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Holdturneringen oversigt
Her er en kort status på holdturneringen. Umiddelbart efter
kommer der stillinger og rapporter fra slutspillene.

1. division
I region Sydjylland vandt  KØK  4  og  KØK  7  de  2  puljer.
Ned måtte KØK 8, Agrarerne 4, ViGo'e 2 og Lunderskov 4.
I region Fyn var det Baskerne 2 og Aktivisterne 3 der
snuppede slutspilspladserne.
Ned må Hårby 1 og 2, Særslev og Aktivisterne 6.
I region Hovedstaden var  det  igen  Østerbro  1  der  løb  med
slutspilspladsen, da de indbyrdes var bedre end VeKK.
Her er der sandsynligvis ingen nedrykning.
I region Storstrøm var  der  også  genvalg.  Her  gik
slutspilspladsen til Nyserne 1, og her er der sandsynligvis
heller ingen nedrykning.

2. division
I region Sydjylland vandt Agrarerne 2, Hullet, Tirslund Gul
og KØK 5. Hullet og KØK 5 da de var indbyrdes bedre end
Fuglsang 6 og Christiansfeld 1.
Ned må Lunderskov 1 og 2, Tirslund 3, Agrarerne 6, 7 og 8,
Rødding 2 og VKK 2.
I region Fyn rykkede Skydebjerg 1 og 3, Otterup 1 og Vester
Aaby  1  op.  Skydebjerg  1  og  Otterup  1  først  efter  målfoto
foran Hårby 5 og Skydebjerg 2.
Her er de nederste hold altid i fare for nedrykning, hvis DKU
finder på at lave en 3. div. på Fyn.

3. division Sydjylland
Op rykker KØK 9 (indbyrdes bedre end VKK 3), Rødding 1,
Fuglsang 2 (indbyrdes bedre end DKK 2 og SIS 4), Kongeå
1, Bevtoft (indbyrdes bedre end Fuglsang 5), Fuglsang 3
(indbyrdes bedre end Madholdet 1).
I 3. div. er der 2 ekstra oprykningspladser, og ifølge
nedenstående tabel er de gået til Madholdet 1 og DKK 2.

Her er de nederste hold altid i fare for nedrykning, hvis DKU
finder på at lave en 4. div. i Sydjylland.

Dagliga 1
I region Sydjylland vandt Køllerne C og KØK B puljerne.
Ned må Agrarerne A og B samt Lunderskov A og B.
På Fyn var det Aktivisterne A der vandt.
Ned må Skydebjerg A.

Dagliga 2
I region Sydjylland vandt Egen UI, DKK A (indbyrdes
bedre end Køllerne A og Kolding KFUM), Christiansfeld C
og Odin A.
Her er de nederste hold altid i fare for nedrykning, hvis DKU
finder på at lave en dagliga 3 i Sydjylland.

Pokalturneringen
Pokalturneringen endte op med en finale mellem Agrarerne
7/8 og Agrarerne 2, som blev vundet af førstnævnte.

Holdturneringen detaljeret
1. div. landsdækkende
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DM i holdkrolf afgjort i Vordingborg
Guld til Baskerne 2, sølv til KØK 7 og bronze til Nyserne 1.

DM slutspillet blev spillet i Vordingborg i skovbrynet på et
stykke græs der umiddelbart så nemt ud.
Men Jørgen Svangren fra den arrangerende klub havde
udnyttet det der var at udnytte, så nogle huller lå tæt på
skrænter, skovbryn, fodboldmål og grusstier, så man kunne
godt lave ulykker.

Vejret var faktisk rigtig godt. Vinden var kølig og i skyggen
var det koldt, men dejligt i solen, hvis man også kunne finde
lidt læ.
Der skal lyde en stor tak til Vordingborg, som ud over at
arrangere også stillede med frivillige dommere. Alt fungerede
faktisk perfekt.
Først var der lodtrækning om modstandere. Der var 2 hold fra
Fyn, 2 fra Sydjylland, 1 fra Hovedstaden og 1 fra Storstrøm.
Det var ren lodtrækning om hvem der skulle mødes.

Kamp 1 stod mellem de 2 jyske hold, som oven i købet var
fra samme klub, KØK 7 og KØK 4. Som det er i lokalopgør,
så bliver der ikke givet ved dørene, og efter en lige kamp
endte  det  med  sejr  til  KØK  7  på  10-6.  Seks  af  de  8  kampe
kunne ændre resultat med 1 slag mere eller mindre, så det var
mere lige end resultatet antyder.

Kamp  2  blev  mellem  Nyserne  1  og  Aktivisterne  3,  og
Nyserne nedkæmpede stille og roligt modstanderne, så det
endte med en sejr på 12-4.
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Kamp 3 stod mellem Baskerne 2 og Østerbro 1 - altså nr. 3
og 2 fra sidste år. Umiddelbart vil Fynboerne fra Baskerne
være favorit i sådan en kamp, men da Østerbro placerede sig
forrest sidste år, kunne det måske blive en lige kamp.
Det er nu synd at sige kampen blev lige og spændende.
Baskerne lammetævede Østerbro med hele 15-1. Tina
Ulrikesby hentede den ene trøstende pind med en hole-in-one
på sidste hul i en damesingle.

Selv om Aktivisterne 3, Østerbro 1 og KØK 4 havde tabt
deres slutspilskampe, så havde de da vundet deres respektive
puljer, og det fik de et diplom for.

KØK 4

Aktivisterne 3

Østerbro 1

Så var der finale i en 3-holds kamp hvor alle 3 hold spillede
mod hinanden samtidigt. Holdene var de 3 vindere fra de
indledende kampe - Baskerne 2, KØK 7 og Nyserne 1.
Mixdoublerne bragte Baskerne foran med 3-1 over KØK 7,
mens Nyserne og Baskerne var lige 2-2. KØK 7 førte dog 3-1
over Nyserne.
Efter doublerne var stillingen den at Baskerne stod lige med
begge modstandere og KØK 7 førte med 6-2 over Nyserne.
Alle 4 singler blev spillet samtidigt, og her viste det sig at
Baskerne havde det bedste hold.
De vandt begge kampe med 10-6, så tillykke til Baskerne
med endnu et mesterskab efter sejre i 2009 og 2010.
KØK 7 og Nyserne 1's kamp endte 8-8 og da de begge havde
tabt 10-6 til Baskerne, var vi nødt til at tælle slag, og her
havde KØK 7 brugt 399 slag mod Nysernes 402, så det blev
altså sølv til KØK 7 og bronze til Nyserne 1.

