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Generalforsamling
Søndag den 27. marts var der generalforsamling i DKU hos
YIT A/S i Fredericia. Vi havde endnu en gang fået lov til at
låne auditoriet hvor 45-50 mand (m/k) stillede op.
Det blev den hidtil korteste generalforsamling i DKU's
historie, da der ikke var så mange regler der skulle diskuteres
denne gang.
Tonny Gravesen blev valgt til ordstyrer. Det har han tidligere
været  for  os,  og  han  gør  det  rigtig  godt,  så  en  stor  tak  til
Tonny for hjælpen.
Formanden og udvalgene aflagde beretninger om året der gik.
Alle sagde at det gik fremad rent deltagermæssigt. Flere
spillere, flere klubber, flere deltagere ved stævnerne og flere
hold i turneringerne.
Der var selvfølgelig tak til de faste sponsorer, YIT, Hotel
Slettestrand  og  PTI  Nord,  men  især  var  der  en  stor  tak  til
Joan B. Rasmussen, ViGo'e der nu forlader bestyrelsen efter
6 års veludført arbejde.

Joan B. Rasmussen, ViGo’e.

Regnskabet gav et overskud på 36.765 kr. DKU har nu et
bankindestående på 114.000 men dog et skyldigt beløb på
25.000 kr.
Budgettet for 2011 håber på et overskud på 19.450 kr. Det
mindre overskud skyldes at vi nu deler overskuddet fra
stævnerne med den arrangerende klub, og at vi har sat km
taksten op til det samme som statens lave takst. Det fordobler
kørselsudgifterne.
Kontingentet for 2012 forbliver uændret med 100,- pr. klub,
5,- kr pr. spiller, 150,- kr pr. hold og 30,- kr for deltagelse i
pokalturneringen.
Der var forslag om at stryge følgende paragraf fra
vedtægterne:
Stk. 3. Regelændringer skal meddeles sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen og godkendes af

generalforsamlingen.
Dette bevirker at alle regelændringer i princippet kan laves i
regeludvalget. Dog skal forslag der er indsendt som forslag til
generalforsamlingen stadig behandles der, hvilket så er
sikkerhedsventilen. Skulle udvalget komme med et underligt
forslag, så er der såmænd nok en eller anden der tager det op
som forslag til generalforsamlingen, og så bliver det
behandlet der.
Det giver noget ansvar til regeludvalget og alle andre må
stole på det ikke ødelægger spillet med alverdens vilde
forslag.
Regeludvalget havde et forslag om ændring af formuleringen
af §12 - Bane.
Det drejede sig i bund og grund om at skrive i reglerne at der
er 12 huller på en krolfbane og at startstedet er 1 m til hver
side fra startflaget, hvis der ikke er en startmarkering. Begge
dele noget der praktiseres, men alligevel blev forslaget
forkastet.
Tirslund Krolf havde foreslået at dame/herre-reglen blev
afskaffet i dagligaen. Desværre var der ingen til at fremlægge
og forsvare forslaget på rette vis, så også dette blev afvist.
Kongeå foreslog at indbyrdes opgør udelukkende skulle
udregnes efter indbyrdes score (ikke point).  Også dette blev
forkastet.
Så var der valg til bestyrelsen. Peter Christensen, KØK blev
genvalgt, men da Joan trådte ud, skulle der en anden ind. Ole
Reeckmann, Idylparken og Kristen Grauslund, Brørup blev
foreslået, og afstemningen faldt ud til Kristens fordel.
Velkommen til Kristen i bestyrelsen.

Bestyrelsen: Mogens Christensen, Fuglsang, Erik J.
Pedersen, Haarby, Peter Christensen, KØK, Kristen

Grauslund, Brørup og Henning Thomsen, DKK.

