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Hyggekrolf
Der spilles forskellige varianter af hyggekrolf rundt om i
klubberne. Jeg hører ofte rundt om på banerne at spillere har
været på besøg eller haft besøg af nabo- eller
venskabsklubber. Det er ikke noget man sådan rent
resultatmæssigt går særlig meget op i, men man har god
fornøjelse af sådanne arrangementer.
Krolfklubben Odin i Vojens har arrangeret et træf med
hyggekrolf sammen med naboklubberne.
Her er en kort rapport fra Erling Fjeldsted:
Ved vores hyggekrolf i Vojens Fritidscenter deltog der 81
personer. Følgende klubber deltog: Bevtoft, Jegerup,
Starutterne fra Starup og Odin Vojens.
Vinder blev Inge Lise Møller fra Odin, nr. 2 blev Ibb
Mogensen, Odin, nr. 3 blev Verner Hansen, Odin.
Der blev lavet 4 baner på sportspladsen så der var ingen
hjemmebanefordel, men det var alligevel Odin som var
repræsenteret med 5 spillere i finalen. Kun Frede Atzen fra
Bevtoft var eneste udefra i finalen.
Med de positive tilbagemeldinger jeg har fået, arrangerer vi
nok et stævne næste år igen.

hvor det var antal slag der talte.
Der var 20 hold som fordeltes i 4 grupper á 5 hold. Nr. 1 og 2
gik videre til slutkampene.

Der var 4 baner på et fodboldstadion og som sådan jo flade
og kedelige, men faktisk var de ikke så tossede endda.
Pladsen var udnyttet godt og græsset var lidt forskelligt, så
man af og til skød for langt eller alt for kort.
De 4 indledende grupper endte således:

Som læserne lægger mærke til, var der både DKU og ikkeDKU klubber med, men det er heller ikke vigtigt om de er
organiseret eller ej. Får de senere lyst til lidt organiseret krolf
i form af stævner og/eller holdturnering, så kommer de
såmænd nok over for at lege med os helt af dem selv.

Landsmesterskaberne 2015
Lørdag den 12. september var der LM i Hadbjerg ved
Hadsten. Det er et stævne arrangeret af DGI, men hvor også
DKU er inviteret.

Et hold skulle være på 4 spillere og der blev spillet 2 doubler,
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Så var der pause mens der blev regnet - og ja, der blev regnet.
Både på resultaterne, men så sandelig også udendørs.
Det havde være gråt og blæsende indtil pausen, men nu stod
det ned i lårtykke stråler.
Det holdt op med at regne og blev igen nogenlunde vejr, og
så gik kvart, semi- og finale i gang. Her er et skema:

Side 2

3. div.
5'ernes division. Aktivisterne, Ejby og Skydebjerg - alle med
nr. 5 - rykkede op. Kun Skydebjerg var presset af Broby 1,
men Skydebjerg var indbyrdes bedst.
Her var der ingen nedrykning, medmindre det hele laves om
næste år.

Region Hovedstaden
1. div.
I hovedstaden er der kun 1 pulje, og det plejer at være
Østerbro der vinder. Sådan gik det ikke i år, da Østerbro
havde sygdomsproblemer da de skulle spille 2 kampe i
Skibby, og dem tabte man uden kamp, så Vesterbro snuppede
førstepladsen.
Der er ingen nedrykning i denne række.

Region Storstrøm
1)
2)
3)
4)

Tordenkøllerne (KØK og SDU Krolf)
SBK 2
Balet (Slotsbyen)
Villersø 4

1. div.
Vordingborg stillede kun 1 hold i år, og også dette måtte
trækkes. Lidt sørgeligt og bekymrende for region Storstrøm,
men der er håb forude, så mon det går så galt som frygtet.
Vinder blev Nyserne 1 - som sædvanlig, fristes man til at
skrive.
Heller ikke her er der nedrykning.

