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2010
Villersø klubmesterskaber
Villersø Krolf Klubs første klubmesterskaber er nu afviklet.
Det skete lørdag, den 25. september 2010 fra kl. 09.00 i det
mest fantastiske sommervejr, høj himmel og bragende sol. Et
rigtigt sensommervejr. Det kunne ikke være bedre. Banen så
rigtig flot ud – med en nyetableret flag-allé langs
parkeringspladsen, og vores eget flag midt på banen. Et par af
klubbens medlemmer havde været tidligt oppe og sat
flagstænger op, og der var skaffet flotte stofflag – det så
virkelig smukt ud, da vi ankom. Meget imponerende. Vi kan
være meget stolte af vores baneanlæg. Det fremtræder så flot,
når man kører ind i byen.
Dog ikke mere træthed end at der var stor entusiasme, da de
individuelle mesterskaber skulle afvikles – i single – blandet
herrer og damer, ligesom vi gør på vores almindelige
spilleaftener.

Dagen begyndte med morgenkaffe kl. 09.00 i
forsamlingshuset, og der blev serveret kaffe med rundstykker,
ost og pålæg og en lille opstrammer, inden kampene startede
ca. kl. 10.00.
Først skulle mixdoublerne afvikles. Der var tilmeldt 8 par, så
der blev dannet 2 puljer med 4 par i hver, og så blev der ellers
gået til den. Parrene var: Winnie og Henning, Grethe og Bent,
Lærke og Arne, Gurli og Finn L., Karin og Jørgen, Anne
Dorthe og Lars O., Bente og Holger, Rita og Bo.
Da mixdoublerne var slut, tog man fat på de rene doubler,
herredouble og damedouble. Der var tilmeldt 5 hold i
herredouble: Bo og Bent, Lars O. og Lars H., Jørgen og Finn,
Holger og Jakob, Henning og Erling. I damedouble var der
tilmeldt 4 hold: Anne Dorthe og Karin, Gurli og Rita, Bente
og Grethe, Winnie og Doris.
Da disse kampe var afviklet, var det tid til frokost. Den blev
indtaget i forsamlingshuset og bestod af smørrebrød,
frikadeller og kold kartoffelsalat. Humøret var højt, selvom
en vis træthed var at spore.
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Her var der tilmeldt 20 spillere, og det vil jo sige, at alle, der
havde deltaget om formiddagen, var med i kampen om
pokalen om eftermiddagen.
Spillet var slut midt på eftermiddagen, og så var der kaffe
med Jette Andersens hjemmelavede lagkager (tak for dem,
Jette).
Herefter var der præmieuddeling, og følgende fik præmier:
Mix-double: Nr. 1 og klubmestre: Rita Sørensen og Bo
Christensen, nr. 2: Anne Dorthe Hammer og Lars Olsen.
Herredouble: Nr. 1 og klubmestre: Bo Christensen og Bent
Langholm, nr. 2: Lars Olsen og Lars Hammer.
Damedouble: Nr. 1 og klubmestre: Bente Lunøe og Grethe
Bjerre, nr. 2: Anne Dorthe Hammer og Karin Olsen.
Single: Årets klubmester: Holger Lunøe, nr. 2: Arne
Pedersen.

Krolf – for hyggens skyld
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KØK klubmesterskaber
Lørdag den 4. september var der klubmesterskaber i
Krolfklubben i Ødis Kroge hos Lene og Peter. Der var 47
deltagere denne gang, hvilket er et fint antal.
Der var sparet sammen til en KÆMPE kurv med alverdens
lækkerier til formanden og hans familie. Det skal I alle have
en KÆMPE tak for.

Der var flotte gaver til alle og en vandrepokal til Holger
Lunøe.

Vi var heldige med vejret. Det var ikke hedebølge, men en
OK temperatur og selv om der af og til viste sig en lille mørk
sky på himlen, kom der ikke noget vand. Heldigt, for vi
havde stolet på vejrudsigten og undladt at stille pavillon op.
Her er 3 af krolfspillets vigtigste ingredienser.

Hygge
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Vi startede med pokalkrolf baglæns på banen, og der skete de
sædvanlige overraskelser og alligevel var der en af de
tidligere mestre der kom frem til finalen.
Villy har allerede vundet 3 gange, selv om det er 15 år siden
sidst. Om det var høflighed eller almindeligt uheld der gjorde
at han lod Eigil komme foran ved jeg ikke, men det blev altså
Eigil der vandt. Den 3. mand i finalen var Søren C., men han
steg ret hurtigt af og var bare tilfreds med at være kommet så
langt.