Suppleanterne Ulla Jensen, ViGo'e og Gerda Marcussen,
Hullet blev også begge genvalgt.
Bilagskontrollant Ulla Jensen, ViGo'e blev siddende og ligeså
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gjorde hendes suppleant Hans Lind, Bjert Strand.
Poul Knudsen, ViGo'e og Jan Dyrok Baskerne blev genvalgt
til ordensudvalget, og det gjorde suppleanterne Karin
Thylkjær, Østerbro og Otto Olsen, KØK også.
I regel- og kursusudvalget var der genvalg til Peter
Christensen, KØK og Preben W. Jepsen, Rødding.
Hans Peter Eriksen, VKK og Tove Torp, ViGo'e
genopstillede til stævneudvalget, og de blev også genvalgt.
Peter  Christensen,  KØK  var  også  på  valg  til  redaktions-  og
IT-udvalget, hvor han blev genvalgt.
Sonja Rosendahl, ViGo'e og Lene Henriksen, KØK blev
genvalgt til holdturneringsudvalget.
Under eventuelt havde kassereren en opfordring til at
indsætte mere sigende tekster i bankoverførslerne. Hvis der
står "VM" eller "Indbetaling" eller "Lene" er det lige lidt nok.
En sigende tekst kunne være "VM: KØK" eller "Kontingent:
ViGo'e" eller "Faktura 4711", alt efter hvad man betaler for.
Ligeledes under eventuelt blev der efterlyst mere PR for
DKU rundt om i landet. Formanden kunne oplyse at han ikke
tager flere opgaver ind for tiden, men det er sådan set en
udmærket ide, og som minimum har det givet stof til
eftertanke - måske burde vi have et PR udvalg der ikke laver
andet.

Tonny Gravesen, KØK.

Tonny afsluttede generalforsamlingen, hvorefter formanden
havde lidt af hvert uden for referat. Altså
generalforsamlingens referat, ikke dette referat.
Årsbøger kan købes for 410,- kr –
Tysklandsturen har frist 16. maj, men jo før man tilmelder sig
jo bedre. Vi satser MEGET på en usædvanlig hyggelig tur til
Alperne med en bus fuld af glade krolfspillere.
Region Storstrøm og region Hovedstaden får hver sin
turnering.  Vallø fra region Sjælland stiller med et hold i hver
turnering.
Desuden er der nu 4 hold i region Midtjylland øst, så de også
er klar til at starte.
Stævnerne 2011 er datosat, men allerede nu er stævnerne
2012 fordelt. Man skal altså være rigtig tidligt ude for at få et
stævne.  Ca.  1½  år  før  stævnet  skal  man  søge.   Stævnerne
2012 er fordelt således: DM arrangeres af Tirslund, VM for

par af Krolfklubben i Ødis Kroge og VM af et samarbejde
mellem Baskerne og Ejby.
Et krolfstævne med 400 deltagere der skal spille 4 runder
hver, giver 400 dommerrunder. Hvis halvdelen kan og vil
dømme, skal alle dommere gå 2 dommerrunder ud over de 4
kampe de skal spille. Lad dette være en opfordring til at få fat
i alle dem der kan dømme til rent faktisk at melde sig.
Samtidig vil jeg opfordre klubberne til at vurdere hver enkelt
der  har  sagt  ja  til  at  dømme.  Magter  de  opgaven?  Har  de
aldrig prøvet hjemme i klubben eller har svært ved det i
klubben,  er  det  dømt  til  at  gå  galt  ved  et  stævne.  Så  skal
klubben gå ind og lave det om til at manden (m/k) ikke skal
dømme.
Af og til har der været folk der ikke har spillet pga. skader og
lignende. Hvis de siger ja til at gå 6 dommerrunder i løbet af
dagen, så giver DKU gratis mad.

Og så er det nu gratis at komme med på DKU dommerkurser
- hvis man er medlem af DKU. Det næste kursus er i Gjessø
ved Silkeborg den 7. maj. Tilmeldingsfrist er 1. maj, så man
skal lige være på tæerne.
Endnu en opfordring til klubberne. Lav små lokale stævner,
hvor man inviterer naboklubber og enkeltpersoner til et eller
andet spil. Det er her vigtigt at spillet ikke hedder noget fint,
men hellere noget i stil med træskokrolf, (åre)knudekrolf,
Fedtmulekrolf eller hvad man nu kan finde på.
Selv har jeg tænkt på "bring en ven" hvor man så spiller som
par med den man har med.

