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2011
KØK’s klubmesterskaber

Lørdag den 3. september var der klubmesterskaber i
Krolfklubben i Ødis Kroge hos Inger og Willy, og det blev et
ganske godt mesterskab fordi vejret var dejligt og spillerne
glade. Lidt malurt er der vel altid i bægeret, og denne gang
var det banen der drillede.
Vejeret op til mesterskaberne havde gjort at jorden havde lige
netop den konsistens der gjorde, at alle spillernes vaden frem
og tilbage lavede banen utrolig glat og kuglerne blev ganske
ustyrlige.

Efter 2 runder til alle, blev der justeret på banen, og det hjalp
da, men så begyndte andre huller at drille, så semifinale og
finale blev flyttet over på Den Nye Bane over for Inger og
Villy.
Der havde vi også spillet pokalkrolf for ikke at belaste
havebanen alt for meget.

Det var nu en dejlig dag alligevel og vi kørte uden tidsplaner.
Først spillede gruppe A og derefter gruppe B og så A igen
osv. Det virkede ganske udmærket.
Pokalkrolfen var det første vi tog fat på. Føring på 3 slag var
vundet spil. Hole-in-one var vundet spil (medmindre
modstanderen også fik hole-in-one), og der blev spillet
baglæns på banen. Det endte op med Anne Marie Andersen,
Gunnar Pedersen og Ib Jespersen i finalen.

Finalen blev udsat til sidst, og her fik Anne Marie hole-in-
one allerede på hul 2. Anne Marie er et af vores nye
medlemmer.  Hun  er  søster  til  Inger  Pedersen  og  hun  bor  i
Bolderslev i Sønderjylland, hvor hun spiller krolf i den lokale
klub til dagligt, men er medlem af KØK, så hun kan komme
med til alle stævner.
Gunnar og Ib spillede videre om 2. og 3. pladsen, og her var
Gunnar bedst til at holde koncentrationen.
Da de 3 indledende runder var overstået - for nogen var det
virkelig "overstået" for der var MANGE 10'ere - havde vi en
klubmester i slagspil.
Der var 3 der i de 3 runder havde under 100 slag, og nr. 1
blev  Hans  Johnsen  med  85  slag,  tæt  forfulgt  at  Søren
Christensen med 88 slag. Så var der et spring op til Henning
Bloch der fik 3. pladsen med 99 slag.
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Det 36 bedste af de 45 deltagende spillere blev sendt videre i
6 semifinaler på Den Nye Bane.
De  6  vindere  og  dermed  finalister  blev  Hans  Johnsen  der
vandt med 25 slag i pulje 1 og Søren Christensen vandt pulje
2  med  29  slag  efter  omkamp  med  Kaj  Petersen  og  Søren
Kuntz. Søren C. var sluttet med et succesfuldt lop over en
modstander på hul 12 for at komme i finalen.

Pulje 3 blev vundet helt suverænt af Lene Jacobsen med 21
slag og 4 gange hole-in-one. Pulje 4 vandt Lene Henriksen
med 26 slag og pulje 5 af Olav Petersen med 2 hole-in-one og
22 slag. I pulje 6 vandt Inger Christiansen, med 26 slag.
Finalen var en anelse anderledes end sædvanligt, da vi
afprøvede et system med varierende startspiller, så det ikke
altid var den samme der skulle spille først (eller sidst). Det
virkede faktisk rigtig godt, og det eneste det kræver, er at
dommeren er forholdsvis erfaren og vågen. I dette tilfælde
var det Eigil og han klarede det med bravur.

Lene J. lagde ud med hole-in-one og Inger fulgte trop. Da der
var spillet 6 huller førte Lene J. med 12 slag, Olav havde 13,
Inger og Hans 14, Lene H. 15 og Søren 17.
På  hul  8  var  Lene  J.  igen  på  færde  med  hole-in-one,  men
Hans og Inger svarede igen på hul 9.
Nu var stillingen den at Lene J. førte med 16 slag, der var 18
til Inger og Hans, 20 til Olav, 22 til Lene og 24 til Søren.
Der var pres på, men Lene holdt til det. Hun endte på 23 slag,
tæt forfulgt af Hans og Inger med 24 slag. Olav sluttede med
hole-in-one, men havde forinden brugt et par 3'ere, så han
endte  på  25  slag.  Der  var  28  til  Lene  H.  og  31  til  Søren  C.,
som tilsyneladende havde opbrugt sin kvote af hole-in-one på
et tidligere tidspunkt.
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Baskernes klubmesterskab
Klubmester 2011 er John Nielsen (for 1. gang) efter en
utrolig tæt finale med John på 29 slag, efterfulgt af Niels
Knudsen og Lene Rasmussen, begge med 30 slag og Jan
Dyrok på 4. pladsen med 31 slag.

