Krolfposten
23. juli 2015 - 23. årgang nr.2

Generalforsamling 2015
DKU afholdt generalforsamling søndag den 29. marts hos
Caverion A/S i Fredericia.
Generalforsamlingen startede med fællesspisning. 3
håndmadder med øl eller vand til. Ganske udmærket uden at
være prangende.
Regnskabet så vældig pænt ud.
Udgifter på i alt 215.565,67 og indtægter på 240.735,42 giver
et overskud på 25.169,75 kr og med et pænt bankindestående
på 217.972,75 kr er vi ikke i knibe.
Ifølge budgettet forventer vi et overskud på 20.000 i 2015.
Det blev vedtaget at fortsætte med samme priser i 2016.
Ved valgene skete der ikke det helt store.
Til bestyrelsen genvalgtes Peter L. Christensen, KØK og
Kristen Grauslund, Brørup.
Bestyrelsen har valgt at fortsætte med samme poster som
hidtil, hvilket betyder at Peter L. Christensen er formand,
Erik J. Pedersen næstformand, Joan B. Rasmussen sekretær,
Henning Thomsen kasserer og Kristense Grauslund menigt
medlem.
Suppleanterne Ole Raackmann, KØK og Gerda Marcussen,
Hullet blev ligeledes genvalgt.
Bilagskontrollant Ulla Jensen, ViGo'e blev på posten, lige
som hendes suppleant Hans Lind, Bjert Strand.
I ordensudvalget blev Poul Knudsen, ViGo'e og Peter
Stubkær, Brørup siddende. De 2 suppleanter Per Meisner,
Vesterbro og Otto Olsen, KØK blev afløst af Karen Hansen,
Køllerne og Vivi Reeckmann, KØK.
Regel- og kursusudvalget havde genvalg til Peter L.
Christensen, KØK og som ny i udvalget valgtes Erik J.
Pedersen, Hårby, da et tidligere medlem af udvalget havde
meldt sig ud af DKU.
I Stævneudvalget var der genvalg til Kristen Grauslund,
Brørup og Hans Peter Eriksen, Madholdet.
Der var også genvalg til Peter L. Christensen, KØK i
redaktions- og IT-udvalget.
I holdturneringsudvalget var der genvalg til Sonja Rosendahl,
ViGo'e og Lene Henriksen, KØK.
Under eventuelt blev der talt om ren herreturnering og som
konsekvens af det ligeledes ren dameturnering.
Erik J. Pedersen fra holdturneringsudvalget sagde at der var
flere grunde til at vi ikke laver selvstændige turneringer for
damer og herrer. Den ene grund er at hvis vi både skal have
en dame-, en herre- og en mixed turnering, bliver det
simpelthen for meget arbejde for udvalget.
En anden årsag er at der ikke er hold nok, så de geografiske
afstande bliver for store.
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Så kunne man helt ophæve reglen om at det skal være
blandede hold, men her er vi i DKU's ledelse bange for at det
bliver en helt anderledes stemning på banerne, når 4 herrer f.
eks. møder et andet hold med 4 herrer, så derfor holder vi fast
i de mixede hold.
Det blev også nævnt at der er noget der hedder klubliv.dk
Her kan man tilmelde sin klub og derefter kan folk støtte
klubben via dankortet når man handler i bestemte butikker.
Det koster ikke noget og man skal ikke huske på det, så det er
faktisk ganske nemt.
Der er selvfølgelig en hage ved det, for klubben skal være
medlem af DGI, en organisation under DIF eller DFIF
(firmasporten). DKU er en organisation i sig selv, og kan
derfor ikke optages i hverken DGI eller DFIF, og DIF vil
ikke have os, af en eller anden grund, så klubber der kun er
medlem af DKU kan IKKE være med i denne ordning.
Nogle DKU-klubber kan godt, men så er det fordi klubben er
medlem af DFIF, DGI eller et forbund under DIF. Det er
typisk flerstrengede klubber hvor der både er fodbold,
håndbold, badminton og lignende.

Klubliv Danmark
DGI har i samarbejde med Nets (dankort) lanceret noget de
kalder Klubliv Danmark, som via microsponsorater skulle
give klubberne nogle penge.
Uden at jeg har nærlæst hvordan det virker, skulle det være
nogenlunde på denne måde:
1) Sponsorerne melder sig til, så klubberne kan få penge fra
dem når de tilmeldte dankort bruges i deres butik.
2) Klubben melder sig til systemet, så dankortbrugerne kan
vælge at sponsere lige netop den klub.
3) Dankortbrugerne melder sig til med deres dankort og
vælger en eller flere klubber de vil sponsere.
Hver gang et dankort bruges hos en af de tilmeldte sponsorer,
sponserer butikken en lille beløb - en procentdel eller
promiller eller lignende. Beløbet fordeles ud på de klubber
der er hægtet på lige netop dette dankort.
Når året er omme, får klubben så pengene udbetalt og man
starter forfra.
Der er fordele for de fleste. Butikken har ikke noget videre
administration da det er Nets der tager sig af det,
dankortbrugerne skal ikke huske noget end måske lige hvilke
butikker der sponserer eller ej og klubben skal kun tilmelde
sig og offentliggøre til medlemmerne hvordan man tilmelder
sig.
Man kan måske endda lokke ikke-medlemmer til også at
sponsere klubben, for det koster ikke andet end besværet
første gang man tilmelder sig.
Kan krolfklubber tilmelde sig?

