flyttas tillbaka till
banan utan straff.

Det är tillåtet att flytta ett klot bort från hinder. Dock som mest 15
cm och det kostar ett slag.

Vinnare är den spelare som använder minst med slag.

Krolf Krolf
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