Bedste  i  slagspil  var  Niels  Knudsen med 116 slag  foran  Jan
Dyrok, også med 116 og John Nielsen på 3. pladsen med 124
slag.
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Klubmesterskabet i VKK
Det blev en dejlig dag , med  21 deltagere.
Vi startede med at spille på 3 baner med 3 mand på hvert
hold.  Det  var  de  sædvanlige  baner  der  blev  spillet  bag  fra.
Der var lidt flere forhindringer, så der var ingen der havde
fordele (det var faktisk som at komme på udebane).
Der blev spillet 2 omgange, og derefter holdt vi kaffepause.
Efter pausen spillede vi den sidste indledende kamp, og de 6
finalister blev fundet.
Det blev Ejvind Poulsen, Rita Vinther, Lilian Nielsen,
Anders Nielsen, Ejner Andersen og Otto Sørensen.
Den sidste blev fundet efter anden bedste omgang da Otto
Sørensen og Mogens Dam stod lige.
Og i bedste omgang var de også lige 31–31, anden bedste
omgang havde Otto 33 og Mogens 34.
Finalen blev spillet på en nyanlagt Bane helt op til det gamle
Rådhus,  og  vejen  på  tværs  ned  over  både  grøn,  blå  og  rød
bane.
I finalen blev Ejvind nr. 1.
Og så var der Lilian og Ejner på anden pladsen. De startede
omspil, og lagde begge ud med hole-in-one, og så gik det
med toere og treere frem til hul 7 inden der blev fundet en
vinder.
Nr. 2 blev Ejner og nr. 3 Lilian.
Nr.21 - den firkantede - fik Jørgen Jensen

1 Præmien var sponseret af Jysk Autodele Kolding
(en Kølerboks til bilen med diverse drikkevarer )

2 Præmien var sponseret af Q8 i Vamdrup
( en taske og 1 fl. Rødvin )

3 Præmien var sponseret af Havecentret i Vamdrup
(en Havenisse i stentøj )

Og en fl. vin til den firkantede købt af ølkassen.

Efter finalen var der nogle der var ude for at prøve den
nyanlagte bane, inden vi gik til spisningen der foregik i
pavillonen.
Vi havde bestilt platter fra Hallens Køkken (de var virkelig
flotte, og så til 80 kr. med brød og smør).

Under og efter spisningen hyggede vi med musik og der blev
fortalt historier, og Rita havde en sang med, så vi fik sluttet
en dejlig dag med maner.

Fra venstre Jørgen Jensen, Lilian Nielsen,
Ejvind Poulsen og Ejner Andersen.

Klubmesterskab hos Nyserne
Søndag  den  9.  oktober  har  ”NYSERNE”  afholdt  årets
klubmesterskab. 29 spillere stillede op og efter 2 runder plus
semifinale og finale kunne Mona Madsen kåres som årets
mester med 30 slag, nummer 2 blev Bent Pedersen med 31
slag og Anny Pedersen blev nr. 3 med 35 slag.
Årets banerekorder blev på bane 1 Dorte Christensen og Bent
Pedersen med 26 slag, bane 2 Ivar Christensen og Bent
Pedersen med 27 slag, bane 3 Bent Pedersen med 23 slag og
bane 4 Fanny Valstorp med 23 slag.
Dagen afsluttedes med fælles spisning samt uddeling af
præmier til alle vinderne og klubben takker byens handlende
for sponsorgaverne.
Det skal lige nævnes, at klubben vandt regionsmesterskabet
og blev nr. 5 ved DM.
Vinterspillerne fortsætter medens klubben officielt starter op
igen til april.