Krolf – for hyggens skyld
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Jeg har forespurgt og fået "Nej", medmindre klubben er
medlem af DGI, DIF eller DFIF (firmasporten).
Nogle af krolfklubberne er medlem af DGI eller DIF fordi de
er medlem af en flerstrenget klub (fodbold, gymnastik, tennis
osv) - de kan godt.
Jeg fandt vedtægterne og kan se at §3 åbner for at
krolfklubber også kan være med, men nok ikke uden
sværdslag. Det er da værd at prøve.
Her kan i se den nøjagtige ordlyd:
§3 Medlemskab

Alle foreninger, der er almennyttige og opfylder
betingelserne for at få tilskud efter folkeoplysningsloven og
for at være medlem af en af idrættens hovedorganisationer,
kan være medlem. Bestyrelsen kan beslutte at andre
almennyttige foreninger, der opfylder betingelserne for at få
tilskud efter folkeoplysningsloven kan optages som
medlemmer.
Stk. 2. Ansøgning om medlemskab rettes til KlubLiv
Danmark gennem foreningens hjemmeside og afgøres af
foreningens sekretariat. Såfremt sekretariatet har meddelt
afslag kan dette indbringes for bestyrelsen, og bestyrelsen
kan omgøre en beslutning om optagelse truffet af
sekretariatet.
Se mere på Klubliv Danmarks hjemmeside.

Hyggekrolf
Hyggekrolf blev navnet på noget vi vil se nærmere på om det
er noget for medlemmerne.
Jeg har spurgt lidt rundt omkring hos klubber der ikke er med
i vores turneringer, om de kunne have lyst til at være med ved
stævner og/eller holdturnering.
Især holdturneringen er tilsyneladende meget "farlig", og
flere melder tilbage at "det er vi ikke gode nok til", "det er vi
for gamle til", "vi spiller kun for sjov" og "vi vil ikke
forpligte os".
Hvad stiller man op med det?
"Ikke gode nok": Det ved man jo ikke før man har prøvet, og
hyggekrolf er da et sted at starte.
"For gamle": Måske nok - men jeg har da et hold hvor 4
spillere er omkring 85 år og derover. Føler man sig for
gammel kan jeg ikke hjælpe, men gennemsnitsalderen i DKU
er over 70 år selv om vi har medlemmer fra 10 år og opefter,
så der er MANGE over 70 år.
"Kun for sjov": Vi spiller da alle sammen kun for sjov, men
hyggekrolf kan hjælpe.
"Ikke forpligte os": Det er her hyggekrolf kan hjælpe for
alvor.
Jeg forestiller mig at hyggekrolf foregår ved at DKU udpeger
nogle datoer som forslag, og så friholder vi dem for
turneringskampe. jeg tror det skal være onsdag formiddag
eller lignende.
En klub der har sagt ja til hyggekrolf lægger bane til og 4-5
naboklubber inviteres af hjemmeholdet. Om det er DKU
klubber, DGI klubber, Firmasporten eller bare en kaffeklub er
sådan set ligegyldigt.
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Hen over året spilles der 4-6 gange hos forskellige klubber.
Ingen får hjemmebane mere end 1 gang.
Hjemmeholdet sørger for invitationer, tilmelding, baner og
styring af stævnet (udfyldning af kampsedler).
Hver klub kommer med de folk de har til rådighed. Det
spiller ingen rolle om man kommer 2 eller 20 mand, men dog
max. 20 pr. klub.
Hvis man har lyst til at udregne gennemsnit pr. klub, så må
man gerne dette.
DKU har lavet et excel regneark hvor man kan indtaste
spiller og klub og så få blandet spillerne.
Her kan man også registrere resultaterne og lave resultatlister
bagefter, hvis man synes det er sjovt.
Det kan laves til en regulær turnering, men det fornemmer jeg
egentlig at der er ringe interesse for.
Det er en turnering uden at man er forpligtet. Der er ingen
kvoter på damer/herrer. Man kommer og spiller og tager
hjem igen efter en forhåbentlig dejlig dag. Kun hjemmeholdet
har arbejde, men kun 1 gang pr. sæson.
Det bliver altså ikke nemmere.
Jeg vil gerne have nogle tilbagemeldinger på dette, så jeg ved
om vi skal sætte det i værk eller ej.
Jeg vil gerne have en ganske uforpligtende melding fra jer positivt, negativt eller midt imellem. Ring eller skriv.
DGI har stor succes i Midtjylland med denne form for krolf –
de kalder det bare ”Krolf Træf” i stedet for.
Grethe fra Villersø arrangerer stort set ugentligt Krolf Træf
med et maksimum på 90 eller 120 spillere, og der er
venteliste på stort se ALLE træf.

Forårscup i Odense
af Søren L. H. Christensen, SDU Krolf
Lørdag den 2. maj afholdt SDU Krolf Forårscup 2015, og det
var med et, synes vi selv, flot deltagerantal på 53 mennesker
fordelt på 17 hold.
Før jeg begynder på nogen egentlig dagsberetning, vil jeg, og
SDU Krolf, gerne sige, hvor beærede og glade vi er for at så
mange havde lyst til at komme og spille krolf hos os. Det var
også rart at se at indtil flere Forårscup-’veteraner’ stillede op
igen - vi lykkedes altså ikke med, at skræmme jer væk ved
forrige stævne.

Med elendigt vejr i dagene op til Forårscuppen var det
selvfølgelig med en vis betænkelighed fra arrangørerne at
dagen nærmede sig, men DMI viste sig at holde ord, og vejret
blev aldeles fremragende. Strålende solskin hele dagen, og så
gør det jo ikke så meget at temperaturen ikke kom op over 15
grader. Det var i hvert fald ikke vejret, der kunne klages over.
Som I kan se på billederne herunder, var der så stort tryk på
p-pladsen, at bilerne holdt langs vejen. Det er da flot, at så
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mange tilskuere kom og fulgte med i en krolfturnering (der
må dog have været storskærm inde på universitetet, for der
var da ikke mange ude på banerne og kigge på).