Eigil (1), Villy (2) og Søren C.(3)

Koncentration

Så begyndte selve hovedrunden hvor alle skulle igennem
banen 3 gange. Allerede fra starten var banen blevet utrolig
hurtig og glat. Ikke kun hvor græsset var væk, men stort set
alle steder. Det var faktisk ret ekstremt visse steder, og man
måtte indstille sig på en helt anden bane end den man var
vant til.
Desværre resulterede de ekstreme forhold i flere 10'ere,
hvilket jo ikke er meningen med krolf, men der var faktisk
ikke rigtig noget at gøre ved det, andet end at leve med det og
taget en trøste-bajer bagefter.

Afslapning (pub-crawl kan være trættende).

Hans købte sig en trøste-bajer af klubben.
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Andre havde selv fustage med og indtog forfriskningerne
ultra-nervøst (eller hvad det nu hedder)
De 3 runder udgjorde slagspillet, og den suveræne vinder
blev Lene H. med 93 slag. Nr. 2 blev Otto Olsen med 98 slag,
og endnu engang måtte Søren C nøjes med en 3. plads med
100 slag. En trøst var at han var foran faderen der også havde
100 slag på 4. pladsen.
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I semifinale 4 var der hård kamp om sejren. Efter hul 6 førte
Peter C med 1 over Niels og resten var hægtet mere eller
mindre af. Hul 7 var det lige, hul 8 og 9 førte Niels med 1,
hul 10 førte Peter med 1, hul 11 førte Niels med 1 da han
lavede hole-in-one, hul 12 lavede Peter hole-in-one og Niels
var utrolig tæt på. Sisse var bagefter uhyggelig tæt på at
skubbe Niels i hul til en 1'er, men han fik en 2'er og dermed
vandt Peter med 1.
Semifinale 5 vandtes af Erik med 36 slag, men først efter
omkamp med Sten, som ellers var bagud med 8 slag på efter
hul 8. Erik kom i uføre de sidste 4 huller og blev hentet, men
vandt altså omkampen.
Semifinale 6 blev også vundet på 36 slag. Det var Villy der
klarede disse paragraffer. Tove stod lige med Villy efter hul
10 hvor Villy fik en 1'er og Tove fik hole-in-one, men de
sidste 2 huller gav Villy en 3-slags sejr.
Finalens 3 først huller var alm. krolfspil, hvor Villy lagde sig
i spidsen da han havde en hole-in-one på hul 2.
Resten lå nogenlunde lige.
Så kom det første af flere rædselshuller - hul 4. Thomas fik 7,
Erik fik 8 og Peter fik 10 og så var det løb kørt - skulle man
da tro.
Hul 5 havde også udviklet sig til et rædselshul med en
mystisk fjeder i bunden og en magnet der vendte forkert. Her
fik Villy så en 10'er hvor resten nøjedes med 2 eller 3.
Hul 7 gav også en del slag. Her startede Peter sin serie på 6
2'ere i træk. Erik fik 3, Villy og Helle fik 4, Hans og Thomas
fik 5, så nu førte Helle og Hans med 22, Thomas og Villy
havde 24, Erik 25 og Peter 26.
Altså intet afgjort endnu.
Efter hul 9 havde Helle og Hans 27, Thomas 28, Erik 29,
Peter 30 og Villy 31.
På de sidste 3 huller viste Hans stabilt spil og sluttede med 3
gange 2 og endte på 33 slag. Helle og Thomas endte på 35
slag, og her vandt Thomas omkampen. Peter fik 36 slag
(forbandede 10'er), Erik og Villy 38 slag. Her vandt Villy
omkampen.

Lene H (1), Otto (2), Søren C (3)
De 36 bedste spillede semifinaler og de 6 vindere gik i
finalen.
Semifinale 1 vandtes af Helle med 32 slag, i en kamp hvor
Kirsten lå lige med Helle indtil sidste hul, som desværre var
det meget drilagtige hul 4. Helle endte 7 slag bedre end
Kirsten, som dumpede ned på en 5. plads. Nærmest kom
Inger C. med 35 slag.
Semifinale 2 blev vundet af Hans med 34 slag, og ingen var i
nærheden. Faktisk var Eigils 39 det der kom tættest på.
Semifinale 3 blev suverænt vundet af Thomas med 28 slag
uden at lave hole-in-one. Ret fantastisk på den dag. Nærmest
var Egon P., men han var 8 slag efter.