Afslutning hos Agrarerne
Lørdag den 1. oktober i det mest pragtfulde solskinsvejr (ca.
26 grader) afholdt Agrarerne sæsonafslutning med kåring af
pokalvindere. – 98 krolfspillere fordelt med 50 damer og 48
herrer havde valgt at nyde solen og det skønne område ved
”Haderslev Dam” lørdag eftermiddag.
Der blev spillet med 23 hold – 4 deltagere på hvert, dog et
par hold med 5 deltagere – alle 5 baner blev taget i brug.
Dammerne spillede på banerne nærmest dammen og herrerne
på banerne ved Erlevvej – spillet blev afviklet efter princippet
slagspil dvs. alle spiller mod hinanden og mindste antal slag
er gældende for placering – og der tør siges, der blev kæmpet
på livet løs, alle fik kamp til stregen – dog på vanlig vis med
krolfspil, man nyder at spille krolf med det gode synspunkt
”krolf for hyggens skyld” – og så var vejret det mest
vidunderlig solskinsvejr at spille krolf i.
Hos damerne blev resultatet i de afgørende 2 runder at Kis
Wind blev pokalvinder med i alt 59 slag efterfulgt af Didde
Weber  som  nr.  2  og  Inge  Larsen  som  nr.  3,  begge  med  61
slag (begge havde 30 og 31 i de 2 runder - Didde havde
udelukkende toer og treer i begge spil – Inge måtte
indkassere en firer – derfor placeringen). Det er tredje gang i
klubbens 12 års krolfspil Kis Wind har vundet mesterskabet.

Antal slag hos dammerne var jævnt fordelt i området mellem
59 og 87 slag – alle gjorde det rigtig godt, men enkelte var
nok mere heldig - det er man udsat for i krolf.
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Hos herrerne blev resultatet i de afgørende 2 runder, at Frede
Erichsen blev pokalvinder med 58 slag efterfulgt af Hans
Peter Lauritzen med 60 slag og Svend Larsen med 61 slag.

Antal slag hos herrerne var også her jævnt fordelt mellem 58
og 84 slag – her gjorde alle også en rigtig god indsats – også
her var nogle mere heldige.
Nu var det fortjent med en pause indlagt med servering af
sandwich og tilhørende øl/sodavand - naturligvis foregik alt
udendørs. Her blev der lejlighed til erfaringsudveksling om
alle intriger og det der var værre, om krolfspillet og de
forfærdelige modstandere med al den ulykke de tildeler med
bl.a. at ligge i vejen m.m.

Der blev også budt på wienerbrød (spandauer) til den
medbragte kaffe – idet arrangementet var udendørs, var der
også plads til en smøg til kaffen.
Nu blev der gjort klar til en ny spillerunde – nu skulle spillet
være par-spil – d.v.s. 2 spiller sammen med én kugle – man
skiftes til at spille kuglen først og herefter skal medspilleren
slå til  kuglen – et hold består af 8 spillere, for at alle kunne
spille med måtte 3 hold bestå af 6 spillere - man er her parvis
imod hinanden, vi havde samtidig valgt spillet som holdspil.
Man skulle samtidig hjælpe sin medspiller, men også sikre
holdet et godt resultat – det vindende hold klarede runden
med 129 slag, holdet bestod af: Annelene Lauritzen/Chr.
Larsen med 31 slag – Gurli Hans/Niels Dixen med 31 slag
– Anne Marie Pedersen/Mogens Hyldelund med 32 slag
og  Lisbeth Alnor/Tage Nissen  med 35 slag.
I pokalspillet var også indlagt konkurrence i hole in one – så
man skulle også stile efter hole in one – her kunne man også
la´ tilfældighederne afgøre sagen – der var også tendens

hertil,  idet  kun  4  spillere  af  98  havde  2  hole  in  one  –  her
måtte sagen afgøres ved omspil, dette blev gjort med start ved
hul 12, afgørelsen faldt ved hul 10 – Hans Peter Lauritzen
blev pokalvinder for hole in one.
Til afslutningen havde vi modtaget mange sponsorgaver. Det
er vi meget taknemlig for, dette medfører at vi kan uddele
rigtig mange præmier.
Dagen sluttede med nedtagning af krolfvimplen til sangen
”Det er et yndigt land” – krolfsæson nummer 12 er hermed
afsluttet  på  en  dag,  hvor  mange  udtalte,  skal  vi  ikke  ta´  en
måned mere? Fristelsen var stor, men et gammelt ord siger
”man skal holde mens legen er god” – det har vi gjort ved at
glædes over mange hyggelige dage/timer i fællesskab at nyde
det dejlige spil - k r o l f for hyggens skyld.