Skal man bruge økonomisk støtte, har DKU afsat et lille
beløb til krolfudvidende projekter. Send en ansøgning til
formanden med beskrivelse af projektet.
Efterhånden som vi vokser, nærmer sig tiden hvor vi bliver
nødt til at lægge dele af opgaverne ud i regionerne. Vi har
vores 9 regioner, og hver af disse kunne have deres egen
bestyrelse. Denne kunne have f. eks. 2 udvalg -
holdturnerings- og stævneudvalg.
Hvert år arrangerer de så et regionsmesterskab og fra dette
gik de bedste videre til DM og måske de bedste fra DM
videre til VM. Da dette er langt ude i fremtiden, spilles VM
ikke mere udelukkende i Danmark.
Regionerne styrer også selv holdturneringen. DKU styrer
slutspillet i 1. div., dagliga 1 og hele pokalturneringen, mens
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regionerne styrer turneringen lokalt og leverer 1 hold til
slutspillene.
Til sidst havde Vagn Hugger, Madholdet en forespørgsel,
nemlig  om  der  var  nogen  der  havde  lyst  til  en  ren
herreturnering?
Det var der så ikke lige, men der var selvfølgelig nogen der
foreslog at det kunne slå sig sammen med Tirslund, som har
for mange damer.
Forslaget har dog afstedkommet en del tanker. Nej - ikke så
meget selve forslaget, men mere behovet i de 2 klubber.
De har jo tydeligvis nogle folk der ikke kan komme ud og
spille, fordi de mangler enten det ene eller det andet køn.
KrolfDating.dk er da en mulighed, men jeg vil hellere have
en "knudeturnering" hvor vi ikke ser så strengt på antal
spillere og hvilket køn de har. En "knudeturnering" kunne
være hold bestående af 4-12 spillere der tager ud og spiller
mod et andet hold af 4-12 spillere. De må selv finde ud af
hvordan de fordeler sig i puljer og hvor mange runder de
gider spille. Vinderen er det hold som i gennemsnit har brugt
færrest slag.
Et sådan spil kan spilles af "overskudsspillerne" i Tirslund og
hos Madholdet (og sikkert også mange andre klubber), men
også  af  de  klubber  der  er  medlem  af  DKU,  men  som  ikke
"tør" stille op i holdturneringen hvor alle de professionelle
spiller.

Holdturnering
Region Sydjylland
2 hold kommet til, så turneringen er den samme som sidste
år.
3. div. har 6 puljer, hvor de 2 bedste nr. 2 rykker op sammen
med de 6 puljevindere. Det er point og målscore pr. kamp der
afgør sagen, da der er 4 puljer med 6 hold og 2 puljer med 5
hold.
De  2  puljevindere  i  1.  div.  kommer  begge  med  til  DM
slutspillet.

Region Fyn
I 1. div. trak et Aktivisthold sig ud. I sådan et tilfælde
foreskriver reglerne at et andet Aktivisthold erstatter.
Selv om 2 hold hoppede over i dagligaen, var der samlet set
en fremgang på 5 hold, så der nu er 4 puljer med 5 hold. Det
vil sige at der er risiko for nedrykning til en eventuel 3. div.
De 2 puljevindere i 1. div. spiller om regionsmesterskabet og
adgang til DM slutspillet.

Region Hovedstaden
Samarbejdet med Storstrøm blev droppet for at få afstandene
lidt ned.
Her trak Hornuglerne 3 sig ud, men Østerbro 2 dukkede op,
så der var 5 hold.
Hornuglerne ville ikke udelukkende spille i Kbh. men ville
også gerne på landet, så Vallø 1 meldte sig frivilligt.
Vinderne kommer med til DM slutspillet.