Flere huller, var dog ikke sådan ligetil. Nogle fandt selv på
hullerne undervejs,

Alle mødte op til tiden, og vi kunne derfor komme i gang lidt
før tidsplanen – lækkert! Vi må jo med det samme sige, at
vores bane er som den er. Man kunne nok godt mene, at alle
de løse dæk, landsbrugsgenstande og løse sten ikke var
nødvendige som forhindringer, for humpler, skov og bump er
der rigelig af på området. Til dem der synes den var lidt for
svær – I skulle se den normalt, når den ikke er finpudset. Føj.
Nå, som man hører så mange gange ved en svær og lidt
tilfældig bane – ”Det er jo lige for alle,” og ja, det er det jo.
Som for to år siden bliver en kamp afviklet som en double og
en single i én og samme runde – altså stavrer 6 mand ud på
banen, hvoraf to af dem spiller single mod hinanden, og de
andre fire spiller en double. Singlespillerene kan altså komme
i vejen for doublespillerene og omvendt. Der er to point for
en sejr i double og to point for singlen, så der spilledes altså
om fire point i alt i en kamp.

andre gange lå nogle tosser i vejen,

De tre baner var konstrueret, så de føltes forskellige, men dog
hverken for nemme eller for svære – jeg synes, at resultaterne
nogenlunde afspejler det – dagens bedste var 24 slag af
undertegnede, mens Trine fra De Døde Kaniner var oppe på
46. Og det var altså ikke i mangel på koncentration (som ses
herunder), for Trine har kun spillet én gang før, så at hun
senere kom ned på 34 og 35 var særdeles flot!
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Udefinérbare genstande lå strøet ud over området,

og dælme, om ikke en cykelsti skulle krydses adskillige
gange,

Tre grupper spillede kun to kampe i gruppespillet, da der kun
var tre hold, mens to grupper havde tre kampe, da de var fire.
Den ulighed kunne desværre ikke undgås, da der var 17
tilmeldte hold, men jeg kunne se, at kun ét af SDU Krolfs
egne hold spillede tre kampe, resten fik mindst fire kampe.
Efter de indledende øvelser i gruppespillet, var de fem
gruppevindere sikret en plads i kvartfinalen – sammen med
de tre bedste 2’ere. Her var der lidt manglende oplysning om,
hvordan 2’erne blev sorteret, men det foregik på den måde, at
i grupperne med fire hold, blev point opnået mod gruppens
sidsteplads fratrukket, således, at man ikke havde en fordel af
at spille i en gruppe med flere hold. Jeg skal beklage
forvirringen hos nogle hold, der opstod fra det.
Gruppe 1

V

U

T

for imod +/- Point

Knuderne

1

2

0

8

4

4

4

De Tre Søstre

1

2

0

8

4

4

4

De Døde Kaniner

0

3

0

6

6

0

3

Odin 2

0

1

2

2

10

-8

1

Gruppe 2

V

U

T

Sammenbragte Børn

2

1

0

9

3

6

5

Hundebøllerne

1

1

1

7

5

2

3

Odin 1

1

1

1

6

6

0

3

Team Lynggaard

0

1

2

2

10

-8

1

for imod +/- Point

Gruppe 3

V

U

T

for imod +/- Point

Hårby A

2

0

0

8

0

8

4

Trekløveret
Grundige
Grævlinger

1

0

1

4

4

0

2

0

0

2

0

8

-8

0

Gruppe 4
De Løjerlige
Løjtnanter
Hårslev 2

V

U

T

for imod +/- Point

1

1

0

6

2

4

3

1

0

1

3

5

-2

2

Hårby 1

0

1

1

3

5

-2

1

Gruppe 5

V

U

T

Hårby 4

1

1

0

6

2

4

3

Hårslev 1

1

1

0

5

3

2

3

Særslev Krolf

0

0

2

1

7

-6

0

for imod +/- Point

De fem gruppevindere, og dermed kvartfinalister, var altså
Knuderne (på et mindre antal slag end De Tre Søstre),
Sammenbragte Børn, Hårby A, De Løjerlige Løjtnanter og
Hårby 4. I kvartfinalerne blev de mødt af de tre bedste 2’ere
efter nævnte metode, som var Hårslev 1, Trekløveret og De
Tre Søstre. Slaget om sejren stod altså mellem de otte hold.
Det skal dog siges at alle hold fik lov til at spille
placeringskampe, så der var ingen der kunne slappe helt af
endnu – enhver ved jo, at enhver placering ved Forårscuppen
er værd at kæmpe for med næb, kløer og køller. De fleste var
sikret to kampe mere, mens et par enkelte hold måtte nøjes
med en enkelt kamp.
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Efter seks huller havde Søren øget singleføringen til fire slag
– 13 mod 17, mens Jette havde fået en grim 5’er i doublen.
Her førte Per dog stadig med 14 slag, Nicolaj fulgte på 16
slag, Jette på 19 og Emil på 20. Altså førte De Løjerlige
Løjtnanter i singlen og Sammenbragte Børn i doublen –
uafgjort.