Helle (3), Hans (1), Thomas (2),
Peter C(4), Villy (5), Erik (6)
Til sidst gik vi alle op til Inger og Villy der endnu engang var
så flinke at lægge hus til spisningen. Det var rigtig god mad
og vi endte op med præmieoverrækkelse og hædring af de
dygtige og/eller heldige spillere.
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Aktivisternes klubmesterskaber
Jeg har modtaget billeder fra klubmesterskaberne og et fra
kommunemesterskabet, men ingen kommentarer.

Arne Nielsen (nr. 2), Erik Jensen (klubmester),
Inge Andersen (nr. 3).

Bodil Rasmussen, Aktivisterne vinder af Assens
kommunemesterskab.

Vinder af World Cuppen
Hans Johnsen, KØK genvandt World Cuppen i 2010, efter et
år med stabile placeringer i alle stævner.
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Generalforsamling
DKU’s generalforsamling finder sted søndag den 27. marts
kl. 13:00 hos YIT, Fredericia.
Invitation og kørselsbeskrivelse er sendt ud til alle formænd.

Indkomne forslag
Regler ikke nødvendigvis på generalforsamlingen
DKU vedtægterne skal i så fald ændres, så meget færre regler
kommer ind på generalforsamlingen.
Regeludvalget og/eller bestyrelsen bestemmer hvilke regler
der skal med på gen.fors. eller ej.
Det skulle gerne betyde at alle mindre ændringer ikke
kommer på generalforsamlingen. Skulle der komme større
ændringer eller grundlæggende ændringsforslag, tager
bestyrelse, regeludvalg eller en enkeltperson det bare op som
et forslag, og så kommer det med.
Officielt indsendte forslag fra klubberne kommer ALTID
med på gen. fors.
Det kræver en vedtægtsændring, hvor paragraf 11 stk. 3
fjernes. I den står der:
Stk. 3. Regelændringer skal meddeles sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen og godkendes af
generalforsamlingen.
Ændringsforslag til regler for deltagelse i dagligaen
Tirslund Krolf foreslår, at reglen med at herrer der spiller for
kvinder koster 4 slag og kvinder der spiller for herrer koster 4
slag, sløjfes.
Man kan så indføje at en spiller ikke må spille mere end 3
kampe pr. match.
Det vil betyde, at ude på landet, hvor der kan være ret skæv
fordeling mellem kønnene, kan man melde et hold damer til
dagligaen der har lyst til at komme rundt og møde andre
mennesker og se andre baner, uden at de på forhånd er dømt
som tabere. Det kunne for den sags skyld være modsat et
andet sted.
Vi mener det kun bør gælde i dagligaen.
§ 12 Bane:
En krolfbane har 12 huller og andre justeringer.
Hele paragraffen omstruktureres fra
Banen kan have 1-12 huller. Et hul skal være minimum 11
cm i diameter og minimum 3 cm på det dybeste sted.
Desuden skal der være en tydelig markering. Fra startstedet
til hul skal der være minimum 5 m. Startstedet bør være
markeret, men hvis det ikke er, bestemmer første spiller
hvorfra der startes. Normalt startes max. 1 m fra forrige hul,
dog aldrig foran.
Normalt har en bane 12 huller, men man kan aftale et antal
huller efter behag. Hvis man ikke har plads til 12 huller, kan
man f.eks. nøjes med 3 og så spille dem 4 gange. Det er også
muligt at lave 1 hul, og så spille til det fra f.eks. 3 forskellige
steder, for at få det til at virke som 3 forskellige huller.
til
En krolfbane har 12 huller. Hvis man ikke har plads til 12
huller, kan man f.eks. nøjes med 3 og så spille dem 4 gange.
Det er også muligt at lave 1 hul, og så spille til det fra f.eks. 3
forskellige steder, for at få det til at virke som 3 forskellige
huller.
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Et hul skal være minimum 11 cm i diameter og minimum 3
cm på det dybeste sted. Desuden skal der være en tydelig
markering.
Fra startstedet til hul skal der være minimum 5 m. Startstedet
bør være markeret, men hvis det ikke er, startes max. 1 m fra
forrige hul, dog aldrig foran.
Beregning af indbyrdes opgør ændres
Fra Arne Vigen Hansen, Kongeå har vi modtaget dette:
Jeg vil hermed fremsætte mit forslag til ændring af beregning
af stilling ved pointlighed i turneringen.
Forslaget lyder på at placering ved pointlighed udelukkende
baseres på score for-/imod i indbyrdes kampe.
Er der stadig lighed er totalt opnåde score for-/imod
afgørende.
Red.: Altså er det i første omgang ikke et spørgsmål om
afskaffelse af indbyrdes opgør, men mere en anden måde at
regne det ud på.