Region Storstrøm
Her dukkede der 5 nye hold op, så der var 7 – og 7 er et rigtig
skidt tal, da 7 hold i en pulje er for mange og når man deler 7
giver det 3 og 4, men sådan blev det.

Puljen med 3 hold spiller ikke en normal dobbeltturnering
men faktisk 2 af dem for at få nogle flere kampe.
De 2 puljevindere spiller om regionsmesterskabet og adgang
til DM slutspillet.

Region Midtjylland øst
En lidt ”tynd” region med kun 2 deltagende klubber, men
begge klubber stiller med 2 hold, så der kommer en ok
turnering ud af det.
Hellere starte med en tynd turnering end slet ikke starte. Så
må vi håbe på at der dukker flere klubber op med tiden.
Puljevinderen kommer med til DM slutspillet.

Dagligaen
Dagligaen har fået hele 10 hold mere, så dagliga 2 består nu
af 4 puljer med hver 6 hold. Det vil sige der er stor risiko for
at der sker noget næste år. Enten indføres dagliga 3, eventuelt
med nedrykning fra dagliga 2 – eller også adskilles
Sydjylland og Fyn, da der nu er 6 dagligahold fra Fyn.

Pokalturneringen
Tilmeldingerne til pokalturneringen betyder at fordelingen
mellem de sidste 16 hold vil være:
Sydjylland 9 hold, Fyn 4 hold, Midtjylland Øst 2 hold og
Hovedstaden 1 hold.
1. runde spilles kun i region Sydjylland og Fyn, men magede
det således at de 3 første kampe er mellem hold der har
samme hjemmebane. Sådan går det en gang imellem når det
er ren lodtrækning.
Første runde spilles 21. maj og kampene er som følger:

KØK 7 - KØK 8
ViGo’e P - ViGo’e 3
KØK 1 - KØK 5
Bjert Strand 1 - Agrarerne 3
Agrarerne 2 - DKK P
Lunderskov P2 - KØK Pokal
Christiansfeld 1 - Lunderskov P3
SIS 4 - Agrarerne 7/8
Kongeå 1 - KØK 2
Hårby 3 - Skydebjerg 1
Win-Win 1 - Aktivisterne 1

Knudeturnering
Jeg vil gerne have reaktioner på ideen om en Knudeturnering
som kunne forløbe således:
Et Knudehold skal på spilledagen bestå af 4-12 spillere af
valgfrit køn. Om man kommer med 4 spillere, 7 spillere eller
12 spillere er ligegyldigt, da det er holdets gennemsnit der
kommer til at tælle.
4 til 5 hold mødes på det ene holds hjemmebane. Altså er der
et sted mellem 16 og 60 spillere til stede.
Der aftales et antal runder – sikkert afhængig af vejret - og
deltagerne fordeles i grupper á 4-5 spillere, hvorefter der
spilles. Spillerne blandes efter bedste evne, så man kommer
til at møde så mange fra andre klubber som muligt.
Spilles der flere runder, kan man få nye modstandere de
næste gange.
Resultaterne samles ind og hvert holds gennemsnit regnes ud.
Vinderne er det hold med det laveste gennemsnit. Man får et
antal point i forhold til gennemsnit og antal deltagende hold.
Pointgivningen styres af DKU og det hele ender op med en
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puljevinder som sikkert skal spille mod andre puljevindere på
neutral bane.
Næste runde er det et andet hold der må lægge bane til, og det
fortsætter til alle har haft hjemmebane.
Faktisk kan det være flere baner. Hvis man aftaler at spille 2
runder – 1 på hver af 2 baner – kan man godt det.
Det skulle give en fleksibel turnering der er forholdsvis nem
at styre. Reglerne er de normale krolfregler og man vil typisk
spille en runde eller to, have fælles kaffebord og derefter
endnu en runde eller to. Forhåbentlig ganske hyggeligt.
Lad mig høre hvad folkets mening er om denne
turneringsform. Om den har en fremtid eller bare skal aflives.
Navnet kan altid diskuteres.