Der kommer ikke en detaljeret beretning fra de fire
kvartfinaler, men der følger her lidt resultater fra de kampe:
Kvartfinaler:
Hårby A – De Tre Søstre, 4-0
Sammenbragte Børn – Trekløveret, 3-1
Hårby 4 – Hårslev 1, 2-2, Hårslev 1 vandt efter omkamp
De Løjerlige Løjtnanter – Knuderne, 3-1
I semifinalerne stod bragene altså mellem Hårby A –
Sammenbragte Børn og Hårslev 1 – De Løjerlige Løjtnanter.
Semifinaler:
Hårby A –Sammenbragte Børn, 2-2, Sammenbragte Børn
vandt efter omkamp
Hårslev 1 – De Løjerlige Løjtnanter, 0-4
Dermed stod det mellem Sammenbragte Børn og, et af
hjemmeholdene, De Løjerlige Løjtnanter. De Sammenbragte
Børn bestod af formanden i DKU, Peter Christensen, med
sine med-børn Per Meisner og Jette Ibsen begge fra
Vesterbro. Modstanderne bestod af Emil G. Larsen, Nicolaj
Aaskoven og undertegnede, Søren Christensen, mens Simone
Kit Sjøgren sad over, fra SDU Krolf. Jeg må med det samme
indrømme, at jeg altså er Peters søn, og naturligvis skulle vi
spille singlekampen mod hinanden i finalen. Vi er ret gode til
at rende ind i hinanden i knald-eller-fald-kampe. Jette og Per
spillede altså double mod Nicolaj og Emil – Emil som også
for to år siden var i finalen, som en del af det sagnomspundne
hold Den Gode, Den Onde og Casper.
Det gik selvfølgelig hverken værre eller bedre end at Søren
tog sig en hole-in-one på hul 1 (’udskuddet’ fotograferet
herunder), og så var det jo allerede lidt stramt for Peter.
Meeeeen, der var mange huller endnu. Efter tre huller førte
Søren med 6 over Peters 8 i singlen, mens Per førte doublen
med 6 slag, Jette og Nicolaj havde 7, mens Emil ikke startede
så stærkt med 11 slag. Altså uafgjort i kampen.

Med tre huller tilbage lignede det en sikker sejr i singlen til
Søren, da han havde 21 slag mod faderens 27. I doublen var
billedet også uforandret. Per førte med 22, Jette havde
overhalet Nicolaj, og havde 25 mod Nicolajs 26, mens Emil
rundede af på 28. Uafgjort.

Der var ikke stor kamp om sagerne i de resterende huller, så
det hele endte uafgjort. Søren slog Peter i singlen med 29
mod 34, mens Per vandt doublen med 29, Jette blev nummer
to med 33, Nicolaj og Emil delte 3. pladsen med 35 slag. 2-2,
og dermed omkamp for hele holdet.
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Som ved ethvert stort stævne var en kameramand på plads, og
han fangede det sidste hul, samt næsten hele omspilskampen
– følg linket herunder for at se videoen (cirka 8 minutter),
eller læs beretningen der følger, hvis spændingen er for stor.
https://vid.me/2IAU
Omkampen blev spillet af hele holdet. Dem med færrest slag
gik videre til næste hul, indtil der kun var spillere fra ét hold
tilbage. På første hul var der kamp om at få en hole-in-one –
så stor kamp at spillerne røg i vejen for hinanden. Især
Nicolaj var tæt på, men kuglen besluttede sig i sidste øjeblik
for at bevare spændingen i kampen. Jette fik dog en gylden
mulighed for at skubbe Per i på en 1’er, men missede dog
chancen. Søren, Nicolaj og Per fik alle 2’ere, mens Jette,
Peter og Emil fik mere – altså var der kun Søren og Nicolaj
fra De Løjerlige Løjtnanter og Per fra Sammenbragte Børn
tilbage.
På næste hul fik de tre tilbageværende spillere alle 2’ere efter
flotte udspil, så det hul forbigår vi i salig stilhed. På det tredje
hul måtte Nicolaj dog kapitulere – han fik placeret sig bag
tuen (en kunst han gentog efter Peter på samme hul), og
måtte indkassere en 3’er, selvom det var usædvanlig tæt på en
hole-in-one. Per og Søren fik begge 2’ere, og det var hermed
en direkte duel om sejren mellem de to.
På det 4. omspilshul fik Søren en 2’er, og Per som lå bag
pinden, måtte hive en flot 2’er ud af ærmet for at holde sit
hold i kampen – og han leverede som bestilt.
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Selvom de blev nummer 2 efter en hård finale, var der vist
stadig glæde at spore, hos de fortjente sølvmedaljevindere,
Sammenbragte Børn.

Og til sidst, de glade vindere fra De Løjerlige Løjtnanter,
men det sorte får, Emil, kunne slet ikke holde øjenkontakten
med kameraet.

Altså skulle 5.
omspilshul til, og her lagde Per sig lidt kriminelt, da han
skulle bruge et langt put, hvis Søren fik en 2’er – det viste sig
dog at være ren spekulation, for Søren greb finalens 2. holein-one og afgjorde affæren. Men det var vidst godt, at
skuddet var lige på hullet, for den var dælme med god fart.
De Løjerlige Løjtnanter kunne hermed kåres som vindere af
Forårscup 2015, og blev begavet med medaljer og for 1000
kr. sæbeudstyr fra Ærø Sæberiet – tusind tak til dem, fordi de
gad sponsorere os!
I kampen om bronzepladsen havde Hårslev 1 besejret Hårby
A, og de fik hermed en flot 3. plads, som de vist var ganske
tilfredse med.

Århus Open
Århus Open spilles igen i år i Tranbjerg, som også er den
arrangerende klub.

Tranbjerg Krolf Klub inviterer alle til
Århus Open 2015
Krolf i Tranbjerg
Lørdag den 22 August 2015

Alle krolfspillere indbydes til et stævne i Tranbjerg ved
Århus lørdag den 22. august 2015. Indbydelsen henvender sig
til spillere i DKU og DGI.
Se mere på DKU’s hjemmeside under stævner.
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Fyn – 3. div.

Fyn – 1. div.

Fyn – 2. div.

Fyn – Dagliga 1

Fyn – Dagliga 2
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Hovedstanden – 1. div.

Sydjylland – 1. div.

Sydjylland – 3. div.