Klubmesterskab i Haarby
Vi havde klubmesterskab den 11. august og det var regnvejr
som ved alle andre stævner der har været i år, men vi havde
en god dag og sluttede af med fællesspisning.
I Haarby har vi både vindere for kvinder og mænd.

Ellen M Christensen (3), Winnie Christensen (2)
 og Karen Andersen (1).

Bent Pedersen(1), Christian Drue(2), Preben Christensen(3).

Preben kunne ikke være til stede ved præmieoverrækkelsen,
så den fik konen med hjem
Sæsonafslutningen havde vi den 3. november hvor der var 46
deltager ud af 55 medlemmer og det syntes vi fra bestyrelsen
er rigtig godt.
Afslutningen bliver afholdt i hallens cafeteria hvor vi spiser
og får præmier, så spiller vi pakkespil, slutter af med kaffe og
så er den sæson slut for i år.
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2012
Generalforsamling

Der er generalforsamling søndag den 25. marts kl. 13:00 i
Fredericia.
Det ser ud til at blive en stille generalforsamling, men det kan
man jo aldrig helt vide. På valg er:
Bestyrelsesmedlem Mogens Christensen, Fuglsang.

Erik J. Pedersen, Haarby .
Henning J. Thomsen, DKK.

1. Bestyrelsessuppleant Ulla Jensen, ViGo’e.
2. Bestyrelsessuppleant Gerda Marcussen, Hullet.
Bilagskontrollant Ulla Jensen, ViGo’e.
Bilagskontrollantsuppleant  Hans Lind, Bjert Strand.
Ordensudvalg Arne Vigen Hansen, Kongeå.
1. ordensudvalgssuppleant Karin Tylkær, Østerbro.
2. ordensudvalgssuppleant Otto Olsen, KØK.
Regel- og Kursusudvalget Henning J. Thomsen, DKK.

Ib Svangren, KØK.
Mogens Dam, VKK.

Stævneudvalget Bent Kudsk, Fuglsang.
Michael Lolk Jensen, VeKK.
Mogens Christensen, Fuglsang.

Redaktions- og IT-udvalget Henning J. Thomsen, DKK.
Joan B. Rasmussen, ViGo’e.

Holdturneringsudvalget Erik J. Pedersen, Haarby.
Winnie Christensen, Haarby.
Ole Reeckmann, Idylparken.

Regioner
Bestyrelsen arbejder på at landets 9 regioner får noget mere
selvstyre. Det gøres af 2 omgange. I første omgang sker det
ved  at  finde  nogle  frivillige,  men  så  er  der  ikke  så  meget
selvstyre. Senere (1 - 2 år) skal der vælges folk fra regionen
til en regionsbestyrelse eller hvad det nu måtte komme til at
hedde, og så får regionerne meget mere selvstyre.

Altså skal der i første omgang findes nogle frivillige der vil
tage sig af holdturneringen i hver region.
Det drejer sig om planlægning af turneringen, afholdelse af
eventuelle slutspil i regionen og eventuelt afholdelse af DM
slutspillet.
Holdturneringsudvalget er stadig dem der bestemmer
hvordan det hele skal køre med op- og nedrykninger og hvor
mange der deltager i DM slutspillet. Det er ligeledes dem der
sammensætter puljerne i alle regioner, styrer
pokalturneringen og afholder DM slutspillet sammen med en
region.
På længere sigt skal der som sagt være valg til hver region.
Den valgte regionsledelse styrer så selv deres lokale
holdturnering. Det er alt med op- og nedrykning,
puljeinddeling, pokaler, diplomer og hvad ved jeg.
Holdturneringsudvalget har det overordnede ansvar og skal
holde øje med at det hele går sportsligt forsvarligt til.
Desuden afholder udvalget DM slutspillet sammen med en
region og det er også udvalget der står for pokalturneringen.
Der bliver også lavet noget med stævnerne, men det er stadig
kun løse ideer. Det kunne være noget med at der blev afholdt
regionsmesterskaber. Om det så bliver placeringen ved
regionsmesterskabet der giver videre adgang til DM og/eller
VM vides ikke, og hvor ParVM bliver af i dette spil er meget
usikkert.