Region Sydjylland
1. div.
Puljevindere blev DKK 1 og Lundsmark 1. DKK var
forhåndsfavoritter, så det var ikke så overraskende. Slotsbyen
6 gjorde god modstand, men det rakte ikke. Lundsmarks
kvalificering til DM er ikke en overraskelse, da flere hold bød
ind på pladsen. Der var kun 2 point mellem nr. 1 og 3, så det
var tæt i toppen.
Ned måtte KØK 7 og 8, Bjert Strand 1 og Slotsbyen 5.

Op- og nedrykninger
Hovedturneringen
Region Fyn

2. div.
Her vandt de 4 nedrykkere fra sidste års 1. div., så alle vender
tilbage. Vinderne er KØK 2, Kongeå 1, Agrarerne 2 og 4.
Ned rykker Snigskytterne, Agrarerne 6, 7 og 8, Rødding 2,
KØK 3 og 4, Odin 1.

1. div.

3. div.

Puljevindere blev Baskerne 2 og Hårby 2. Baskerne 2 var
ventet, men Hårslev 1 gjorde alvorlig modstand. Hårby 2 var
ikke et af mine forhåndstips, men de vandt puljen ret
suverænt, så det er spændende hvad de laver af ravage ved
DM.
Ned rykker Særslev 1, Hårby 1, Aktivisterne 1, Skydebjerg 1.

De 6 puljevindere vender alle tilbage til 2. div. Det var
Slotsbyen 4, Christiansfeld 1, KØK 9, Tirslund Gul, Blå og 3.
De to 2'ere der rykker med op er Lundsmark 3 og
Petersminde.

2. div.
Op rykker de 3 puljevindere Aktivisterne 4, SDU Krolf og
Særslev 2. Her er det kun SDU Krolf der overrasker, da de
var nyoprykket fra 3. div. Flot af de unge at suse direkte
igennem 2. div.
Som bedste 2'er rykker Hårby 4 ligeledes op. Alle 2'ere havde
10 point, men Hårby 4 havde den bedste score.
Ned rykker Ejby 2 og 4 samt Aktivisterne 2.
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Der er ingen nedrykkere fra 3. div., medmindre vi laver om
på det hele.

Dagligaen
Region Fyn
Dagliga 1
Hårslev A vandt helt suverænt. De satte kun 1 point til
undervejs.
Skydebjerg A slog Skydebjerg B 2 gange, men da B'erne
hentede 5 point fra andre hold og A'erne kun fik disse 4
point, så må hold A ned.

Dagliga 2
Hårby A vandt sikkert og rykker op i dagliga 1, hvor de nok
skal lave ravage.
Der er ingen nedrykning.

Region Sydjylland

Kongeå 1 slog KØK 2 i et mere tæt opgør, idet kampen endte
8-8, men da slagene blev talt var der ingen tvivl. Kongeå
vandt fortjent med 20 slag.

Dagliga 1
De 2 puljevindere blev Odin C og D fra Vojens. Dejligt at se
andre blande sig i toppen.
Ned må KØK A, Egen, Køllerne A og Rødding D.

Dagliga 2
Puljevinderne blev Christiansfeld A, Rødding C, Kolding
KFUM og Lundsmark A. Rødding på målfoto foran Odin B.
Her bliver der kun nedrykning hvis strukturen ændres.

Pokalturneringen
Søndag den 13. september var der semifinaler og finale i
Hannerup, hvor der blev spillet på 2 MEGET forskellige
baner.
Det hele blev styret af Sonja Rosendahl, ViGo'e.
Lundsmark Pokal vandt over Hårby A med 9-7. Umiddelbart
et lige opgør, men Lundsmark havde styr på modstanderne
med en 6-2 føring efter doublerne. Hårby halede ind i
herresinglerne, men selv i tilfælde af uafgjort havde
Lundsmark vundet klart på slag.

Sonja Rosendahl, ViGo’e

I finalen var det faktisk også tæt. Lundsmark var foran med
6-2 efter doublerne, men Kongeå vandt singlerne 7-1, så det
endte med en sejr på 9-7 til Kongeå.