Tysklandstur
DKU arrangerer en uges bustur til Algäuer Alpen i
Sydtyskland på hotel Prinz Luitpold Bad, inkl. deltagelse i de
åbne tyske mesterskaber i krolf, der spilles med trækøller.
Det er en noget anderledes oplevelse at spille med trækøller.
De har længere skafter og så er der ikke nær så meget slag i
dem, og så på en bane der er længere end de fleste. Det koster
os danskere en 5-6 slag ekstra, hvilket så bare gør, at tyskere
og andet godtfolk får en chance for at vinde.
Tag gerne egne køller med også. Der er masser af chancer for
et slag krolf med ”normalt” udstyr de andre dage.
Hotellet har en fantastisk charme, samtidig med at der overalt
emmer af kvalitet og luksus.
Der er inden- og udendørs swimmingpool, sauna, dampbad
og alverdens andre wellness muligheder. Det meste gratis,
men f. eks. massør koster ekstra.
Opholdet er med ½ pension, men direktøren siger der altid
står lidt gratis let anretning ved frokosttid.
Vi regner med at lave gratis busture i Alperne med en lokal
guide (hoteldirektøren) og til bryggeri Zötler Bier for at
smage på det lokale bryg.
På vejen op og ned til Sydtyskland, gør vi holdt i et par
hyggelige byer der hedder Homberg og Hannoversch
Münden, om hvilke jeg så absolut ingenting ved.
I disse byer har vi reserveret hotel med morgenmad, og ellers
slipper vi Jer løs i byen, hvor I så selv finder et sted at spise.
Turen koster kun 3.500,- kr pr. person, hvilket er hammer
billigt i forhold til kvaliteten og den mængde oplevelser,
hygge og socialt samvær der følger med.
Det er nødt til at være først til mølle princippet, så vent ikke
alt for længe med at melde Jer til. Sidste frist er 1. juni.
Ved tilmelding skal vi have navn(e), adresse, tlf. nr., klub og
om det skal være dobbelt eller enkeltværelse.
Vi regner med at sende en langtursbus med plads til 50
personer af sted. Er der over 50 personer der vil med, vil vi
selvfølgelig forsøge at finde en større bus, eller måske sende
2 busser af sted, men der er ingen garanti.
Foreløbig gætter vi på at der skal samles op i Fredericia,
Kolding og Haderslev, men det kan ændre sig, alt efter
tilmeldinger.
Vi vil ikke have penge før vi ved at turen bliver til noget, for
der er selvfølgelig også et vist minimum af deltagere der skal
nås.
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Ny hjemmeside

Hjælp til spredning af krolf

Dansk Krolf Union har lagt hjemmesiderne om. Ikke bare
lidt, men faktisk ret drastisk.
Det åbner en del muligheder, som ikke alle er udnyttet endnu,
men det kommer efterhånden som vi får tid til at se nærmere
på det.
Tidligere var der en side pr. klub, men nu er der kun links til
de klubber der har egen hjemmeside.
Jeg går lidt og tæller på knapper mht. resten. Skal de igen
have en hel side, eller kan mindre gøre det? Har folket en
mening, så giv den til kende.
De nye sider ligger på http://www.danskkrolfunion.dk, men
www.krolf.dk findes stadig og der er et link fra krolf.dk til
DKU.