Guld: Baskerne 2
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Sølv: KØK 7

Bronze: Nyserne 1

2. div. region Fyn

Slutspil 2. div. region Fyn
Otterup 1 vinder af 2. div. FYN efter tætte kampe

Man kan ikke sige Otterup 1 vandt suverænt i 2. div. Fyn,
men  vandt  det  gjorde  de.  Det  var  efter  2  tætte  kampe  der
begge endte  8-8  og  var  ude  i  at  tælle  slag,  og  Otterup var  i
begge tilfælde de bedste/heldigste.
Her er en rapport fra Erik J. Pedersen, Haarby, som afviklede
stævnet sammen med Winnie Christensen, ligeledes Haarby,
og det foregik på Haarbys baner.
Dagen startede med at de fire hold blev budt velkommen.
Så var der lodtrækning, og den blev følgende: Skydebjerg 1
mod Skydebjerg 3 og Otterup 1 mod Vester Åby 1.
Der var udloddet en flaske Rødvin til den i semifinalen, som
gik i bedste omgang og det blev Gerda fra Otterup 1 der
vandt med 25 slag.

Gerda
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Den første semifinale mellem Skydebjerg 1 og Skydebjerg 3
blev vundet af Skydebjerg 1 med 11-5.
Den anden semifinale mellem Otterup 1 og Vester Åby blev
vundet af Otterup 1. Kampen endte uafgjort men Otterup
havde 370 slag mod 382 til vester Åby1.

Så kom finalen mellem Skydebjerg 1 og Otterup 1. Denne
kamp endte også 8-8. Så måtte vi til at tælle slag og det endte
med at Otterup 1 havde 374 mod Skydebjerg 1 376.
så for at være sikker var der en der talte dem en gang til, men
resultatet  blev  det  samme,  så  Otterup  1  blev  vinder  af  2
division Fyn.
Der  blev  ikke  spillet  om 3.  og  4.  pladsen for  de  mente  ikke
der  var  noget  at  spille  om,  så  Vester  Åby  1  blev  nr.  3  og
Skydebjerg 3 blev nr. 4 til sidst

vil gerne takke alle spillere og en særlig tak til dem der ville
bruge en søndag for at hjælpe Winnie og mig med at afvikle
dette stævne, vejret var med os i dag.

Otterup 1

Skydebjerg 1

Vester Aaby 1

Skydebjerg 3
Semifinaler:
Skydebjerg 1 - Skydebjerg 3: 11-5
Otterup 1 - Vester Aaby 1: 8-8 (370-374)

Finale:
Otterup 1 - Skydebjerg 1: 8-8 (374-376)
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2. div. region Sydjylland

Slutspil 2. div. Sydjylland
KØK 5 vandt over Hullet i finalen om mesterskabet i 2. div.
Sydjylland

Der blev spillet ved omsorgscentret i  Viuf, og det var en fin
bane, lidt til den nemme side.

Først var der lodtrækning og her skulle Hullet møde Tirslund
Gul, og her viste det sig at Hullet var de bedste da de vandt
med 11-5.
I den anden kamp mellem Agrarerne 2 og KØK 5 var det en
mere lige affære. Agrarerne var foran 4-0, men det blev
udlignet til 4-4, og hverken dame- eller herresingler bragte
nogle af holdene foran, så slutresultatet blev 8-8. Så skulle
der tælles slag, og her havde KØK 5 brugt 337 slag mod
Agrarernes 338 slag. Altså KØK sejr med 1 slag.

Holdturneringsudvalget har besluttet at der ikke er kamp
mellem taberne ved disse slutspil, men Agrarerne og Tirslund
ville hellere spille, og så fik de lov til det. Den kamp vandt
Agrarerne 2 med 9-7.

Finalen mellem KØK 5 og Hullet skulle så være en
spændende kamp for at finde dette års mester. Mesteren blev
fundet, men spændende blev kampen ikke. KØK 5 spillede
bedst og vandt hele 14-2. Det var lige som om Hullet havde
brugt alt krudtet på at komme i finalen, og nu var der
simpelthen ikke mere tilbage.

Fortjent sejr til KØK 5, men alle 4 hold rykker op i 1. div.

Tirslund Gul



Krolfposten
10. oktober 2012              Side 7

Agrarerne 2

Hullet

KØK 5

Semifinaler:
KØK 5 – Agrarerne 2 8-8 (337-338)
Hullet – Tirslund Gul 11-5

Finale:
KØK 5 – Hullet 14-2

3. div. region Sydjylland
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Den tværgående stilling mellem 2’erne er på side 1.

Slutspil 3. div. Sydjylland
Der  var  6  puljevindere  der  skulle  spille  om  pokalen  på  en
ombygget ViGo'e bane. De 6 hold var Kongeå 1, Rødding 1,
KØK 9, Bevtoft, Fuglsang 2 og Fuglsang 3.
Der var lodtrækning om modstandere og i kamp 1 mødtes
Rødding 1 og Fuglsang 2. Det viste sig ret hurtigt at Rødding
var de stærkeste på dagen. De førte 4-0, 7-1, 11-1 og endelig
13-3, så ingen tvivl her.

Fuglsang 2

I kamp 2 var det Bevtoft og Fuglsang 3 der mødtes, og her
var det meget mere lige. Stillingerne undervejs var 2-2, 4-4,
4-8 og 8-8. Så skulle der tælles slag, og Bevtoft havde brugt
369 slag mod Fuglsangs 376 slag, så Bevtoft gik videre.

Fuglsang 3

Kamp 3 stod så mellem Kongeå 1 og KØK 9. Det blev også
en lige affære når man ser på slutresultatet 9-7 til Kongeå,
men ser man stillingen undervejs var det knap så spændende.
3-1, 7-1, 7-5 var stillingerne undervejs, med Kongeå foran.

KØK kunne redde det med 2 sejre i herresinglerne også, og
begge blev vundet 31-30 – med en sejr til hver side, og så var
Kongeå i finalen.