Lundsmark Pokal
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Hovedstaden

Kongeå 1

Storstrøm

Sydjylland

Hovedturneringen
1. division
Fyn
Slutspil 1. div.
I år skulle DM afgøres i region hovedstaden, og vi havde lånt
Albertslunds baner.
Albertslund er medlem af DAI, men banerne er jo de samme,
og det er også flinke mennesker.
Vi startede med morgenbrød og en lille en til ganen, alt
sammen sponsoreret af Albertslund. Langt over forventning.
Banerne var fine, omend der var en del agern der drillede.
Vejret var usædvanlig godt, så det næsten var helt uvant. Der
var nu ingen der klagede.
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Lene var overdommer med mig som følgesvend og desuden
havde Arne og John taget turen fra Vallø for at dømme. En
kæmpe tak til de 2 herrer.

Det burde have været et billede af Lene, men nu må I nøjes
med hendes assistent.
6 hold stillede op. DKK 1 og Lundsmark 1 fra Sydjylland,
Hårby 2 og Baskerne 2 fra Fyn, Nyserne 1 fra Storstrøm og
Vesterbro fra Hovedstaden.
Der var lodtrækning om modstandere og skæbnen ville at vi
startede med den moralske finale, idet de formodede bedste
hold DKK og Baskerne skulle mødes.
Desuden skulle Lundmark op mod Vesterbro og Nyserne
skulle møde Hårby 2.
DKK og Baskerne gav selvfølgelig hinanden kamp til
stregen. Det startede med at Baskerne kom foran med 3-1.
Damedoublen tog Baskerne også, men DKK's herrer
snuppede herredoublen.
I damesinglerne var der også en sejr til hver side, så stillingen
var 7-5 til Baskerne.
Herresinglerne skulle så afgøre kampen og her var det DKK
der var de stærkeste. 2 sejre sikrede DKK 1 en 9-7 sejr over
Baskerne 2.
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det kunne være nok, og så gik han en runde på 27, som lige
netop var nok til at kradse 2 pinde sammen til holdet. Det
endte 14-2 til Lundsmark.
Nyserne 1 og Hårby 2 gav hinanden god kamp. Det startede
med at Nyserne kom foran med 3-1, men kun for at se at
Hårby udlignede til 4-4 efter doublerne.
Hos damerne var der en sejr til hvert hold, så stillingen nu var
6-6. Nysernes herrer afgjorde kampen med 2 sejre og derfor
endte det med 10-6 til Nyserne 1 over Hårby 2.

Så var det spisetid. Nogle med medbragte madpakker, men de
fleste havde bestilt Albertslunds 3 smørrebrød, og hvis man
synes 3 smørrebrød til en voksen var lige i underkanten, kan
man tro om igen. Der var rigeligt mad i de 3 stykker.
Da begge Fynske hold tabte, var de nødt til at spille om det
fynske regionsmesterskab. Samtidig aftalte vi en for-sjovkamp mellem Albertslund og et blandet hold af spillere fra
Vesterbro og dommerne. Vi kaldte holdet for "Resten af
verden".
Det var selvfølgelig en betydningsløs kamp med et næsten
lige resultat, men Albertslund viste interesse for hvordan
holdkrolf fungerede og vejret var godt, så det var mest bare
en demo.

Det fynske opgør mellem Hårby 2 og Baskerne 2 startede
med at Baskerne kom foran med 3-1, men Hårby udlignede
til 4-4.
Damer fra Hårby bragte holdet foran 8-4, så nu var der
bunden opgave for Baskernes herrer. Det endte dog med en
sejr til hvert hold, så Hårby 2 blev regionsvindere på Fyn.