Medlemsoversigter
Indrapporteringen af medlemmer flyttes til september måned
med sidste frist 1. oktober.
Grunden til dette er at det er naturligt at afslutte sæsonen med
lige at meddele hvilke medlemmer klubben havde i år.
Desuden er det et tidspunkt på året hvor der er bedst tid. I
marts og april er der nok andet at give sig til.

KrolfButikken ApS
Jeg har fundet nogle billigere ”flag” end de rustfrie stålflag.
De er mindre og det er hvidlakeret jernflag. Hvor længe det
holder ved jeg ikke, men jeg tror faktisk ikke holdbarheden
fejler noget.
De koster 500,- kr for 12 stk., hvor de større rustfrie stålflag
koster 1000,- kr for 12 stk..
Nu fører krolfbutikken også havelåger. Hva’beha’r?
Jo – havelåger – men i miniformat
Det er nogle pensionister i Særslev der morer sig med at lave
dem og de kan bruges som ”præmie” eller ”pokal” med slet
skjult hentydning til en 5’er.
Jeg kan sælge dem for 125,- kr pr. stk.

Formændene i DKU-klubberne kan købe udstyr i
KrolfButikken med ekstra rabatter, men for lige at præcisere
hvad der er ok og hvad der ikke er ok, kommer der her lidt
detaljer.
Det er selvfølgelig helt ok at købe udstyr med rabat og sælge
det videre til klubbens medlemmer. Om man giver rabatten
videre eller ej, kommer ikke KrolfButikken ved.

Det er ikke tilladt at købe udstyr med rabat for så at sælge det
videre til spillere eller klubber uden for DKU, uanset hvilken
pris man sælger det videre til

Medlemstal og DIF
Kølleklubben fra  Ry har  meldt  sig  ud  af  DKU.  De har  ikke
tid til at tage sig af krolf og holde liv i klubben, så de stopper
helt.
Til gengæld er Egen, Krogager, Øster Lindet, Vordingborg
og Sakskøbing kommet til, så vi i øjeblikket er 59 klubber
med i alt sådan ca. 2453 medlemmer. Det er ca. 450 mere end
sidste år, så det er en helt fin fremgang.
Målet er 3.000 medlemmer, som er optagelseskravet til DIF.
Et  andet  krav  for  optagelse  i  DIF  er  at  der  findes  en
international organisation. Krolf spilles udelukkende i
Danmark – i hvert fald når vi taler om organisationer. Der er
en organisation i Tyskland som vi gerne vil støtte, hvilket
vores sommertur forhåbentlig sørger for.

Sommertur til Tyskland
Tilmeldingen til sommerturen gik ganske pludseligt i stå,
hvilket bekymrer os lidt.
De første 20 stykker tilmeldte sig nærmest inden det blev
offentliggjort, så vi troede det ville blive det helt store
tilløbsstykke, men jeg må sige det stilnede hurtigt af.
Der er i alt 28 tilmeldte, som er i den lave ende. Vi skal nok
op på 32-35 stykker før det er godt. Der er stadig tid at løbe
på, men den 16. maj udløber fristen, hvorefter det vil være
usikkert om man kan komme med.

Tilmeld dig til Peter Christensen på 29 93 91 17, hvor man
også kan få oplysninger om turen.

Vi regner med en rigtig hyggelig tur og hotellet i Tyskland
tager skam opgaven alvorligt. De har inviteret et par unge
danske piger derned inden vi ankommer, så de kan oversætte
forskellige ting til dansk og eventuelt hjælpe selskabet med at
finde rundt på hotellet. Måske endda svare på spørgsmål om
de wellness muligheder der er på stedet.

Redaktionen :
Peter Christensen Tel.     : 29 93 91 17    E-mail : peter@krolf.dk
Joan Rasmussen Tel.     : 51 74 34 94    E-mail : jbr@dk2net.dk
Henning Thomsen Tel.     : 75 93 38 48    E-mail : Henning@krolf.dk
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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).

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

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/

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.

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.
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