Bestyrelsen har besluttet at støtte projekter der kan udbrede
kendskabet til krolf, og eventuelt give flere medlemmer i
klubberne eller måske endda flere klubber i unionen.
Der er afsat en pulje på 6.000,- kr til diverse projekter.
Man kan ansøge om penge til annoncering i pressen. Alt efter
projektets art og annoncens pris, vil DKU give et beløb i
støtte.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet
inkl. forventet annoncepris.
Desuden vil DKU give underskudsgaranti til visse projekter.
Igen vil det være afhængig af projektets art og budget, hvor
meget af et eventuelt hul vi vil lukke.
Send en ansøgning til formanden med beskrivelse af projektet
inkl. et budget.

Nye klubber
Egen Ungdoms- og Idrætsforening fra Als har ansøgt. Hvad
de bliver klar til at stille op i år, så bliver det sandsynligvis i
dagligaen.
Seniormotion og Trivsel i Vordingborg er også under
optagelse. Deres plan er at deltage i holdturneringen i region
Storstrøm.
Krolferne i Sakskøbing er en del af Ældre Sagen, og de har
spillet i et par år. Nu har de meldt sig ind i DKU og har tænkt
sig at stille et hold i turneringen.
Endelig har jeg talt med nogle mennesker fra omegnen af
Grindsted, som bare venter på forårets komme, så de kan få
samlet folk og beslutte at ansøge om optagelse.
De virker meget seriøse og overbeviste om, det kun er et
spørgsmål om få måneder inden de er optaget.
Endnu en klub er i tænkeboks og overvejer at søge om
optagelse. Jeg vil ikke offentliggøre hvem, før de faktisk har
ansøgt, men det er i en af de regioner der virkelig har brug for
det, så det er meget interessant for os.
Det ser ud til at DKU atter en gang vokser lidt, så vi kan få
endnu flere ud at spille dette vores dejligt hyggelige spil.
Vi er lige nu over 55 klubber med over 2.000 spillere.

Åbent DKU dommerkursus
DKU afholder 1 årligt dommerkursus hvor der er fri
tilmelding efter "først til mølle" princippet. Det er åbent for
alle, uanset om man er DKU medlem eller ej. Der er et
maksimum på ca. 20 deltagere.
I 2011 afholdes det i

Gjessø ved Silkeborg
lørdag den 7. maj kl. 13:00.
Adressen er Hedehusvej 2a, Gjessø, 8600 Silkeborg.
Tilmedingsfrist 1. maj.
Pris pr. deltager hvis man ikke er medlem af en DKU
klub 100,- kr.
Pris pr. deltager hvis man er medlem af en DKU-klub

gratis
Der er kaffe og kage inkluderet i kurserne.
Ved under 6 deltagere bliver kurset aflyst.

Er tysk udstyr tilladt i DK?

Dommerkurser i DKU Klub

Set i lyset af sommerturen som DKU arrangerer, hvor der er
indbygget deltagelse i de åbne tyske mesterskaber i krolf,
hvor der SKAL spilles med trækøller og hockeybolde, er det
naturligt at spørge om det er lovligt udstyr.
Svaret er Ja og Nej
Ja, køllerne er 100% lovlige - også til turneringer i Danmark.
Vi går ikke ret højt op i køllerne, da det jo er kuglen der skal i
hul, så er det den der er det vigtige. Hvis man synes man
bedre kan spille med en træ-kølle, så held og lykke med det
(du får brug for det).
Nej, hockeyboldene har for lille diameter og vejer for lidt.
Derfor er de IKKE lovlige i Danmark.
Og dog: Hvis man indkalder til et stævne og på forhånd
offentliggør at der SKAL spilles med hockeybolde, så er det
jo sådan dette stævne afvikles, fordi arrangørerne synes det
kunne være sjovt. Det vil i så fald ikke være et officielt DKUstævne, men en DKU-klub kunne da godt arrangere et privat
stævne med sådanne regler. Stævnet vil dog ALDRIG kunne
bidrage pointmæssigt til verdensranglisten med sådanne
særregler, og dette er også en af grundene til at de tyske
mesterskaber ikke giver point på VR.

Pris for at sende en DKU kursusleder 400,- kr.
Pris pr. kørt km for kursusleder (statens takst) 3,67 kr. (fra
Aller ved Christiansfeld).
Pris pr. deltager (materialer) 10,- kr.
Klubben sørger for lokale, kaffe og kage.
Kursusleder medbringer materialer og passende udstyr,
medmindre andet er aftalt med klubben.

