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Tilmelding

Andre stævner

Det er, som sædvanligt klubberne der styrer
tilmeldingen til stævnerne. Der skal markeres for
om den tilmeldte skal spille, spise og om
vedkommende kan og vil være dommer.
DKU beder klubberne om kritisk at gennemgå
dommertilmeldingerne, inden tilmeldingslisten
sendes, så vi ikke får dommere der ikke kan
dømme og så vi får fat i dem der rent faktisk kan.
DKU fravælger automatisk spillere over 80 år.
Klubbens stævneansvarlige indsamler og skriver
navnene ned på den medsendte tilmeldingsliste.
Inden fristen udløber ca. 10-14 dage før stævnet,
sendes papiret til adressen nederst på listen og et
passende beløb sættes ind på DKU’s konto.
Er der derefter afbud, er det tilladt, at klubben selv
finder erstatning inden for egne rækker.
Stævnelederen skal imidlertid underrettes.
Kommer der tilmeldinger efter fristen er udløbet,
kan spillerne komme på venteliste og håbe på
afbud.
Man kan tilmelde fuldtidsdommere, som spiser
gratis med. Det kræver dog at man siger ja til at
dømme 6 runder i løbet af dagen.

Krolf under broen
Som man kan se længere inde i bladet, kan man
tilmelde sig Krolf Under Broen arrangeret at
Middelfart Firma og Familie Idræt (MFFI), som
også er medlem af DKU.
Det lyder meget hyggeligt og er et spændende
initiativ, så hvis man har tid, lyst og lejlighed, skal
det næsten prøves.

Priser

Thailand Open aflyst
Jan Dyrok, tidl. Baskerne, er flyttet til Thailand og
ville her arrangere Thailand Open i juli måned.
Han havde en fin bane hos en nabo, men den er der
nu ved at blive bygget hotel på, så hermed aflyses
Thailand Open 2016.
Men mon ikke Jan vender tilbage senere, når han
har fundet et passende stykke græs til en krolfbane.

Disse priser gælder pr. spiller for alle 3 DKU
stævner.
Stævner arrangeret af klubberne, DKU eller ej, kan
have andre priser.
Organisation
DKU medlemmer
DKU børn <12 år
Alle børn < 5år
Andre spillere
Andre børn < 12 år
Fuldtids official

Spille/spise
165,- kr
55,- kr
Gratis
220,- kr
80,- kr
Gratis

Plads i telt
35,- kr
Gratis
Gratis
35,- kr
Gratis
Gratis

”Fuldtids official” er dommere og andre der er
aktive hjælpere hele dagen uden at spille med.
Alder er alderen på spilledagen.
DKU Ansvarshavende redaktør : Homepage :
Peter Lyngdal Christensen
Tlf. :
Grønforten 2, Ødis Kroge
6580 Vamdrup
E-mail :

www.danskkrolfunion.dk
29 93 91 17
Redaktionen@krolf.dk

German Open
German Open spilles altid 2. lørdag i juli i Bad
Hindelang i de tyske Alper. Det er vældig
hyggeligt og spilles med træ køller og hockey
bolde, så det er tættere på golf end det vi normalt
kender, men stadig vældig underholdende.
Grethe Bjerre, Villersø, har arrangeret en bustur for
både DKU og DGI medlemmer til hotellet hvor der
spilles, og har fået overvældende tilmelding. Op
mod 100 glade danske krolfere tager turen til
Alperne, sikkert under sang, jubel og glade dage.
MEGET spændende hvordan det kommer til at
forløbe.

Landsmesterskab
I September er der igen Landsmesterskab for hold i
Hadbjerg i nærheden af Hadsten.
Det er igen Grethe Bjerre, Villersø der står bag, og
igen er det et DGI/DKU samarbejde. Alle er
velkomne til at brygge et hold sammen. Om det er
et sammenblandet familiehold, et klubhold eller en
flok jublende amatører er ligegyldigt, bare man er
indstillet på at have det hyggeligt.
Se mere på DKU’s hjemmesider under Stævner.

Krolf – for hyggens skyld
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DM i Tranbjerg
Lørdag den 28. maj kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
DM på Tranbjergskolen, Grønløkke Allé 9, 8310
Tranbjerg.
Spillet
Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner ud af de
8 mulige.
Der spilles om titler i kampspil (pointsystem) og
slagspil (efter gennemsnit).
36 spillere i semifinale efter point. 6 spillere i
finalen.
Dagen
DKU stiller pavilloner/telt op, men klubberne er
mere end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.
Tilmeldingsfrist er mandag den 16. maj

DKU ansvarlig
Kristen Grauslund, Brørup
Tlf. 61 54 44 65
Hans Peter Eriksen, Madholdet
Tlf. 28 91 23 85