Forslag til gen. fors. fra
Baskerne

Inden generalforsamlingen 2013 skal DKU stille med et
færdigt forslag til strukturændring / omorganisering af
turneringsafvikling.
Betingelser for deltagelse i - og afviklingsform af DM slutspil
skal være fastlagt og hovedrammer for turneringsafviklingen
skal være udformet af DKU inden holdtilmeldinger
indsendes.

Regler
Fra ”modspiller” til ”andre spillere”
Det virker måske lidt underligt at ændre ordet "modspillere" i
reglerne til "andre spillere", men der er faktisk en lille grund
til det.
Begrebet "modspillere" står i spillereglerne, og der er
selvfølgelig ment alle andre spillere end en selv.
Men i holdkampene er der både modspillere og medspillere,
så  her  er  der  grobund  for  misforståelser  og  i  hvert  fald  lidt
forvirring.
Så når der i spillereglerne står, at man ikke må berøre
modspillernes kugler, betyder det faktisk både modspillernes
og medspillernes i holdkampene.
Altså ændres det til at man ikke må berøre andre spilleres
kugler.
Der  er  4  steder  der  står  "modspiller",  og  de  ændres
selvfølgelig alle
Dette  er  en  så  lille  ændring,  at  der  IKKE  fremsendes  nye
regelsæt. Det gælder dog fra nu af.

Nøl, tidudtrækning, uopmærksomhed
Det er flere gange set at spillere ikke lige er klar når deres
navn siges.
Det er ok at de ikke var klar da navnet blev sagt, men når det
bliver sagt, forventes der, at der sker noget.
Dårlig hørelse er én sag hvor vi bare hjælper hinanden, men
tales der i mobil eller lignende, er det at betragte som
usportslig optræden.
Faktisk vil vi hermed opfordre til at slukke mobilen inden
kampen går i gang. Det gælder både dommer og spillere.

Slag i jorden
En spiller slår efter kuglen, men rammer i jorden.
Normalt er dette IKKE en slag – kuglen er ikke ramt.
Men hvis nu jorden er lidt blød og jorden så puffer til kuglen
– hvad så?

1) Er det et uheld og kuglen genplaceres gratis?
2) Er det et indirekte slag og det genplaceres med straf?

Svar:
2) er det rigtige. Det er et forsøg på slag hvorved kuglen
flytter sig (dog uden direkte at være ramt), og så er det en
fejl.
Genplacering og straf, som det allerede står i reglerne.
Flytter kuglen sig IKKE, får man et nyt forsøg.
Rammes kuglen er det selvfølgelig et slag.
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Alternativ klub-/holdkamp
Her kommer en opskrift på en alternativ måde at udregne en
vinder i et stævne for klubber eller hold.
Man inviterer f. eks. sine naboklubber til et stævne. Antallet
spiller ingen rolle, omend man nok hellere må sætte et max.
antal deltagere på pr. klub (Agrarerne har 150 spillere).
Så blander man spillerne efter bedste beskub og lader dem
spille nogle runder. Om det er flere gange på 1 bane eller 1
runde på mange baner er lige meget, men alle skal spille lige
mange gange på de samme baner for at det skal være
retfærdigt.
Om det er 1 eller 4 runder spiller heller ingen rolle, da det er
gennemsnittet der tæller.
Når man er færdig udregner man hver klubs gennemsnit. Om
klubben stillede med 2 spillere eller 23 spillere er lige meget
når det omregnes til gennemsnit.
Klubben med det laveste gennemsnit er vinderne.
Jeg har stjålet princippet fra en anden organisation der bruger
det i praksis, så jeg er ret sikker på det virker ganske
fortrinligt.

Knudekrolf
Under denne overskrift vil jeg opfordre klubberne til at
arrangere diverse småstævner med f. eks. naboklubber (DKU
eller ej), naboer, venner, familie, bring-en-ven, andre klubber
eller bare et åbent stævne for nysgerrige.
Grunden til at overskriften er Knudekrolf er, at jeg tror det er
vigtigt det ikke hedder noget fint. Det kunne skræmme folk
væk. Det skal hedde noget hvor folk tænker "Det kan jeg godt
klare" i stedet for "uha - det er jeg ikke god nok til". Det står
jer selvfølgelig frit  for selv at finde bedre navne, og det kan
vist ikke være så svært.
DKU har lavet et dokument der ligger på nettet, hvor der er
tips og tricks til hvordan man afholder et sådant stævne.
Det er ikke ment som et stort stævne med fællesspisning og
alt hvad der bimler og bamler, men mere et mindre stævne
for at få flere til at spille krolf og alm. hyggeligt samvær, men
man kan jo gøre så meget ud af det som man orker.
Ud over selve beskrivelsen, er der også 2 regneark som man
kan benytte hvis man er så moderne.
Det ene er et Excel regneark og det andet er i Open Office,
som er et gratis kontorsystem man kan finde på nettet.
Skulle man ikke være så moderne, så kontakt formanden for
hjælp til at køre stævnet uden computer.
Find dokumenterne på krolf.dk/dku under menupunktet
"Dokumenter".