Dommere ved stævner
Frivillige dommere ved stævner belønnes med gratis middag,
man skal dog sige Ja til at dømme min. 6 kampe.
Dommerne skal selvfølgelig fremgå af tilmeldingsblanketten.
Nødvendigheden af at stille med kvalificerede dommere
(min. 50% af tilmeldte) indskærpes over for klubberne. En
”straf” for at stille med for få dommere kunne evt. være, at de
dommere man har, i så fald blev pålagt at dømme flere
kampe.
Debuterende klubber ved stævnerne er fremdeles fritaget for
denne regel.
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Sponsorer

Hotel Faaborg Fjord er ny sponsor for DKU. De giver en
overnatning på valgfrit tidspunkt for 2 med morgenmad til en
værdi af 1195,- kr. Hotellet har i øvrigt egen krolfbane.
PTI er igen i år sponsor med et
beløb på 500,- kr til en præmie
ved et af vores stævner. PTI har
været sponsor i mange år.
Feriecenter Slettestrand har også
sponsoreret i flere år, og i 2011 er
de igen med. Her plejer det at
være 2 nætters midtuge ophold
uden for højsæsonen.
YIT A/S har været sponsor lige fra
dag 1. Dels brug af maskiner til
trykning, trøjer til officials, men
også 1.000,- kr til brug i YITbutikken til præmier.
KrolfButikken ApS er den sidste
faste sponsor. KrolfButikken
betaler for krolf.dk og giver en
flaske god vin til vinderen af
World Cuppen. Desuden er der
kontante rabatter til klubber der er
medlem af DKU.
Støt vores sponsorer, de støtter os.

Hvad

fandt

Redaktionen :
Peter Christensen Tel.
Joan Rasmussen
Tel.
Henning Thomsen Tel.

: 29 93 91 17 E-mail : peter@krolf.dk
: 51 74 34 94 E-mail : jbr@dk2net.dk
: 75 93 38 48 E-mail : Henning@krolf.dk

DKU’s luksustur til Allgäuer Alpen
1 uges krolfferie med bus til Allgäuer Alpen på
luksushotel 3.500,- kr (4.000,- kr med udsigt).
Program
Onsdag den 6. juli: Afgang fra Kolding. Overnatning i Homberg.
Torsdag den 7. juli: Ankomst til Hotellet i Allgäuer Alpen.
Fredag den 8. juli: Ølsmagning på bryggeri Zötler Bier.
Lørdag den 9. juli: De åbne Tyske Mesterskaber i Krolf.
Søndag den 10. juli: Lille udflugt i Alperne.
Mandag den 11. juli: Afrejse. Overnatning i Hann. Münden.
Tirsdag den 12. juli: Hjemkomst.
Tilmelding til Peter Christensen på 29 93 91 17 eller Tyskland@krolf.dk

Tilmeldingsfrist er mandag den 16. maj.
Vi skal have navn, adresse, tlf. nr., fødselsdag og om man vil have dobbeltværelse
eller enkeltværelse og om man vil have værelse med udsigt (+ 500,- kr).
Aftensmad i Homberg og
Münden er ikke inkluderet.
Deltagerne kan spise på hotellet
eller gå på opdagelse i de
romantiske byer.
På hotel Prinz Luitpold Bad er en
stor
morgenbuffet
og
aftensmaden inkluderet.
Gratis glæder på hotellet:
Indendørs pool, udendørs pool, spa, sauna,
dampbad og sol.
Mod ekstrabetaling:
Massage, mudderbad, svovlbad og meget andet
wellnes.

De 2 udflugter plus deltagergebyr
til de åbne tyske mesterskaber med
efterfølgende
festmiddag
er
inkluderet i prisen.
Der SKAL spilles med trækøller og
hockeybolde.
Det er tilladt at tage eget udstyr
med til træning og udfordring af de
andre deltagere på turen.
Se mere på disse hjemmesider
Homberg: http://www.homberg-efze.eu/
Hotel Prinz Luitpold Bad: http://www.luitpoldbad.de/
Krolf.i Tyskland: http://www.krolf.de
Hann. Münden : http://www.hann.muenden-tourismus.de/

Her gælder ”først til mølle” og vi vil tillade os at aflyse turen hvis der tilmeldes for få deltagere.

DKU’s luksustur til Allgäuer Alpen

Homberg (Efze)

Homberg (Efze)

Hann.
Münden

Hannoversch
Münden