KØK 9

Bevtoft, Rødding 1 og Kongeå 1 spillede derefter mod
hinanden på en gang. Dette gøres ved at lave 3 holdkort
mellem 2 hold. Rødding mod Bevtoft, Bevtoft mod Kongeå
og Kongeå mod Rødding.
Det  var  lige  som om især  Bevtoft  havde  brugt  krudtet  på  at
komme i finalen, for det gik ikke særlig godt i finalen, hvor
det blev til 2 nederlag på 3-13.
Nu skulle man så tro at Rødding og Kongeå spillede
nogenlunde lige op, men Kongeå vandt den kamp med 11-5
efter at have været foran med 7-1 efter doublerne. Altså en
forholdsvis sikker sejr til Kongeå der således drager hjem til
Skodborg med pokalen.

Kongeå 1

Rødding 1
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Bevtoft

Dagliga 1 landsdækkende

Dagliga 1 mesteren fundet
Efter noget turbulens er KØK B kåret som vinder af Dagliga
1. Turbulens lyder måske lidt mystisk i denne sammenhæng,
men  jeg  fandt  ikke  lige  bedre  ord  end  det.  Nu  får  I  hele
historien her.
3 puljevindere skulle mødes. Aktivisterne A fra Fyn, KØK B
og Køllerne C fra Sydjylland.

Når der er 3 hold i et slutspil, spiller alle 3 hold imod
hinanden på en gang. Det gøres ved at have 3 holdkort.
Aktivisterne A mod KØK B
KØK B mod Køllerne C
Køllerne C mod Aktivisterne A

Kampene blev spillet og resultaterne udregnet og det endte
med at Aktivisterne vandt begge kampe med 9-7 og blev
udråbt som vindere foran KØK B der havde slået Køllerne
med 10-6.
Så langt så godt - hvis altså det havde været rigtigt.
Da sedlerne kom ind til "hovedkvarteret", blev det opdaget at
der var benyttet forkerte principper til at finde vinderne af
doublerne.
Fejlene blev rettet og så ændrede tingenes tilstand sig
desværre.

Køllerne C blev stadig nr. 3, da de tabte begge kampe.
6-10 til Aktivisterne og 5-11 til KØK.
Den indbyrdes kamp mellem KØK B og Aktivisterne A endte
8-8 efter en kamp hvor KØK kom foran 3-1, der blev
udlignet til 4-4, KØK kom foran 8-4 og der igen blev
udlignet til 8-8.
Begge hold havde altså 3 point og indbyrdes var der ikke
noget at komme efter da det endte 8-8. Så foreskriver
reglerne at man ser på den samlede score, og her havde KØK
vundet større over Køllerne end Aktivisterne havde, så derfor
er det faktisk KØK B der er vindere af dagliga 1. Det eneste
hold der formåede at tage point fra KØK var Aktivisterne A,
som fortjent fik 2. pladsen foran Køllerne C.
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Køllerne C

Aktivisterne A

KØK B

Dagliga 2 region Fyn

Dagliga 2 region Fyn
På Fyn har der kun været 1 pulje, så der har ikke været et
egentligt slutspil. Puljen blev vundet af Nr. Broby med et par
points afstand til forfølgerne fra Win-Win.

Dagliga 2 region Sydjylland

Dagliga 2 region Sydjylland
I Sydjylland har der været 22 hold fordelt i 4 puljer der har
kæmpet om titlen.
De  4  puljevindere  Egen  UI,  DKK  A,  Christiansfeld  C  og
Odin A spillede slutspil om pokalen i Haderslev, på en af
Agrarernes baner.
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Først var der lodtrækning om modstandere, og her mødtes
Egen  og  Christiansfeld  C,  som  endte  med  en  sejr  på  9-7  til
Egen. Det var en kamp der lige så godt kunne være endt til
fordel for Christiansfeld, men altså ikke lige den dag.
I den anden kamp mødtes Odin A og DKK A, og det blev
også spændende. Odin førte 3-1 og den føring hold helt til
herresinglerne, hvor den ene endte uafgjort og den anden blev
vundet af DKK med 1 slag. Så stod der 8-8 som facit, og der
skulle tælles slag.
Her  var  Odin  bedst  med  387  slag  mod  DKK's  393  slag,  så
Odin fortsatte til finalen.

Her mødte de Egen, og de 2 hold gav hinanden god kamp.
Mix'erne endte lige, Damedoublen tog Egen sig af, men Odin
tog herredoublen, så der stod 4-4. I damesinglerne vandt
Egen begge, og så skulle Odin vinde begge herresingler.
Egens Frede Dam gik så dagens bedste runde på 26 slag, og
så betød det ikke så meget at den anden herresingle tabte.
Slutfacit blev 10-6 til Egen over Odin, og tillykke til Egen.
Alle 4 hold rykker op, uanset resultaterne i disse kampe.

Semifinaler:
Egen UI – Christiansfeld C 9-7
Odin A – DKK A 8-8 (387-393)

Finale:
Egen UI – Odin A 10-6

DKK A

Christiansfeld C

Odin A

Egen UI

Pokalturneringen
Runde 1, 2 og 3 må man slå op på nettet.

Runde 4 - Landsdækkende
Agrarerne 7/8 - Østerbro 1: 14-2
Aktivisterne 1 - KØK 7: 9-7
Agrarerne 2 - KØK 8: 10-6
Tirslund Pokal - Baskerne Mix: 10-6
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Runde 5 og 6 - Landsdækkende
4 vindere spiller pokal semifinale og finale på neutral bane i
Haarby.
Her er en rapport fra Erik J. Pedersen, Haarby der stod for
arrangementet.
Jeg startede dagen med at byde velkommen og derefter
orienterede jeg om hvordan det skulle foregå.
Først var der lodtrækning til semifinalen som blev
Aktivisterne 1 mod Agrarerne 7/8 og Tirslund Pokal mod
Agrarerne 2. Samtidig blev der udlovet en flaske Rødvin for
bedste runde i semifinalen.

Så  blev  der  spillet  og  det  blev  de  Agrarerne  7/8  der  vandt
over Aktivisterne 1 med 11-5.
I  den  anden  kamp  var  det  Agrarerne  2  der  vandt  over
Tirslund Pokal med 11-5.
Rødvinen blev vundet af Ingrid Fink Petersen med 25 slag.

Så kom vi til finalen hvor Agrarerne 7/8 vandt over
Agrarerne 2 med 10-6.
Vejret var som det plejer at være når vi holder stævner i
Krolf. Regn og blæst, men vi havde en god dag alt gik godt,
og der var et godt humør.
Tirslund og Aktivisterne ville gerne spille om 3. og 4.
pladsen, så de lånte en af de andre baner i Haarby og her var
det Aktivisterne der vandt.

Agrarerne 2

Agrarerne 7/8
Hans og Ingrid Fink Petersen samt Svend og Inge Larsen.