Sydjylland – 2. div.
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Sydjylland – Dagliga 2

Sydjylland – Dagliga 1

Storstrøm – 1. div.
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Sommertur 2015
Forord
Af Peter Lyngdal Christensen
Endnu en sommertur til Alperne blev arrangeret. 12 danskere
– 5 fra øst og 7 fra vest – drog til Hotel Prinz-Luitpold-Bad i
Bad Hindelang.
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Turen var planlagt og bestilt 3 måneder i forvejen – der var
ingen problemer, hverken i øst eller vest - dengang.
Forholdsvis kort før afgang blev ruten fra øst smadret af et
aflyst tog. Dorte undersøgte diverse alternativer og endte op
med at alle tog af sted dagen før.
Som hun sagde ”at få forlænget sin ferie i Tyskland med en
dag er vel ikke det værste, der kan ske.”.
I vest var der ligeledes problemer med sporarbejder, så vi
ville komme til Sonthofen en halv time senere end først
planlagt. Det var til at leve med.
Tirsdag (kun for øst)
Af Dorte Lyngdal Christensen
Vi mødtes lidt i 7 på banen i Nykøbing F., toget kom som
planlagt og af sted gik det mod Hamburg, hvor vi havde god
tid til at skifte. Turen videre mod Augsburg var utroligt
behagelig: gode sæder, air condition, lydløst tog og godt
selskab. Vi blev dog lidt forsinkede, ca. 15 minutter, og det
var nok til, at vi ikke nåede det næste tog, der skulle have
bragt os frem til Sonthofen kl. 18:30. I stedet måtte vi vente
på det næste tog på stationen i Augsburg, og der var varmt,
og det var det efterfølgende tog sandelig også.
Kl. 19:45 kunne vi endelig hoppe af toget, og vi blev fragtet
det sidste stykke til Hotel Prinz Luitpold Bad i taxa.
Der var stort grillarrangement i haven, så vi kastede lige
kufferterne fra os på værelserne og skyndte os til bords. God
mad og venlig betjening som sædvanlig, så vi følte os
virkelig velkomne. Et glædeligt gensyn. Men sikke en
himmel! Først grå, siden nærmest orange, og så begyndte det
ellers at buldre og brage og vælte ned med vand, så vi måtte
styrte ind med vores tallerkner og spise færdigt.

Bent Pedersen sent mandag eftermiddag,
da han fik turens første 2'er.
De 5 fra øst var Nanna og Dorte Lyngdal Christensen, Anita
Christensen, Bent Pedersen og Erik Kamper.
Fra vest var det Lene Henriksen, Pia Hansen, Mette Lyngdal
Christensen og Mathias Løvstrøm Madsen der kørte i bil,
samt Lene Rasmussen, Niels Knudsen og Peter Lyngdal
Christensen der kørte i tog.

Onsdag
Af Dorte Lyngdal Christensen
Onsdag gik med at bade og spille krolf. På et tidspunkt kom
Armin og spurgte, om der var nogen, der ville med på tur
næste morgen for at se solen gå op. Afgang fra receptionen
kl. 04:00. Så pyt da, Anita og jeg meldte os.

Bent, Erik, Anita, Dorte, Mathias, Nanna, Mette, Lene H.,
Pia, Lene R., Niels og Peter.
Erik Kamper.
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Af Peter Lyngdal Christensen
For os i vest var det rejsedag. 4 kørte hele turen i bil, 3 kørte
til Flensburg og tog toget derfra.
Rejsen for dem der kørte i bil, var fuldstændig uden
problemer. Der var selvfølgelig vejarbejder med nedsat
hastighed, men ingen kø i den forstand.
For de togrejsende var nedfaldne køreledninger og problemer
med sammenkobling af toge skyld i at det blev 2½ time
senere end først planlagt, men da dagen ikke var til noget
alligevel, betød det ikke så meget.

Toget holdt længe ude i Verden
Udtales det Ferden når nu det er en "Reiterstadt"?
(hmmm - der er vist noget galt med stavemåden).
Vi ankom ca. 20:30 og maden stod klar til os, og kvaliteten i
både mad og service var som sædvanlig høj.
Torsdag
Af Dorte Lyngdal Christensen
Torsdag morgen kl. 4 stod vi klar til afgang. Vi var kun 5
foruden Armin, men vi blev smidt ind i bussen og kørt op til
Oberjoch. Vi fik stukket en lommelygte i hånden, og så
skulle vi gå den sidste del af turen, hvilket betød en tur på en
times tid med en stigning på 400 meter i bælgmørke.
Anita døjede desværre med astma, så hun fandt en bænk, da
vi var halvvejs oppe. Vi andre fortsatte med besked om at gå
stille, så vi ikke skræmte de vilde dyr. Uha da, vi sneg os af
sted. Jeg fortalte, at vi også havde fået ulve i Danmark, at de
var vandret op fra Tyskland, hvilket Armin undskyldte på
Tysklands vegne, men det var nu geder, han havde ment.
Nåja, så var det måske ikke så farligt, men på den anden side,
hvem har lyst til at blive stanget bagi af en ged!
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Vi nåede toppen, og frem af Armins taske kom en flaske
champagne, vi skålede, solen stod op, og det var en dejlig
oplevelse.

På nedturen kunne vi se alle de spændende planter, vi var
gået forbi i mørket, så Anita kunne rigtigt botanisere.
Af Peter Lyngdal Christensen
Hver morgen starter med at de seje går ned og morgenbader.
Enten i det kølige udendørs bad eller i det varme indendørs
bassin, hvis vejret er helt skidt. Der er også sauna, boblebad,
massagestole og en masse andre ting til fri afbenyttelse dagen
lang, ud over man kan bestille mudder- eller blomsterbade,
massage og andre helsebringende luksusting.