Nyheder ved stævnerne
Nye priser
Baskerne er kommet med et forslag til generalforsamlingen
om at hæve priserne for stævnedeltagelse med 10 %
Forslagets ordlyd:
Fedtafgift og andre prisstigninger har gjort at
stævneomkostninger ikke længere hænger sammen som i
2010 da tilbud og kalkulation af stævner for 2012 blev
udregnet.
Det er da også en del år siden stævnegebyret sidst blev
hævet, så vi vil derfor foreslå at stævnegebyret hæves med
10% til 165,00 kr pr. voksen for 2012.

Bestyrelsen har set på forslaget og synes egentlig det er
rimeligt, så det er besluttet at føre det ud i livet allerede her
fra 2012.
Da det nu er besluttet, har Baskerne droppet forslaget til
generalforsamlingen.

Rullende start
Stævneudvalget har besluttet at der nu skal spilles med
rullende start i semifinaler og finaler.
Rullende start betyder at det ikke er den samme der skal slå
først hver gang. Det bliver ekstra krævende for dommeren,
men vi vil forsøge at markere det på kampsedlerne så det
bliver nemmere at huske.

Slagspil i forhold til gennemsnit
Det er ligeledes besluttet at slagspil genindføres ved DM og
VM. Det er i en lidt skrabet udgave, da det udelukkende er
mesteren der fejres, og mesteren findes på en ny måde.
Dengang alle spillede på de samme 4 baner, var det spilleren
med færrest slag. Nu spiller halvdelen på 4 baner med ulige
numre og den anden halvdel på 4 baner med lige numre, så
folk har ikke spillet på de samme baner, og dermed kan det
ALDRIG blive helt retfærdigt.
Nu går vi over til at udregne banernes gennemsnit og så se på
hvordan spillerne går i forhold til disse gennemsnit. Altså er
det bedre at gå en runde på 30 slag hvis banens gennemsnit er
35,2 slag end hvis banen havde et gennemsnit på 33,5 slag. I
første tilfælde gik spilleren 5,2 slag under gennemsnittet og i
andet tilfælde "kun" 3,5 slag under. Groft sagt kan man sige,
at det nu er bedre at gå en runde på 30 slag på en svær bane
end på en let bane, hvilket sådan set er retfærdigt nok.

2 kugler OVER et hul
En situation der er set flere gange er, at 2 kugler støder
sammen over et hul og dermed holder hinanden i skak.
Ingen af kuglerne er i hullet, men man kan heller ikke flytte
den ene uden den anden hopper i.
Definitionen på at en kugle er i hul er følgende:
"En kugle er først i hul når den rører bunden af hullet, eller
læner sig op ad en kugle der rører bunden."
Det  er  ikke  noget  der  står  i  reglerne,  men  formuleringen  er
vedtaget af regeludvalget.