Turneringsleder
Peter L. Christensen, KØK
Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Tranbjerg Krolf

Side 2

Aftenen
Fra ca. 18-18:30 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
1. præmie kampspil: 2 overnatninger i lejlighed (op
til 5 pers.) på Feriecenter Slettestrand + 500 kr til
transport.
Det hele er slut ca. 20-20:30.
Kørsel
Fra syd køres ad Østjysk Motorvej. Når den deler
sig lige før Århus, holder man til højre ad Århus
Syd Motorvejen.
Tag frakørsel 2-Hasselager Ø mod Viby. Hold til
højre ad Genvejen.
I et stort lyskryds ved Fujitsu skal man til højre ad
Møllebakken.
I næste lyskryds skal man til venstre ad
Jegstrupvej, som senere skifter til Grønløkke Allé.
Grønløkkeskolen er inde til højre bag nogle træer.
Kør helt frem over parkeringspladsen, forbi
bygningen og helt frem til banerne, hvor der er
parkering på grusarealet.
Der er opsat skilte så bare følg dem.
.
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ParKrolf i Christiansfeld
Lørdag den 4. juni kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
ParKrolf ved Cuben Christiansfeld, Østprøven 1,
6070 Christiansfeld.
Spillet
2 spillere om 1 kugle.
Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner.
Der spilles om titler i kampspil (ikke pointsystem)
og slagspil (antal slag).
16 bedste par i slagspil i semifinale. 4 par i finalen.
Dagen

Side 4

Aftenen
Fra ca. 18:30-19:00 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
Det hele er slut ca. 20:30-21:00.
Kørsel
Kør af Jyske motorvej ved Christiansfeld, og imod
byen ad Forbindelsesvejen.
Drej til venstre i rundkørslen mod Kolding ad rute
170 og kort efter til højre ad Allervej.
Efter ca. 1 km er Cuben og Østprøven inde til
venstre.

DKU stiller pavilloner/telte op, men klubberne er
mere end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.
Tilmeldingsfrist er mandag den 23. maj

DKU ansvarlig
Kristen Grauslund, Brørup
Tlf. 61 54 44 65
Hans Peter Eriksen, Madholdet
Tlf. 28 91 23 85

Turneringsleder
Peter L. Christensen, KØK
Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Christiansfeld IF, Krolf

Stævneposten
1. april 2016

Side 5

Stævneposten
1. april 2016

VM i Brørup
Lørdag den 13. august kl. 9:00 til ca. 18:00 er der
VM ved Brøruphallerne, Byagervej 3, 6650
Brørup.
Spillet
Der spilles 4 runder på 4 forskellige baner ud af de
8 mulige.
Der spilles om titler i kampspil (pointsystem) og
slagspil (efter gennemsnit).
36 spillere i semifinale efter point. 6 spillere i
finalen.

Side 6

Kørsel:
Motorvejsafkørsel 69 på esbjergmotorvejen kan
anbefales.
Kør mod Brørup og dreje til højre ad Stadionvej.
Der står en masse blå skilte der peger op ad
Stadionvej.
Drej til højre ad Byagervej og hallen ligger inde til
venstre kort efter.
Kommer man fra Ribesiden ad rute 417, kan man
med fordel dreje til venstre ad Torvegade lige efter
jernbanen. Når den ender skal man til højre ad
Stadionvej og til venstre ad Byagervej.

Dagen
DKU stiller pavilloner op, men klubberne er mere
end velkomne til at tage pavilloner med selv.
Borde og stole må deltagerne selv have med.
Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen.
Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så
længe det nydes på pladsen.
Aftenen
Fra ca. 18-18:30 er der fællesspisning med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her.
1. præmie kampspil: ophold på Hotel Prinz
Luitpold Bad i Tyskland for 2 + 1.000 kr til rejsen
Det hele er slut ca. 20-20:30.

Tilmeldingsfrist er mandag den 1. august

DKU ansvarlig
Kristen Grauslund, Brørup
Tlf. 61 54 44 65

Turneringsleder
Peter L. Christensen, KØK
Tlf. 29 93 91 17

Medarrangør
Brørup Krolfklub
Stævneudvalg :
Kristen Grauslund Tel. : 61 54 44 65 E-mail : kristen.grauslund@gmail.com
Bent Sørensen,
Tel. : 28 94 31 99 E-mail : kirstenbenttirslund@gmail.com
Karen Hansen
Tel. : 75 88 36 85 E-mail : karenoglaurits@gmail.com
Hans Peter Eriksen Tel. : 28 91 23 85 E-mail : hpee@kolding.dk
Carsten Jensen Tel: 74 82 24 45 E-mail : carsten.lynggaard.jensen@gmail.com
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Henning Thomsen Tel.

: 29 93 91 17 E-mail : peter@krolf.dk
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