Jeg vil gerne takke alle spillere, samt dem som ville ofre en
lørdag, for at hjælpe Svend og mig med at afvikle denne dag.

Semifinaler:
Agrarerne 7/8 - Aktivisterne 1: 11-5
Agrarerne 2 - Tirslund Pokal: 11-5

Finale:
Agrarerne 7/8 - Agrarerne 2: 10-6

Sommertur
Turen til tyskland blev igen en hyggelig affære, selv om vi
kun var 9 der tog af sted.
Busturen blev aflyst da der slet ikke var deltagere nok. I
stedet valgte formanden og familie at tage toget. Lene, Peter
og Mette fra Kolding og Dorte og Nanna fra Nyk. F.
Der var afgang nogenlunde samtidigt og så skulle vi mødes i
Hamburg.
Senere kom Lilian og Peder fra Hullet til og endnu senere
Inger  og  Carlo,  så  vi  i  alt  var  9  personer  der  drog  af  sted.
Selskabet bestod hermed af:
Lene Henriksen, Peter L. Christensen, Mette L. Christensen
alle fra KØK i Ødis Kroge.
Dorte L. Christensen fra Nykøbing F. og Nanna L.
Christensen, Nysted - begge fra krolfklubben Nyserne.
Lilian og Peder Rasmussen fra Hullet i Favstrup.
Inger Skov og Carlo Petersen fra DKK i Fredericia.

Dorte, Mette og Lene
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Inger og Carlo

Peder, Lilian og Nanna

Jeg burde have skrevet dagbog på turen, men det fik jeg ikke
gjort, så alt er taget fra en hullet hukommelse.

Onsdag den 11. juli
Dorte og Nanna steg på i Nykøbing F., Inger og Carlo steg på
i Fredericia og resten i Kolding. Vi tog fra Kolding 9:13.
Vi fandt vores pladser, flyttede lidt rundt, da vi ikke alle sad
sammen.
Alle kørte direkte til Hamburg hvor tropperne blev samlet.
Her var ca. en times pause hvor vi lige fik en kop kaffe, og så
gik det ellers fra Hamburg til Augsburg i et behageligt tog.
Undervejs blev der fortæret madpakker.
I Augsburg skiftede vi til et regionaltog efter 20 min. pause.
Det  var  en  bumler  og  knap  så  behageligt,  men  ikke
ubehageligt. Da Lilian og Peder skiftede plads for at køre
forlæns da toget skulle skilles i 2 dele, kørte det overraskende
nok den anden vej, så de stadigvæk kørte baglæns.
Vi  kom  til  Sonthofen  20:20  og  blev  afhentet  af  Marion  og
Albert fra hotellet.
På  hotellet  var  der  lidt  mad  klar  til  os,  selv  om  køkkenet
egentlig  var  lukket.  Brød,  pølse,  ost  -  ikke  det  store,  men  i
super kvalitet som altid på hotellet.
Og så på hovedet i seng.

Generelt på hotellet
Dagene var næstens ens mht. daglige rutiner.
Dorte, Nanna og Lene var i svømmehallen inden
morgenmaden, som vi oftest mødtes til kl. ca. 9:00. Der var
alt fra Cornflakes, via rundstykker, æg, sild til Champagne.
Det var halvpension, men der var altid noget suppe og lidt
kage man måtte tage hen på eftermiddagen. En anden gæst

havde i øvrigt været på hotellet i 3 uger og fået suppe om
eftermiddagen og til forret om aftenen, og hver eneste gang
fået en ny slags suppe. Hotellet har altså opskrifter på mindst
42 forskellige supper.
Aftensmaden fik vi gerne ved 7-tiden, og det runde bord i
hjørnet var altid reserveret til os.

En lille ny efterkommer er kommet til - Fabian.

Nyt hus er også på vej.

Torsdag den 12. juli
Denne dag var afsat primært til træning med det uvante
udstyr. Til dem der ikke lige ved det, så SKAL man spille
med en langskaftet trækølle og en hockeybold når det er tysk
bjergkrolf, og det foregår til dels på MEGET skrå flader.
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Om  eftermiddagen  var  der  gåtur  til  Bad  Oberdorf  -  den
nærmeste landsby lige neden for hotellet - ud til egnsmuseet.
Det var en overkommelig gåtur, selv om en vis herre og hans
moder fik ømme knæ, men der skal nu heller ikke så meget
til.

Om aftenen var der kulinarium - prøvesmagning af en masse
lokale specialiteter. Mest pølser og ost, men også syltetøj der
smagte af sennep og andre lokale frembringelser.

Fredag den 13. juli
Om fredagen var der massage, mere træning, men også
vandreture. Peter havde bestilt massage, og det var vældigt
godt. Man synes altid man lige har lagt sig når han siger stop,
men sådan er det altid. Vi aftalte at jeg skulle sige det var
massagens skyld hvis jeg vandt - jeg skulle vist have haft 10
min. mere.
Bagefter var der træning - hvis nu massagen ikke var nok.
Mette, Lene, Dorte og Nanna gik over til tovbanen og tog op
på toppen og havde en hyggelig eftermiddag deroppe. Peter
var blevet hjemme og så hotelpersonalet spille deres runder.
De skulle jo arbejde om lørdagen, så de spillede allerede
fredag. Kokken Tobias Blanz gik et par rigtig gode runder, så
der var lagt pres på.

Den senere vinder, Tobias Blanz
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Om aftenen var der lagt en lille vinsmagning i ridderstuen,
med det sagte håb at vi blev fulde og ikke kunne spille
ordentligt næste dag. Det var nu en meget lille vinsmagning,
så det var ikke noget der kunne bruges som undskyldning for
manglende sejre.

Lørdag den 14. juli
Banerne var trimmede, spillerne glade og forventningsfulde,
men med bekymrede blikke mod himlen, da det havde regnet
mens vi spiste morgenmad.

Der blev budt velkommen af Armin, udstukket regler og de
nyuddannede dommere fra en nærliggende skole tog deres
puljer med ned på banerne, og så gik vi i gang.
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Der blev kæmpet med lange skafter, døve køller og
genstridige kugler der ikke ville trille, men man vænnede sig
til det og så gik det sådan nogenlunde.
Personligt startede det middelmådigt, men blev hurtigt bedre
og jeg var faktisk helt godt med indtil de sidste 3 huller. Her
fik jeg vist 12 slag, og alligevel endte jeg op med kun 35
slag, hvilket er rigtig godt på den bane. Tobias havde dagen
før gået på 34 slag, så jeg havde stadig chancen.