Dagen gik med krolfspil og afslapning. Vejret var overskyet,
men ok temperatur – helt behageligt.
Der blev spillet lystigt og det var hårdt tiltrængt med de
uvante træ-køller og hockey boldene. Der er ikke meget slag i
trækøllerne, som til gengæld har et skaft på 1 m, så det er
uvant og mærkeligt at spille med. Hockey boldene er mindre
og lettere end vores de letteste kugler, da de bedre bliver
hængende på bjergsiderne. Det er nok rigtigt, men til gengæld
triller de rigtig dårligt, så der skal en del tilvænning til.
Det var mest drengene der spillede krolf. Nogle af pigerne
gik ned til Bad Hindelang og shoppede sandaler og hvad
piger nu ellers sådan går og køber.
Andre lå og solede sig ved poolen. Sådan er vi mennesker så
forskellige.
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Der skulle også gøres klar til morgendagens krolfkampe med
de behørige flag.

Hvad siger arbejdstilsynet til dette?

Det var også dagen da vi mødte Mikkel Barkler, som arbejder
på hotellet. Mikkel stammer fra Ødis og har arbejdet på
hotellet ca. et halvt år. Han var glad for en kunne komme til
at tale lidt dansk igen, selv om formålet med opholdet var at
lære tysk.
Hver eftermiddag er der gratis suppe og kage, så det snupper
vi lige lidt af. Til aften kan man enten vælge mellem en 2-3
retter eller også er der buffet, men uanset hvad, er kvaliteten
helt i top.
Og så var det Pia's fødselsdag. Hun syntes det skulle forbigås
i tavshed (eller måske 2 min. stilhed), men den gik ikke. Dels
var søster Lene med på turen og hotellet var også
opmærksomme. en lille flaske sekt fra hotellet og en "dusk"
fra søster blev det til.

Fredag
Af Peter Lyngdal Christensen
Fredag var en af de store krolfdage og vejret var
fremragende. Kl. 11 skulle personalet spille og kl. 15 skulle
afrikanerne (hvad?!?!?) spille, hvor flere af os danskere
havde meldt os som dommere.
Efter aftale med Armin lånte vi hotellets bus og drog først til
Sonthofen og så lidt på byen.
En hyggelig by med masser af gågade med alverdens
shopping.
Niels gik efter en rom/whisky/snaps/likør butik, som han
havde været i sidste år, og jeg skulle da se hvad det var. Ih
dog, hvor havde de meget forskelligt. Niels købte rom – selv
om det i de egne er en vinterdrik – og en hø-snaps (det må
være til hesten). Jeg lod mig ikke friste – var jo buschauffør
den dag.

Hvad vil du smage? - I spejlet kan man faktisk ane
whikytønderne ovre bagved.
Så videre til Breitachsklamm. Nogle havde været der før og
ville gerne gense stedet – andre havde aldrig set det før.
Personligt synes jeg det er et sted man skal se – eller måske
snarere fornemme. Om sommeren er det ret fredeligt, men
om foråret især, går det vist ret vildt for sig med smeltevand
der bliver presset igennem en ret smal kløft.
Et sted går man over en bro over vandet der bruser langt
under en. På skiltet står der så at vandet når over 6 m OVER
broen man står på, når det går rigtig vildt for sig.
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Det er en god travetur op igennem kløften og se ældre nåede
ikke helt op til de spændende steder, men det er nu en god tur
alligevel.

Skiltet: Forældre - pas på jeres børn, tag dem venligst
børnene i hånden

Langt ned
Jeg gentager - forældre: tag jeres børn i hånden
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Så prøv at se op

Uha!!

Vi nåede hjem til kl. 15 og vi dommere gjorde os klar til at
dømme. Vi havde hver nogle afrikanere og lokale, der ikke
kunne spille om lørdagen, med.
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Afrikanerne kom cyklende (der kan ikke være lang til Afrika)
og forklaringen på det var, at de kom fra et asylcenter i Bad
Hindelang. Der var tilmeldt deltagere fra Somalia, Eritrea,
Senegal og Sierra Leone – i alt 22 styk.
Det var nu på bedste afrikanske vis – man kom hvis man lige
havde tid og lyst – også selv om man ikke lige havde tilmeldt
sig, så det endte med 18 deltagere og ingen fra Sierra Leone.
Kampsedlerne blev ændret – manglende spillere fjernet,
ekstra spillere indsat, kaos, forvirring, for at ende med at alle
kom til at spille og det faldt til ro da vi gik i gang. Lige som
hjemme i DK.
For mange af afrikanerne var det første gang de prøvede
krolf, og der var et par stykker imellem der hurtigt kunne
lære t spille krolf. Flere kan lære det med noget mere øvelse,
men det var tydeligt at de manglede erfaring, rutine og
træning.
Resultaterne – både formiddags- og eftermiddagsholdets –
forblev uoplyste, så os der skulle spille lørdag ikke havde
noget at gå efter.
Herefter var der afslapning, mad og aftenhygge igen.

Lørdag
Af Peter Lyngdal Christensen
Mødetid kl. 9:15 til check in, hvor man bliver tildelt en
gruppe og en farve som man skal spille med. Det var nye
køller, men de kan alligevel godt være lidt skæve, så allerede
her kan man være uheldig. Jeg tror nu alle var tilfredse og
klar til kamp.
Vejret var godt, grænsende til for varmt, men jeg nægter at
klage over godt vejr.
Personligt startede jeg på blå bane og de startede rigtig skidt
med 5 på et svært hul, 3 på et meget nemt hul og igen 5 ved
dammen – uden at jeg var ude at svømme. Øv, øv og 3 gange
øv – nu måtte jeg tage mig sammen og så gik det ok med en
masse 3’ere og så pludselig et par 2’ere, så jeg endte på pæne
38. Pænt, men ikke prangende.
Pause, snak og sammenligning af resultater. Hos pigerne var
der tilfredshed hos Mette og Lene, men resten var ikke så
imponerede over deres spil. Dvs. Nanna syntes egentlig det
var gået ok, men sidste år havde også været usædvanlig skidt.
Jeg kunne høre at mine 38 ikke var skidt, og at jeg med en
god runde kunne være med på podiet. Tim havde dog en
runde på 33, så jeg var 5 slag bagud i forhold til sejren.
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Næste runde: Samme modstandere, ny rækkefølge, ny bane.
Igen spillede jeg en jævn runde med et hav af 3’ere, et par
4’ere og en enkelt 2’er. 37 blev det til.
Jeg spillede bl. a. med Thomas fra Tyskland, som havde en
ret uheldig runde på denne bane. Han var kun et par slag efter
mig på den anden, men nu helt væk. Normalt en god spiller,
som nu ikke kunne true.