Lundsmark var nådesløse over for Vesterbro. Banerekorden
var 26 slag og den var Suni nede at tangere i mixdoublen.
Faktisk ganske flot, men Vagn gik helt amok med 3 hole-inone og en runde på 20 slag.
Lundsmarks andre spillere var også gode, så efter
damesinglerne stod der 12-0. Så syntes Krølle fra Vesterbro
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Finalen blev spillet på en anden og lidt sværere bane, men det
er jo ens for alle.
Lundsmark kom foran med 4-0 mod Nyserne og 3-1 mod
DKK. Nyserne og DKK stod lige.
Nyserne udlignede Lundsmarks føring til 4-4, og det stod
også lige med DKK. Lundsmark førte stadig over DKK - nu
med 5-3.
Efter damesinglerne var Nyserne og Lundsmark stadig lige,
men DKK kom foran Nyserne med 7-5. Mellem Lundsmark
og DKK stod der nu 7-5 til Lundsmark.
Så kom DKK's berømte slutspurt hvor de vandt begge
herresingler sikkert over begge hold, hvilket betød at DKK
vandt med 11-5 over Nyserne og 9-7 over Lundsmark.
Lundsmark vandt over Nyserne med 10-6, så DKK er igen
Danmarksmestre i holdkrolf. Det er nu 3. år i træk de tager
titlen. Nummer 2 blev Lundsmark og nr. 3 blev Nyserne. Det
var 3. gang på 4 år de blev det.

Haarby 2

Vesterbro
Nr. 3 - Nyserne 1

Baskerne 2

Nr. 2 - Lundsmark 1
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Danmarksmestre for hold 2015 - DKK 1

Slutspil 2. div. FYN

Vi startede slutspillet i Haarby kl. 10:00. Alle var mødt i god
tid, så der kunne blive skrevet holdkort. Der er lidt mere
arbejde når det er 3 holds kampe.
Da det var gjort blev der budt velkommen, alle var i godt
humør.

Jo da - man kan sagtens tage en flaske champagne
og fejre en 2. plads.

2. division
Fyn
Så startede kampe på en lidt våd bane, men det fortog sig.
Alle hyggede sig.
Man måtte erkende at Haarby banerne ikke er så nemme som
de ser ud til. Der var ikke mange runder under 30 slag.

Da der var spillet mix og double holdt vi middag, Derefter
manglede vi singlerne, Det er som i næsten alle kampe, der
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kan ske meget i singlerne
Resultatet er således.
Aktivisterne 4 - SDU Krolf: 11-5
Særslev 2 SDU Krolf: 11-5
Aktivisterne 4 - Særslev 2 : 13-3

men
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ikke

i

dag

Sydjylland

Således sluttede en dejlig dag med rigtig godt vejr,
Jeg vil gerne takke alle for at det gik så godt, en særlig tak til
de 3 damer - Inge, Lone og Dorte, som ville køre herned for
at hjælpe.
Skrevet af Erik J. Pedersen.

SDU Krolf

Slutspil 2. div. SJY
Særslev 2

Aktivisterne 4

Der blev spillet på Asbøldal Krolfklubs baner, som ligger
mellem Lunderskov og Kolding.
Det er i en privat have, men et stort anlæg med damme,
blomster og træer, Et rigtig godt sted.
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Der var 2 18 hullers baner, som reelt er 3 krolfbaner. De var
lidt våde efter flere dages regn, men det gik nogenlunde uden
at ødelægge banerne.
Der var 4 hold til start, og efter lodtrækning skulle KØK 2 op
mod Agrarerne 4 og Agrarerne 2 skulle møde Kongeå 1.
Det blev selvfølgelig lige og spændende kampe, som sådan
nogle nu engang skal være.

Kongeå 1 og Agrarerne 2 spillede lige op i mixdoubler,
damedouble, dame- og herresingler, men i herredoublen
vandt Agrarerne 2, så kampen endte med sejr til Agrarerne 2
på 9-7.
KØK 2 og Agrarerne 4 spillede anderledes ujævnt. Først
delte de mixdoublerne, så vandt Agrarerne doublerne for så at
sætte det til i damedoublerne. Så skulle herrerne afgøre
sagen, og her var KØK 2 bedst og vandt begge, så sejren blev
på 10-6

I finalen startede KØK 2 og Agrarerne 2 med at dele
mixdoublerne. Damedoublen endte uafgjort, men hos
herrerne
sejrede
Agrarerne
så
de
førte
5-3.
Nu skulle KØK's damer så rette op på det, men det gik ikke
rigtig som planlagt, for Agrarerne vandt begge og førte nu 93.
Så betød det mindre at KØK vandt begge herresingler og
reducerede til 7-9, for Agrarerne 2 havde stadig vundet 2. div.
SJY 2015.