Så var der pause med pølser og kartoffelsalat m.m., alt imens
der var alpemusik og alm. udveksling af røverhistorier og
antal slag.

”Træd varsomt, lille pige” eller
”træd 1 skridt længere tilbage, svigermor”

Alt efter hvordan man ser på det.
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Anden runde startede med 4 slag, men blev derefter hjulpet i
til  en  2'er,  hvilket  også  skete  på  hul  5.  Så  føler  man  sig
ovenpå, men når man spiller i bjergene, går det pludselig ned
af bakke. På hul 8-9-10 brugte jeg pludselig 14 slag, så det
begyndte at knibe. Tidligere havde folk hjulpet mig, men nu
lå de i vejen i stedet for.
Hul 11 gav endnu en 4'er så sidste hul SKULLE være en 2'er
for at få omspil med Tobias, men alt held var sluppet op, så
jeg måtte nøjes med en 2. plads.
Jeg havde ærlig talt heller ikke fortjent sejren når jeg var
blevet hjulpet i 2 gange, så det var sådan set fint nok.

En finsk pige lavede hole-in-one på hullet ved dammen, hvor
det rent faktisk ikke rigtig kan lade sig gøre. Hun skød ikke
over dammen, men brugte brædderne som bande. Brædderne
var kun stillet op for at kuglen ikke skulle smutte under
hegnet og ned af stien neden under.

Vi danskere smuttede ned og spillede med det danske udstyr,
men  nu  kunne  vi  heller  ikke  finde  ud  af  det  mere,  efter  at
have spillet med "de døve apparater".

Så var der ellers klargøring til aftenens galla eller banquet
eller hvad det nu hedder.

Alle mødte op til festmiddagen i nogenlunde pænt tøj -
undtagen en.
Sidste år havde Armin spurgt om vi havde nogle
nationaldragter vi kunne tage på, nu når de alle kom i deres
alpetøj - lederhosen og dirndl.
Da han spurgte var det dagen før afgang, så der var ikke tid
til noget som helst, så jeg sagde vi kunne tage regntøjet med,
da vi jo sidste år havde været lidt uheldige med vejret ved
alle andre stævner.
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Jeg kunne jo huske det der med tøjet, og kunne ikke lige se
mig  selv  i  en  Fanø-dragt.  Derfor  havde  jeg  været  i  Jels  og
købe vikingetøj, så jeg stillede til galla i kjortel, sværd og øl-
horn og blev nok den mest fotograferede person i hele
selskabet. Min datter Mette var til gengæld ved at grave sig
ned og kendte overhovedet ikke stodderen.

Der blev straks givet ordre til personalet om at hornet bare
skulle fyldes op hvis det løb tør. Det var lidt som da Thor
skulle tømme jætternes øl-horn - men også kun lidt. Jætternes
øl-horn var jo forbundet til havet - her var det ufortyndet.

Senere tøede Mette lidt op og kendte alligevel "den gamle".

Jeg blev udnævnt til æresmedlem af den tyske klub.
Overraskende og ærefuldt. Jeg fik en "Urkunde" som bevis.

Der  spilles  jo  4  stævner  på  en  gang.  Dels  de  Tyske
Mesterskaber  -  kun  for  tyskere-  og  dels  de  Åbne  Tyske
Mesterskaber hvor alle nationer kan deltage - og begge dele
både for damer og herrer.



Krolfposten
10. oktober 2012              Side 19

De Tyske Mesterskaber for damer
1) Sandra Kampa, München 78 - 2) Lydia Fehmer, Berlin 87
- 3) Adalinde Weibel 95.

De Tyske Mesterskaber for herrer
1)  Tobias  Blanz,  Bad  Hindelang  74  -  2)  Albert  Gross,  Bad
Hindelang 86 - 3) Thomas Marx og Tim Heuel begge 87.

De Åbne Tyske Mesterskaber for damer
1) Sandra Kampa, München 78 - 2) Mette L. Christensen,
Ødis Kroge 83 - 3) Lydia Fehmer, Berlin 87.

De Åbne Tyske Mesterskaber for herrer
1) Tobias Blanz, Bad Hindelang 74 -  2) Peter L. Christensen,
Ødis Kroge 75 - 3) Albert Gross, Bad Hindelang 86.

Det blev en sjov og hyggelig aften sammen med konsulen,
frue og de 2 små tvillinger. Der var selvfølgelig også
præmieoverrækkelser, mad, drikke, skæg og ballade og det
var helt sjovt så god man kunne blive til  tysk. De sagde jeg
talte "flydende". Det var som sædvanlig mig der lukkede og
slukkede - denne gang allerede ved 2 tiden.

Søndag den 15. juli
Dagen startede med et slag krolf med konsulen - denne gang
med det danske udstyr. Det kan han skam godt lære. Han er
golfspiller, så han skal lige have følingen med det noget
anderledes udstyr, så er den der og han kan tage kampen op
med alle os andre øvede spillere.
Dorte og Nanna var ikke med i Hinterstein sidste år, så vi tog
en bus derhen. Det tager 10-15 minuter, så det er lige om
hjørnet.
Det regnede da vi nåede frem, men vi var forberedte, og vi
gik op til kitch-museet. Jeg havde været der, men man får
alligevel  øje  på  en  masse  nye  ting  -  ja,  altså  nye  og  nye  er
måske så meget sagt.
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Mandag den 16. juli
Vejret så fint ud, så vi var ved at få pigerne i receptionen til at
finde ud af hvordan vi kom hen til den anden tovbane på den
anden side af Sonthofen, men det viste sig stort set at være
umuligt med offentlige transportmidler.
Heldigvis kom Armin og Albert forbi og sagde at det da ikke
var noget problem. "I kan da bare låne hotellets minibus.
Væs'go', her er nøglerne". Det er da et helt specielt hotel!!!
Vi  kørte  hen  til  tovbanen,  næsten  uden  at  køre  forkert.  Op
med tovbanen og så var det pludselig køligt og blæsende.
Heldigvis også frokosttid, så vi gik hen og fik os list at spise i
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"hytten". Da vi havde spist var det vældig fint igen, og de
friske gik en tur rundt om toppen på 1 times tid. Nanna og
Inger blev ved restaurant og tovbane.
Så ned igen og hjemad. Turen hjem blev improviseret tværs
igennem Sonnthofen og ud til bryggeri Zöttler hvor nogle
provianterede.
Vi kørte af "bagvejen" hjem, så vi kom ned til hotellet ad
serpentinervejen oppe fra Ober Joch og Unter Joch og hvad
det ellers hedder deroppe.
Mange tak for lån af minibus.