Nye priser på årsbøgerne
Hver år skriver jeg en bog om det forgangne år, og nu har jeg
også begået en om 2011.
Jeg har lavet en om starten på krolf fra 1973-1997, en om
1998-2003 og herefter en om hvert år fra og med 2004. Der
er nok en del andre sportsunioner der er lidt misundelige, for
der er altså ikke mange af dem der har en detaljeret historie at
slå op i.
Man kan købe disse bøger, og bogen om 2011 koster 450 kr.
Det virker måske lidt overvældende, men det er altså prisen
på bøger trykt i så lille et oplag og i ordentlig kvalitet.
Hvis man vil have bogen, skal man skrive sig på listen der
lægges frem på generalforsamlingen, eller alternativt ringe til
formanden.
Nogle personer og klubber VIL bare have bogen hvert år, så
de står permanent på listen. Hvis man vil med på denne liste,
så er det også formanden man skal henvende sig til.
Prøv 29 93 91 17, for at få fat i manden.
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Dagliga på Fyn
Holdturneringsudvalget har besluttet at splitte dagligaen så
Sydjylland og Fyn får hver deres dagliga.
Forudsætningen for at det bliver til noget, er selvfølgelig at
der er hold nok på Fyn der melder sig til dagligaen. Sker dette
ikke, fortsætter turneringen som hidtil.
I  2011  var  der  6  hold  fra  Fyn,  hvilket  er  nok  til  en  fin  lille
turnering. Men Vester Åby ville sidste år også gerne have
været med hvis det var en fynsk turnering - ikke hvis de
skulle køre til Jylland, så måske dukker de op i 2012.
Desuden kunne der komme flere hold til fra de eksisterende
klubber, så der kunne blive en fin turnering ud af det.
De fynske hold vil efterlade huller i den Sydjyske turnering,
og her bliver det så holdturneringsudvalgets opgave at finde
en sportslig korrekt måde at udfylde disse huller, eller måske
et enkelt år at spille med færre hold i visse puljer.
Bliver Sydjylland/Fyn mod forventning IKKE skilt ad, er der
MEGET stor risiko for at der skal indføres en dagliga 3.
Der  skal  bare  1  ekstra  hold  til  for  at  det  bliver  aktuelt.  Det
kan betyde nedrykning af en del af de nederste hold i dagliga
2.

Tysklandstur
DKU's bestyrelse har besluttet at forsøge med endnu en
sommertur til Alperne.
Sidste års tur gav underskud, men denne gang har vi helt styr
på udgifterne, så det sker ikke igen.
Sidste års tur var utrolig hyggelig og en fornøjelse ud over
alle grænser, og der er ingen grund til at det skulle blive
anderledes i år.
Det hele balancerer økonomisk ved ca. 40 deltagere, og opnås
dette tal ikke, vil vi tillade os at aflyses turen.
Der er tilmeldingsfrist søndag den 13. maj, hvor vi altså
senest ved om turen bliver til noget eller ej.
Turen koster kun 4.000,- kr., så det er bare med at "komme
ud af røret" for at få fat i en af de i alt 50 pladser.
Turen  er  med  bus,  og  vi  tager  en  overnatning  halvvejs.  På
vejen ned bliver det i Bad Hersfeld og på vejen hjem er det i
Hannoverish Münden.
Når Alperne nås indlogeres vi på Hotel Luitpold Bad, som er
et dejligt luksushotel med en ganske særlig atmosfære.
Hotellet ejes af familien Gross og man føler sig næsten som
en  del  af  familien  når  man  bor  der.  Det  er  far  og  søn  der
styrer hotellet - Albert og Armin - og de er altid med på lidt
spas og en overraskelse på turene.
Der arrangeres sandsynligvis en tur eller to lokalt. Sidste år
var vi på kitsch museum, bryggeri og oppe på et bjerg med
tovbane.  Hvad  det  bliver  i  år  vides  endnu  ikke,  men  der  er
masser af ting man kan fornøje sig med på hotellet.  Jeg kan
nævne massage, mudderbade, swimmingpool både ude og
inde, spa, dampbade og så alt det jeg ikke lige kan huske.
De åbne tyske mesterskaber spilles med trækøller og
hockeybolde (mindre og lettere end krolfkugler), og det er
lidt uvant, men hvis man tager det fra den sjove side, kan
man faktisk have megen fornøjelse af det også.
Mens man spiller er der fuld musik på med alpehorn og det
hele. Det giver en ganske speciel afslappet stemning. Der er 2
baner, og man får 1 runde på hver bane, og så er man færdig.
Der er fælles frokost mellem de 2 runder, hvor der også
bliver diskuteret drilske huller og resultater.

Om aftenen er der galla til et stykke ud på natten. Til gallaen
kommer tyskerne i deres lokale nationaldragter, og det er de
danske deltagere også velkomne til at stille op i, hvis man
skulle ligge inde med sådan noget.

DKU kursus 2012
Blommenslyst Krolfklub, som er en underafdeling af
Blommenslyst Golfklub, lægger hus til DKU's dommerkursus
lørdag den 2. juni kl. 13 til 17.
Det foregår i golfklubbens klubhus, som ligger på adressen
Vejruplundvej 20, 5491 Blommenslyst. Sekretariatets telefon
er: 65 96 71 20.
Tilmelding til kursusleder Ib Svangren på 74 56 27 13 eller e-
mail ib.svangren@privat.dk
Tilmeldingsfrist er mandag den 28. maj.
Det er gratis at deltage for DKU-medlemmer. Andre skal
betale 100,- kr. pr. deltager.
Kaffe, kage og kursusmatr. er inkluderet.