Agrarerne 4

Hans Johnsen, styrede begivenhederne sammen med
makkeren Niels O. Nielsen, begge fra KØK.
Så var der pause og spisning mens der blev gjort klar til
finalen. De 2 taberhold syntes det var så dejligt i haven, så de
besluttede at spille om 3. og 4. pladsen.
I den kamp kom Kongeå foran med 4-0 i mixdoublerne, og så
skiftede holdene ellers bare til at vinde, så det endte med sejr
til Kongeå på 10-6.
Kongeå 1
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Slutspil 3. div. FYN

Lørdag d 19/9 havde 3. div. Fyn slutspil i Hårby.
Aktivisterne 5. Skydebjerg 5 og Ejby 5 spillede om
mesterskabet.
Det var en hyggelig dag med solskin og godt humør. Holdene
kæmpede godt imod hinanden.
KØK 2

Vindere af 2. div. Sydjylland - Agrarerne 2

Vi spillede først doubler og efter dem stod de meget lige.
Der var så pause, hvor spillerne kunne spise og hyggesnakke.

3. division
Fyn

Så spillede vi singlerne og der kom Ejby lidt bagefter, da de
tabte begge kampe 7-9. Det blev så imellem Aktivisterne og
Skydebjerg vinderen skulle findes.

Marie (hjælper eller måske
bare støtte) og Winnie
(dagens ansvarlige).
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De endte med at stå lige og så skulle der tælles slag.
Aktivisterne havde 389 slag og Skydebjerg 382 slag. så det
var Skydebjerg der gik af med sejren.
Skydebjerg 5
Hjælperne var Inge, Lone, Dorthe og Erik.
Hilsen Winnie Christensen, Hårby.

Sydjylland

Ejby 5

Aktivisterne 5
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Kun 5 hold stillede op til slutspillet i 3. div, SJY, idet
Christiansfeld 1 ikke kunne stille hold.
Der var lodtræning om modstandere, og her skulle Tirslund
Blå spille mod Slotsbyen 4 og KØK 9 skulle op mod Tirslund
Gul, samtidig med at Tirslund 3 trak frinummer og kunne
agere dommere.
Tirslund Blå og Slotsbyen 4 startede nogenlunde lige med
først 202 og derefter en lille blå føring på 5-3. Damesinglerne
øgede denne føring til 9-3 og det endte med en sikker sejr til
Tirslund Blå på 11-5.
KØK 9 og Tirslund Gul gav hinanden kamp til stregen. Først
stod det 2-2 og derefter 5-3 til KØK. Dame- og
herresinglerne endte alle med sejre til hver side, så
slutresultatet blev 9-7 til KØK 9.

Så var der pause og sidenhen en 3-holdskamp mellem
Tirslund Blå, Tirslund 3 og KØK 9.
Efter doublerne førte Tirslund Blå med 5-3 over Tirslund 3
og 7-1 over KØK 9. Mellem Tirslund 3 og KØK 9 stod der 44.
Singlerne betød at Tirslund Blå blev suveræne vindere med
11-5 over Tirslund 3 og hele 14-2 over KØK 9. At Tirslund 3
slog KØK 9 med 9-7 var uden betydning.
Dermed var Tirslund Blå vindere af 3. div. SJY 2015.

Slutspil 3. div. SJY

Her sidder Slotsbyen 4
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Dagligaen
Dagliga 1
Fyn

KØK 9 slapper af

Sydjylland

Her sidder de 3 Tirslundhold - Gul, Blå og 3.