Ikke alle synes tovbaner er lige fornøjelige. Nogle har et
anstrengt forhold til dem, og andre falder i søvn.
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Tirsdag den 17. juli
Op kl. 7 - Lidt morgenmad selv om det normalt først kan fås
fra kl. 8:00 og hotellet havde smurt madpakker til os. Albert
kom med en af sine berømte blå Ensian snapse og stoppede
den i  min  pose.  Der  er  faktisk  INGEN grænser  for  servicen
på det hotel.
Vi  drog  af  med  taxaer  -  hotellet  betalte  -  og  afgang  fra
Sonthofen "hovedbanegård" ca. til tiden.
Skifte i Augsburg, men her var lidt ekstra ventetid da toget
fra München var forsinket.
En fin tur til Hamburg. Vi spiste madpakkerne og delte den
blå snaps med et par andre gæster og havde det hyggeligt. En
dametaske indeholder ca. 3.000 dele, og heriblandt er
selvfølgelig snapseglas til 10-12 personer.
Lidt ventetid i Hamburg. Nanna og Dorte blev sendt først af
sted  til  Nykøbing  F.,  og  senere  hoppede  vi  ind  i  et
regionaltog til Flensburg. Det var et overfyldt fyraftenstog og
man kunne ikke bestille plads, så det var faktisk ikke så rart.
Det blev bedre efter et par stationer, men det var helt rart at
kommer over i et DSB tog i Flensburg.
En rolig tur hjem, afsked og så var den tur slut.

Århus Open 2012 Tranbjerg
af Erik Mathiasen, Tranbjerg og Søren L. Christensen, STUD

Det var med stor spænding at bestyrelsen i Tranbjerg Krolf
Klub modtog tilmeldelserne til stævnet. Man håbede på lige
så stor deltagelse som til stævnet i 20l1, men det blev knap så
mange, dog tilmeldte 42 sig, hvoraf nogle kom dagen før, så
det var nok til at man valgte at gennemføre det. 40 var hvad
bestyrelsen havde sat som minimum.
Det blev et godt stævne med 8 klubber repræsenteret, deraf 3
nye,  det  er  altid  rart  at  se  krolfen  brede  sig,  og  at  flere  og
flere vælger at deltage i træf og stævner. Allerede ved 7 tiden
dukkede de første deltagere op og satte sig til kaffebordet i
teltet.
Vejret var lidt truende, men det var udmærket krolfvejr - vi er
jo vant til at klare lidt regn.
Søren og Anders fra STUD havde lavet et godt program, der
gav mulighed for at se resultaterne, også hvis det var
kampspil man havde valgt, men klubben havde resultaterne i
slagspil som afgørende for placeringerne, men programmet
gav mange muligheder for at se hvilke klubber der klarede
sig bedst i det meget kuperede terræn.
Man havde valgt at spille enten oppe eller nede på bakkerne,
da det sidste år havde givet nogen kritik, at skulle spille op og
ned, det var hårdt for bentøjet hos nogle, men det skete

alligevel for nogle af spillerne, at de måtte ned og hente
kuglen. Efter de indledende spil tegnede der sig et billede af
hvordan placeringerne ville blive i semifinalerne.
De  tre  STUD  spillere,  Søren,  Anders  og  Sandra  var  meget
stærke, desværre havde Sandra et uheldigt resultat på en af
banerne, men de blev alligevel den klub der klarede at blive
næstbedst. Madholdet var bedst og Villersø trediebedst. Efter
de indledende spil var Søren L. Christensen i spidsen med
105  slag  på  de  fire  baner,  så  fulgte  Anders  Jørgensen  med
109 slag, Freddy Dall med 111 slag, den lokale Niels
Ebbesen lige efter med 113 slag. Madholdet havde Lisbeth
Grave på 5. pladsen og KØK havde Mikael Christensen med
118 slag. Altså meget tæt. Lars Olsen fra Villersø, som
Tranbjerg havde ventet sig meget af endte som nr. 26 med
137 slag og langt fra de 215 slag som den 87-årige Maria
Jørgensen opnåede. Hun havde en uheldig dag, er ellers en
Tranbjergspiller, der tit opnår gode resultater ved træf i
Østjylland. Det skal dog også siges at Maria måtte misse sin
4. kamp og derved fik 99 slag.
Det bedste resultat på de forskellige baner opnåede Peter
Grave  med  22  slag  på  den  gule  bane,  et  resultat  der  bliver
svært at forbedre. Freddy Dall gik den orange bane på 25
slag, Anders Zacho den hvide bane på 24 slag, Inger Skov
den  røde  bane  på  23  slag.  Bedst  fra  STUD  blev  Søren  L.
Christensen med 23 slag, bedst fra AIA blev Tine Weggerby
med 32 slag. Tranbjergs bedste blev Niels Ebbesen og Erik
Mathiasen, begge med 25 slag, Lærke Hammer, der var
stævnets yngste deltager, imponerede alle med sine gode
resultater og blev Villersøs bedste med 26 slag. Madholdet
var stævnets stærkeste hold, med 3-5-7-8 pladser og Peter
Grave som bedste spiller med banerekorden på 22 slag. KØK
havde Mikael Christensen som den bedste på holdet, med 26
slag. Stautrups bedste blev Ove Sørensen med 27 slag, Inger
Skov blev bedst fra DKK med 23 slag, som var dagens
næstbedste resultat.
Der var tid til en turnering kaldet Pokalkrolf som Sandra
styrede, hvor man spillede to mod hinanden, og fortsatte til
man var foran med tre slag, eller havde fået Hole-in-one. Det
gav nogle drabelige dueller, hvor nogle måtte gå mere end en
omgang på banen.
Vinder  her  blev  Lars  Olsen  (Villersø)  foran  Lisbeth  Grave
(Madholdet).
Der blev herefter spillet 6 semifinaler baseret på
slagsspilsresultaterne i de indledende kampe, og disse 6
semifinaler blev vundet af Lars Olsen (Villersø), Mikael
Christensen (KØK), Søren Christensen (STUD), Freddy Dall
(Madholdet), Peter Grave (Madholdet) samt Rita Johnsen
(Villersø).
I finalen spillede man på en bane der bestod af udvalgte
huller fra de 4 indledende baner. Fra start af lagde Søren og
Freddy sig foran, med skiftende føringer – til sidst blev det
dog Søren der trak sig sejrrigt ud af opgøret med 28 slag
foran Freddy’s 29. De resterende fulgte en håndfuld slag
efter.
Rækkefølgen blev: Søren Lyngdal H. Christensen, STUD,
Freddy Dall, Madholdet, Peter Grave, Madholdet, Lars
Olsen, Villersø, Mikael Christensen, KØK, Rita Johnsen,
Villersø.
Så mødtes alle deltagerne til fællesspisningen med forret,
hovedret og dessert, som man havde rykket til kl. 17, så alle
kunne komme hjem i god tid, og der var præmieuddeling fra
de mange sponsorer.
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Landsmesterskab i Ebeltoft
Det var første gang der blev lavet et rigtigt DGI/DKU
samarbejde, og det er nok heller ikke sidste gang, for
umiddelbart ser det ud til at folk hyggede sig.
Personligt synes jeg det var rart at se nye ansigter til krolf.
Der var folk fra både DKU og DGI klubber jeg aldrig havde
mødt før, og der var både unge og gamle som sig hør og bør.
Især Lærke fra Villersø på ca. 10 år imponerede alle med
godt og stabilt spil.
Vejret var til  at holde ud, og den smule vand der kom betød
intet. Den ene byge ramte i øvrigt kun bane 2 - telt og bane 1
gik fri.