Tim havde haft en rædselsrunde med 46 slag på den blå bane,
så nu nærmede de øverste trin sig, men jeg havde ikke alle
resultater fra gårsdagen, så jeg vidste ikke helt hvor jeg stod
og man får det først at vide om aftenen.
Nu var der frokost, øl og hornmusik. Om man kan li’ det eller
ej – det giver en ganske speciel stemning.
Eftermiddagen gik med mere krolf for nogens vedkommende.
Andre gik en tur i Bad Oberdorf, som er landsbyen lige neden
for hotellet.
Vi mødtes til aftensmaden som var helstegt pattegris og andet
dejligt grill mad. Det hele blev indtaget udendørs og tjenerne
suste rundt mellem bordene med øl, vin og hvad ved jeg. Helt
igennem en fornøjelse.
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German Open – som vi udlændinge må deltage i gik således:

Så var der præmieoverrækkelse og de tyske mesterskaber og
damerne først.

Armin, Lene, Mette og Margareta.
Mette Lyngdal Christensen 77, Lene Henriksen 81,
Margareta Jörg 83 slag.

Armin, Margareta og Marion.
Nr. 2, Sandra Kampa var taget til Skotland.
Margareta Jörg 83, Sandra Kampa 84 og Marion Gross 92
slag.

Armin, Albert, Peter, Niels og Tim.
Peter Lyngdal Christensen 75, Albert Gross 76, Tim Heuel
og Niels Knudsen delte tredjepladsen med 79 slag.
Her en oversigt over alle danskere:
1: Mette Lyngdal Christensen, SDU Krolf – 77
2: Lene Henriksen, KØK – 81
5: Dorte Lyngdal Christensen, Nyserne – 90
7: Pia Hansen, Baskerne – 95
12: Anita Christensen, Nyserne – 100
23: Nanna Lyngdal Christensen, Nyserne – 105
23: Lene Rasmussen, Baskerne – 105
Der var 33 deltagere hos damerne.
Armin, Tim, Albert og Martin.
Albert Gross 76, Tim Heuel 79, Martin Futterknecht 81 slag.
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1: Peter Lyngdal Christensen, KØK – 75
3: Niels Knudsen, Baskerne – 79
10: Bent Pedersen, Nyserne – 86
12: Mikkel Barkler, Ødis – 88
15: Erik Kamper, Nyserne – 90
25: Mathias Madsen, Svendborg – 98
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Altså sejr til Danmark for både damer og herrer og endda
datter og mor øverst hos damerne. Flot!
For mig selv var det første sejr i 7 forsøg efter 4
andenpladser. Et hul i samlingen af titler er blevet udfyldt.
Mikkel Barkler gik på 88 slag (12. plads), hvilket er ret flot,
da han kun havde spillet på banen 2 gange før. Måske skal vi
i KØK have fat i Mikkel når han vender hjem.

Mohamed Diamanca, Senegal , kan vel kalde sig en slags
afrikansk mester med 91 slag. Det rakte til en 17. plads ud af
57 herrer – faktisk ganske flot.

Værtsparret Sabine og Armin Gross

Familieportræt – Lene, Mette og Peter

Vores alle sammens Volker Robitzki

Andrzej Pierscionek, Polen, - nummer 26
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Så var der ellers hygge resten af aftenen, men hen af kl. 24
fik Nanna spontan blodnæse, som ikke lod sig stoppe. Når
hullerne udadtil blev lukket, løb blodet bare bagom og ned i
svælget.
Fat i en ambulance og af sted med Nanna og Lene med som
tolk.
Det lagde en dæmper på festlighederne, men det var sådan set
alligevel tid til at gå i seng. Jeg forudså også, at jeg nok ville
blive vækket tidligt, så jeg suste også til ro.
Søndag
Af Dorte Lyngdal Christensen
Søndag inviterede Albert os på en kombineret bus- og
vandretur. Bare en halv times gang i jævnt terræn - Altså
efter Alberts standard.
Vi kørte i samlet flok til Imberg, hvorefter vi skulle gå den
lille runde. Vejret var med os og landskabet smukt. Solen
strålede og engene var fyldt med vilde planter, nogle
almindelig og andre meget sjældne: Ægte Stormhat (fredet og
giftig, blåviolet), Ulve Stormhat (fredet og giftig, lysegul ),
Smalbladet Kæruld, Gul Ensian( bruges til snapsen
”Ensian”), Storblomstret Fingerbøl (gul og fredet ), BakkeGøgelilje (hvid).
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Vi skal ikke!!! - Niels gik vist med alligevel

Men flot er der da
Jævnt synes jeg nu ikke, terrænet var, og det syntes Bent og
Erik heller ikke, så de fandt en bænk, mens vi andre gik
videre. Endelig nåede vi udkigspunktet, hvor vi kunne stå og
kigge ned på Sonthofen og ud over hele dalen. Albert
udpegede byer, bygninger og bjerge, hvorefter han
fremtryllede et dejligt måltid bestående af brød, ost,
spegepølse og blå snaps – den berygtede Ensiansnaps.