Slutspil dagliga 1

Vindere af 3. div. SJY - Tirslund Blå

Christiansfeld 1

I Smidstrup ved Fredericia var der 3 hold til start. Fra Fyn
kom Hårslev A og fra Sydjylland kom Odin C og Odin D.
Altså spillede de 3 hold mod hinanden på en gang.
Flot af Odin C at kvalificere sig til slutspillet i holdets første
år i dagliga 1. Odin D og Hårslev A mødtes sidste år, hvor
Hårslev hed Win-Win.

Nr. 3 i dagligaen Odin D

Krolfposten
9. oktober 2015

Side 14

Det skinnede ikke igennem hvem der havde erfaring og hvem
der ikke havde, for Odin C vandt begge kampe. 12-4 over
Hårslev og 13-3 over Odin D.
Så skulle man tro at Hårslev og Odin D spillede lige op, men
det gjorde de ikke. Hårslev var stærkest og vandt 11-5.
Altså blev Odin C vinder af dagligaen 2015 for første gang.

Nr. 2 i dagligaen Haarslev A

Slutspil dagliga 2 SJY

Kampene blev spillet i Vedsted, lige ved siden af kirken.
De 4 puljevindere trak lod og det endte med at Christiansfeld
A skulle møde Lundsmark A og Kolding KFUM skulle møde
Rødding C.
Vindere af dagligaen - Odin C

Dagliga 2
Fyn

Sydjylland

Kampen mellem Kolding KFUM og Rødding C var ikke
særlig spændende. Først i herresinglerne fik Kolding KFUM
lidt pinde at trøste sig med, så det endte med en sejr til
Rødding C på hele 14-2.
Det var mere lige mellem Christiansfeld A og Lundsmark A.
Det startede med 2--2, så blev det 2-6 for straks at blive
udlignet til 6-6. Herrerne skulle så afgøre det, og her var
Lundsmark klart stærkest og de vandt kampen sikkert 10-6.
Så var der finale mellem Lundsmark A og Rødding C, og det
blev lige så spændende som finaler bør være.
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3-1 til Lundsmark efter mixdoublerne og 5-3 efter doublerne.
Men så tabte begge Lundsmarks damer så Rødding førte med
7-5 og igen var det Lundsmarks herrer der skulle redde
holdet. Det gjorde de også i sikker stil, så Lundsmarks sejr
blev på 9-7, men Rødding havde gjort ærefuld modstand.

Kolding KFUM

Christiansfeld A

Sommertur 2016
Årets absolutte højdepunkt i 2016 – en bustur til Sydtyskland,
hvor vi skal ned og spille krolf og hygge os med hinanden.
Se invitationen på bagsiden af bladet.
Lad jeres sommerferie gå til Hotel Prinz Luitpold Bad i Bad
Hindelang i de sydtyske alper – i nærheden af Innsbruck og
Garmisch-Partenkirchen. Det bliver en fantastisk oplevelse.
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Rødding C

Vindere af dagliga 2 SJY - Lundsmark A
For at turen kan blive en realitet, er det nødvendigt, at vi
bliver ca. 50 deltagere, så hvis I kender nogle, der vil med, så
tag dem med – også selvom de ikke spiller krolf. Der er en
masse andre ting, man kan foretage sig, bl.a. et fantastisk
wellness- center.
Vi skal (hvis man vil) spille krolf om lørdagen (med et noget
anderledes udstyr, end vi er vant til) – og laver selv en
krolfturnering om søndagen – med vores eget udstyr.
Vi laver turen i samarbejde med DGI, som er hovedkraften
bag turen. Vi synes blot, at det kunne være sjovt, hvis også
krolfspillere i DKU kunne få glæde af turen.
Vi har brug for en uforbindende tilmelding, så vi ved lidt om,
hvor mange der kunne tænke sig at tage med. Hvis der ikke
bliver nok, bliver turen jo ikke til noget – og det vil være en
skam.
I kan læse mere om hotellet på hjemmesiden:
www.luitpoldbad.de
Spred ordet i din klub hurtigst muligt så vi kan få styr på om
vi skal gå videre med projektet!!
Uforpligtende tilbagemelding til formanden med navn og
klub – senest 1. november.
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