Det var et holdstævne, og vi havde prøvet at finde en måde
hvor der kunne være rigtig mange hold med, samtidig med at
det også skulle være så socialt som muligt.
Det var faktisk ikke helt nemt. Vi tog vores DKU holdkampe
som udgangspunkt, men skar 2 doubler væk af tidsmæssige
årsager. Desuden var der ikke noget der hed damer/herrer.
Man måtte blande som man havde lyst til.
Det blev beregnet at en kamp ville tage 1:15 min, og så lagde
jeg 15 min. ind som pause og papirarbejde. Jeg var ikke helt
sikker på det holdt,  men var ikke helt med på at det tog SÅ
lang tid.
Uden at jeg tog tid på selve kampene, tror jeg faktisk ikke det
var  der  vi  satte  så  meget  tid  til.  Det  var  i  papirarbejdet  det
kneb temmelig meget i starten. Dels var der hold der var sat
sammen af folk fra flere klubber, som ikke nødvendigvis
kendte hinanden og dels var der hold der aldrig havde spillet
holdkrolf før, og dels var der folk der ikke anede hvilket hold
de var sat på og hvem der var kaptajnen. Det gav en del kaos
og forvirring som vi faktisk ikke er vant til.
Vi besluttede at i stedet for at spillerne blev skrevet på af
dommeren, ville vi gøre det hele klart inden de blev sendt ud.
Det hjalp meget. Jeg tror faktisk ikke vi satte meget tid til fra
det tidspunkt hvor det blev gennemført.
Der var 14 hold til start, som blev fordelt i 2 puljer á 7 hold.
Deltagerne var i pulje A: Fuglsang 1 (Gram), Madholdet
(Ødis Bramdrup), KØK 9 (Ødis Kroge), WinBro (Win-Win
og Broby), Løverne (Villersø), TRIF (Rønde) og Ebeltoft 1.
Pulje B bestod af SIS (Seest ved Kolding), DSB (KØK 2,
Østerbro og Blommenslyst), Borrehøj (Kalundborg), Felder
(Christiansfeld), Fighterne (Villersø), Fuglsminde (Fuglsang
og Juelsminde) og Ebeltoft 2.

Der skulle spilles 4 kampe med 2 doubler og 4 singler. Vi
lavede ikke holdkort som vi plejer, men tastede det hele ind i
et regneark på computeren, og så kom resultatet ud i den
anden ende. Lige bortset fra at klovnen der havde lavet
regnearket havde lavet en fejl, så det af og til regnede forkert
i double 2. Øv, øv, øv.
Da Madholdet tog hjem, sagde kaptajnen Vagn til mig, at der
efter hans mening var noget galt, for de havde stort set vundet
alt.
På stående fod kunne jeg ikke gøre noget ved det, men sådan
noget nager og jeg undersøgte sagen nærmere dagen efter.
Der  var  ikke  tastefejl,  så  det  var  ikke  det,  og  så  undersøgte
jeg om der var fejl i udregningen, hvilket der desværre var.
Det flyttede lidt rundt på nogle point, og Madholdet tog
elevatoren  op  til  2.  pladsen  i  deres  pulje  á  point  med
Fuglsang 1. Fuglsang havde vundet deres indbyrdes opgør, så
det var dem skulle i finalen, hvilket også var tilfældet i det
regneark med fejlen.
I den anden pulje vandt SIS foran DSB (De Sammenbragte
Børn - mit hold), både på dagen og dagen efter, så her betød
fejlen ikke det store.
Der skulle så spilles finale mellem SIS og Fuglsang 1, og vi
besluttede kun at spille 6 huller, da tiden var NOGET
fremskredet. Det endte med en sejr til SIS på 7-5, så SIS blev
de første Landsmestre i holdkrolf foran Fuglsang 1. DSB blev
fejret som nr. 3, hvilket var rigtigt på dagen, men ikke da
fejlen blev rettet. Så var det faktisk Madholdet der skulle
have haft snapsen, men det må jeg finde ud af sammen med
Vagn.

SIS: Krista, Robert, Birthe og Kirsten.
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Fuglsang 1: Mogens, Birthe, Annelise, Iris,
Hans Peter og Tove.

Konklusion
Det tog for lang tid!
Opstart: Vi bliver nødt til at afsætte noget tid fra ankomst til
faktisk spillestart. Det tager længere tid end man tror.
Papirarbejde: Det kan vi gøre noget ved, hvis vi får
holdopstillingerne fra starten.
Spillet: Jeg overvejer at ændre det til 4 doubler i stedet for 2
doubler og 4 singler. Spilletiden er sådan set den samme, men
man undgår et skifte da alle singlerne alligevel ikke kan
spilles samtidigt. Desuden er doubler også mere sociale end
singler.
Man kunne også speede det op ved at lade doublerne blive
spillet som ved ParVM, hvor 2 spillere er sammen om 1
kugle.
Der er for mange kampe!
Det er lidt smag og behag, men de hold der kun havde 4
spillere, de fik deres krolf-lyster styret. De var ude 8 gange.
Jeg vil se om det kan laves med færre kampe, men ellers må
man samle lidt større hold, så man kan skiftes lidt mere til at
holde pause. Men I skal ikke sige de gamle ikke kan holde til
det,  for  det  var  et  af  de  ældste  hold  der  vandt  med  kun  4
spillere.
Det er for sent på året!
Da jeg blev orienteret om planerne, var dette den eneste
weekend  hvor  jeg  selv  kunne  komme.  Det  lå  oven  i
pokalfinalen, men det er kun 4 hold der er optaget med den.
Alle andre hold have en fridag. Skulle vi gå helt fri af andre
arrangementer, skulle vi hen til sidst i september, og der kan
det være rigtig koldt.