"Vi skal bare lige derop"
Nedturen kunne begynde, og denne gang skød vi genvej ned i
dalen og op på den modsatte bjergside, hvor vi fandt Bent og
Erik godt sultne og især tørstige. Heldigvis havde Albert
masser af vand med, og der var også masser af mad og
Ensiansnaps tilbage, så de led ingen nød.
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Pia og ko
Af Peter Lyngdal Christensen
Min dag var lidt anderledes end de andres. Ikke de store
tømmermænd da jeg havde forudset at jeg nok skulle på
sygehuset og hente min mor.
Der var lidt forskellige meldinger fra sygehuset om
løsladelse, men Lene ville gerne afløses, så Mette og jeg
kørte til Sonthofen. Vi byttede vagt og Lene og Mette kørte
tilbage og tog med på vandreturen.
Mor og jeg måtte blive til kl. 11, hvorefter vi blev løsladt.
Tog en taxa til Luitpold og mor gik op og lagde sig. Jeg fik
en pilsner på terrassen i det gode vejr og slappede af indtil
folk kom tilbage fra turen.
Så gik der krolf i den igen, afslapning, mad og aftenhygge.
Flere havde eget krolfudstyr med, men vi fortsatte ufortrødent
med tyskernes døve køller og små kugler.
Sol over Sonthofen

Sol over Bad Hindelang

Mandag
Af Peter Lyngdal Christensen
Nu var vejret skiftet til overskyet. Temperaturen fejlede ikke
noget, men kun få solstråler kom igennem.

Lene H. havde fået blomsterbad og massage i
fødselsdagsgave og det blev formiddagen brugt på sammen
med Mette.
Andre tog bussen til Sonthofen for at shoppe og de unge tog
bilen til den større by Kempten, ligeledes for at shoppe.
Endnu andre gik tur ned til Bad Oberdorf og Bad Hindelang
for alm. shopping og vandretur, og resten spillede bare krolf.
Der var et spagt forsøg på at arrangere en tur over til
tovbanen på den anden side af dalen, for lige at køre op og gå
en lille tur, men det var utrolig svært at få samlet tropperne,
så det blev ikke til noget.
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Af Peter Lyngdal Christensen
Alt i alt en god og hyggelig ferie. Det eneste man kan klage
over er turene frem og tilbage, som blev mere besværlige end
planlagt, men det opvejes så rigeligt af hyggen, samværet og
det sjov vi havde med hinanden, så jeg kommer helt sikkert
igen.

Niels og Andrea Keul - en anden af vores yndlinge blandt
personalet.
Aftenen var som sådan nogle nu engang er. Afslapning, mad,
hygge, kaffe, drinks, afsked og godnat.
Tirsdag
Af Peter Lyngdal Christensen
Så var der hjemrejse. Som sædvanlig alt for tidligt – ku’ godt
have brugt noget mere tid.
Pga. Nannas truende næseblod, byttede Nanna og Pia plads
indtil Hamburg, så Nanna kom med i bilen i stedet for tog. I
Hamburg byttede de så plads igen. Det forløb helt uden
problemer.
Vest folket tog toget fra Hamburg til Flensburg, og det gik
fint og vi sov trygt og godt. Toget holdt længe i Neumünster
og vi vågnede. Der var noget galt – ikke et øje og skiltet
sagde nu Hamburg.
Fandt en tog-mand og hørte ham hvad der foregik.
Sporarbejde – man skulle hoppe af, over i busser og så blev
man kørt til Rendsburg.
Af sted, af sted – men bussen var kørt. Vente, vente, vente –
bus, vente, tog og endelig Flensburg med 2 timers
forsinkelse.
Bilen stod uskadt hvor den skulle, og så bare hjemad.
Af Dorte Lyngdal Christensen
Øst folket havde valgt en forbindelse med god tid i Hamburg
til at skifte tog, så vi ikke skulle bekymre os om
småforsinkelser. Da vi stod på perronen og ventede på, at
toget skulle køre ind på sporet, lød det over højtaleren, at
toget var aflyst. Gå til spor 5 og tag toget til Lübeck. I
Lübeck for vi rundt for at finde ud af, hvordan vi kom videre
derfra. Tog til Puttgarden. Vent i en time. Gå ombord på
færgen. Gå fra borde. Hop på bussen til Nykøbing F. Øv. Vi
var først hjemme 23:30 – 3 timer forsinkede - godt trætte
efter den lange tur og efter at have slæbt vores tunge kufferter
op og ned af en masse trapper.
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Nye klubber
Det hænder nye klubber melder sig under fanerne i DKU.
Senest er det Ældresagen i Ringkøbing der har meldt sig ind,
og jeg har også nogle opgaver liggende, hvor vi skal have
optaget Hjerndrup ved Christiansfeld og Langebæk ikke langt
fra Vordingborg.
Hvordan får vi egentlig nye medlemmer i DKU?
Tjae – personligt synes jeg det går for langsom fremad i
forhold til DGI og DAI, men de har også folk der kan og vil
tage ud og få startet nye klubber op.
DAI har betalte konsulenter hvor det er en del af deres
arbejde, men vi burde kunne konkurrere med DGI, da de også
trækker på frivillige. Det kan vi desværre ikke, for deres
frivillige er pensionister med god tid, og selv om DKU har
masser af pensionister som medlemmer, er det kun ganske få
der tager ud og starter nye klubber op.
Det hænder at en klub starter en naboklub op, men det er
sjældent at det rent faktisk giver nye medlemmer i DKU.
Som oftest ender det op med det jeg kalder en ”kaffeklub”
(ustiftet ”klub” - forsamling af mennesker) eller en klub der
ikke er organiseret.
Ikke at der er noget galt med ikke at være organiseret, men
det hjælper i hvert fald ikke DKU til at blive større.
Så hermed en opfordring til at få fat i de af jeres naboklubber
der ikke er medlem af DKU og hør om ikke de har lyst til at
være med hos os. Så må vi se om ikke der er nogen der bider
på.