Datoer for stævner 2013
Stævneudvalget har vedtaget datoer men ikke steder for
stævnerne i 2013. Ja, det var 2013 og ikke 2012.
DM spilles den 25. maj.
ParVM foregår 22. juni.
VM er planlagt til 10. august.
Har man gode argumenter, skulle det ikke undre mig at
stævnerne kan flyttes.

Klubnyt
Nye klubber
Vi byder velkommen til Middelfart Firma- og Familie Idræt,
Smidstrup Krolf, Sdr. Egknudvejens Krolfklub og Silkeborg
Krolfklub.

Udmelding
Bogense, Birkely og Sakskøbing har meldt sig ud af DKU.

KrolfButikken
Jeg har fundet nogle billige plastikkugler. De bliver af
fabrikanten solgt som kroketkugler, men ligner mere
bocciakugler. Men jeg kan sælge dem for 50,- kr pr. stk., så
de er ganske billige. De vejer kun 218-220g, og da vores
regler siger min. 225g er de faktisk ikke lovlige i turneringer,
men som gæstekugler er de helt fine.
Der er også flere forskellige køllefarver på vej. Fra ca. 1.
april vil jeg også have køller med sort hoved til samme pris
som dem med hvidt hoved.
Samtidig kommer der også køller med blåt eller rødt hoved
på markedet. De kommer til at koste 25,- kr. ekstra.
Om en kølle er med sort, hvidt, rødt eller blåt hoved, er
fuldstændig ligegyldigt rent spillemæssigt.
Jeg har også fundet en leverandør af DGI-krocketkøller. Jeg
kan sælge dem for 300 kr. stykket, og de findes i vægte fra
ca. 1.000 til 1.350 g.
Det er trækøller med kort skaft og gummiskive på den ene
ende og nylonskive på den anden.
Køllerne er også lovlige til krolf. Et par stykker af dem har
nogenlunde alm. længde skaft (68 og 78 cm).

mailto:ib.svangren@privat.dk
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Hvad  fandt
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DKU’s luksustur til Allgäuer Alpen 2012

1 uges krolfferie med bus til Allgäuer Alpen på
luksushotel 4.000,- kr.

(+200 for enkeltværelse og +500,- kr. med udsigt).

Program
Onsdag den 11. juli: Afgang fra Kolding. Overnatning i Bad Hersfeld.
Torsdag den 12. juli: Ankomst til Hotellet i Allgäuer Alpen.
Fredag den 13. juli: eventuelt en lille tur i det blå.
Lørdag den 14. juli: De åbne Tyske Mesterskaber i Krolf.
Søndag den 15. juli: eventuelt en lille tur i det blå.
Mandag den 16. juli: Afrejse. Overnatning i Hannoversch Münden.
Tirsdag den 17. juli: Hjemkomst.

Tilmelding til Peter Christensen på 29 93 91 17 eller Tyskland@krolf.dk

Tilmeldingsfrist er søndag den 13. maj 2012.
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
Hotel Haus am Park: http://www.hotel-hausampark.de/
Hotel Prinz Luitpold Bad: http://www.luitpoldbad.de/
Krolf.i Tyskland: http://www.krolf.de
Hann. Münden: http://www.hann.muenden-tourismus.de/

Deltagergebyr til de åbne tyske
mesterskaber med efterfølgende
festmiddag er inkluderet i prisen.
Der kan være deltagergebyr til de 2
små udflugter
Der SKAL spilles med trækøller og
hockeybolde ved mesterskabet.
Det er tilladt at tage eget udstyr
med til træning og udfordring af de
andre deltagere på turen.

Aftensmad i de 2 halvvejs byer er
ikke inkluderet.
Deltagerne kan spise på hotellet
eller  gå  på  opdagelse  i  de
romantiske byer.
På hotel Prinz Luitpold Bad er
der halvpension.
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.

mailto:Tyskland@krolf.dk
http://www.hotel-hausampark.de/
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http://www.hann.muenden-tourismus.de/
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