DGI Landsstævne 2013
I 2013 afholder DGI deres landsstævne i Esbjerg med
omkring 20.000 deltagere, og her skal krolf så absolut også
med. Dels er vi tæt på krolf-land og dels kan vi komme ud til
rigtig mange mennesker og inspirere dem. Her er både
formandens og Grethes kommentarer.
Formandens kommentarer
Det er igen Grethe Bjerre fra Villersø der er den udfarende
kraft, og det er da en utrolig energi damen lægger for dagen.
Invitationen er delt ud til DKU klubber, og alle må stille op,
medlem af DGI eller ej.
Dem der allerede er medlem af DGI skulle da næsten stille op
for at få krolf på landkortet. Vi andre får også lov til at stille

op, så vi er da nogle stykker der har tænkt os at tage til
Esbjerg og fornemme stemningen.

--- Vi stiller om til Grethe ---
Landsstævne 2013 i Esbjerg – 4. – 7. juli 2013
Som Peter også skriver her på hjemmesiden, vil jeg opfordre
krolfspillere til at være med til det store landsstævne i
Esbjerg den 4.-7. juli 2013.
Jeg synes, vi skal vise alle, at krolf er kommet for at blive, og
at vi kan fylde op på stævnet og vise vores aktivitet.
Jeg vil arbejde på, at der bliver mulighed for, at vi kan bo på
seniorlejren sammen, i telte og campingvogne, så vi kan få et
sjovt og socialt fællesskab med hinanden og spille en masse
krolf og få mulighed for at følges ad ud på det øvrige
landsstævne. Det er det at være sammen, der gør det rigtig
sjovt.
Jeg vil arbejde på, at der blive lavet baner til krolf, hvor vi
kan afvikle stævner – både fredag og lørdag, men jeg kan jo
kun komme igennem med det, hvis der kommer mange
krolfspillere, som ønsker at deltage i stævnerne.
Torsdag er ankomstdag og åbning (som er fantastisk at være
med i) og søndag er afrejsedag.
Måske synes I, der ikke har prøvet at være med før, at det er
dyrt, men tænk så på, at det er 3 overnatninger, deltagelse i al
den idræt, man måtte ønske sig, deltage i alle fester og
arrangementer og gratis busbefordring rundt til de forskellige
aktivitetssteder. Åbning, festaften og afslutning skal dog
tilkøbes. Prisen på dette er ikke fastsat endnu.
Jeg vil gerne have nogle tilkendegivelser fra jer omkring
denne mulighed for at deltage, så jeg har noget at arbejde
med – og der spares jo penge, hvis man tilmelder tidligt.
Til dette landsstævne behøver man ikke at være medlem af
DGI eller medlem af en forening – så alle kan være med.
Grethe Bjerre, DGI Østjylland Krolf

Stævner 2013
Datoer og steder for stævner 2013 er fastlagt.
Stævneudvalget har fastsat følgende datoer og steder for
stævner i 2013 (medarrangørklub i parantes):

DM   25. maj Hviding (Lundsmark)
VM for par   22. juni Lunderskov (Lunderskrov)
VM   10. august Ry (Ry og Villersø)

For at undgå Kr. Himmelfart og Pinse ligger stævnerne lidt
senere end sædvanligt.

Klub nyt
Både Fuglsang og nogle KØK-hold skifter hjemmebane i
2013.
Krolfklubben Fuglsang flytter fra gården Fuglsang og skifter
navn til Slotsbyens Krolfklub. Hvorhen er endnu ukendt, men
det sker senest foråret 2013, da de nuværende baner er
opsagt.
Krolfklubben i Ødis Kroge er ved at lave baner ved
Ødishallen, og et ukendt antal hold forventes at flytte derhen.
Dette dog forudsat at det nysåede græs når at blive klar til
foråret. Gør det ikke det, udsættes projektet et år.
I år flyttede Lunderskov til nye baner ved Lunderskov
Hallen, og tidligere flyttede Skydebjerg til Årup, og i begge
tilfælde kostede det nedrykninger til flere af klubbernes hold.
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Skydebjerg har nu vænnet sig til deres nye baner og er
begyndt at rykke op igen, hvilket nok også sker for
Lunderskov. Slotsbyen og nogle af KØK-holdene må nok se i
øjnene at der kommer en svær sæson efter flytningerne, men
erfaringen siger at det hurtigt jævner sig igen.
En ny klub har vist interesse for vores ædle spil. Den har
hjemme på en café på øen Agersø ud for Skælskør.
Det bliver nok ikke en klub med deltagelse i holdturneringen,
men vi kan bruge al den moralske støtte vi kan få, og hvis vi
så til gengæld kan hjælper dem så godt vi kan, får vi nok lidt
fælles fornøjelse ud af det alligevel.
Spændende om alting falder i hak.

Villersø træf
Af Grethe Bjerre, Villersø

Krolf - kan samle mange mennesker
Tirsdag, den 11. september var der mødt 70 krolfspillere op
til et krolftræf i Villersø på Villersø Krolf Klubs baner.

Der blev spillet mange kampe, og klubben havde været nødt
til at udvide banen med en ekstra bane på bystykket midt i
landsbyen. Den dag var befolkningstallet i Villersø næsten 3-
doblet.

Der deltog spillere fra Hammel, Rønde, Lystrup, Ulstrup,
Mariager, Hammel, Laurbjerg, Ry og Villersø.

Krolftræffet var arrangeret i samarbejde med DGI Østjylland
Krolf og var det sidste i en række af træf, som er blevet
afviklet i løbet af sommeren. Det var absolut også det største.

Næste år vil der ligeledes blive udbudt træf og stævner i krolf
over alt i Østjylland.
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