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Krolfposten lukker
Jeg har besluttet at nedlægge Krolfposten i dette format, da
læserne kan hente alle oplysninger på nettet.
Dette er simpelthen sidste nummer af Krolfposten. Et lidt
vemodigt  farvel  til  et  blad  jeg  har  udgivet  i  24  år,  men  jeg
synes tiden er løbet fra formatet (ikke selve nyhederne).
Der er såmænd heller ingen der har opdaget at Krolfposten
der plejer at udkomme i sommerferien ikke udkom her i
2016, og jeg tror ikke bladet vil blive savnet.
Vi må så gøre en indsats for sponsorerne på nettet i stedet for,
så  deres  logoer  inkl.  link.  vil  dukke  op  på  diverse  sider  i
2017.

Sommertur 2016
Igen her i 2016 havde vi en flok danskere med til De Åbne
Tyske Mesterskaber.
90 krolfspillere tog i 2 busser til Hotel Prinz Luitpold Bad og
sammen med 5 der kørte selv, var vi 97 danskere på hotellet
inkl. de 2 chauffører.
Det var en begivenhedsrig tur med vandretur i bjergene,
besøg på bryggeri, en brækket arm, 2 gange fejlbooking, 2
krolfstævner,  en  bus  der  hang fast  og  en  bus  der  var  ved  at
tabe hjulet.
Hvis du vil have hele historien med billeder, så må du ind på
nettet på www.danskkrolfunion.dk

Holdturneringerne
Hovedturneringen

I dejligt sommervejr mødtes 6 hold ved Bøgeskovhallen for
at afgøre mesterskabet. Sonja Rosendahl, ViGo’e med
hjælpere styrede det hele med sikker hånd.

Sonja Rosendahl, ViGo'e
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De  regerende  mestre  DKK  1  og  KØK  2  fra  Sydjylland,
Baskerne  2,  Hårby  2  fra  Fyn,  Østerbro  fra  Hovedstaden  og
Nyserne 1 fra Storstrøm.
Alle hold havde tidligere været i slutspillet, så der var ingen
premiere nerver på spil.
Først var der lodtrækning om mostander i 3 indledende
kampe, og allerede her kan der ske ting og sager.

Hårby 2 skulle møde Østerbro, Baskerne 2 skulle op mod
Nyserne 1 og endelig skulle DKK 1 op mod KØK 2.
Især det sidste opgør var interessant, da det plejer at være
tætte opgør med kamp til stregen.

Hårby lagde sig i spidsen med 3-1 mod Østerbro, som de
udbyggede til 6-2. Både dame- og herresingler gik til hver sin
side,  så  slutresultatet  blev  en  sejr  til  Hårby  2  på  10-6  over
Østerbro.

Det startede mere lige mellem Baskerne og Nyserne. MEGET
lige. Den ene mix endte med 31 og 32 til begge hold. Den
anden endte med at alle 4 spillere havde 32 slag. Altså 2-2.
Baskernes damer vandt doublen, men det gjorde Nysernes
herrer også, så nu stod der 4-4.
Så kneb Baskerne et eller andet sammen, for de vandt
samtlige singler og dermed kampen 12-4.

Så var der kampen mellem DKK og KØK. Man fristes til  at
skrive at selvfølgelig startede det med at mixdoublerne gik til
hver sin side, og selvfølgelig gik doublerne også til hver sin
side og dermed var stillingen 4-4 inden singlerne.
I damesinglerne gik KØKs Lene en fin runde på 26 slag, men
mødte uheldigvis Karen Marie der gik på 25 slag, og da
KØKs Vivi ligeledes tabte, førte DKK nu 8-4.
Så kom herresinglerne, som normalt er her DKK hiver sejre
hjem, men KØK herrer havde en bunden opgave. DKK's
Anders følte sig vist ikke hjemme på den hurtige og tørre
bane, hvilket betød at en veloplagt Ole fra KØK vandt
sikkert.
I kampen mellem Henning og Peter, som i parentes bemærket
er tidligere arbejdskolleger og nuværende venner og begge
mangeårige bestyrelsesmedlemmer, startede det meget lige
med 3 gange 2 til hver. Så lavede Henning hole-in-one,
derefter Peter og så Henning igen. Henning havde en 3'er
undervejs,  så  han  førte  med  1.  Så  kom  der  nogle  2'ere  til
begge,  men  ved  hjælp  af  en  uheldig  3'er  til  Henning
udlignede Peter på 10. hul.
Hul 11 afgjorde kampen, for her fik Peter sin 2. hole-in-one
og førte nu med 3, da Henning brugte et ekstra slag. Sidste
hul gav et par 2ere mere, så det endte med at Henning gik en
superrunde på 23 slag, samtidig med at Peter gik dagens
bedste runde med 20 slag.
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Hov - så var stillingen jo 8-8, og så blev regnemaskinerne
ellers rødglødende. Dels de fysiske og dels dem i hovederne.
Dommerne kom og forkyndte at DKK havde brugt 348 slag
og KØK 2 havde brugt 343 slag, så det blev sejr til KØK 2 og
exit til de regerende mestre fra DKK. Ret beset var dette den
moralske finale, men det vidste vi bare ikke på dette
tidspunkt.

Østerbro

Nyserne 1

DKK 1

Så var der pause og frokost i solen. Hyggeligt, velfortjent og
dejligt at hvile benene.

Hårby 2, Baskerne 2 og KØK 2 skulle nu spille finale.
KØK 2 kom bedst ud af starthullerne. 4-0 over Baskerne og
2-2 mod Hårby, som også stod lige med Baskerne.
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Doublerne bragte lidt spredning i stillingen. Nu førte KØK 8-
0 over Baskerne og 6-2 over Hårby, og det så lovende ud for
KØK. Baskerne havde bragt sig foran med 6-2 mod Hårby.
Så kom damesinglerne. Her var KØK bedst i begge singler,
så nu førte de med 12-0 over Baskerne og 10-2 over Hårby,
og hermed var KØK 2 mestre igen. Den 3. for holdet under
DKU og den 11. i alt siden 1993.

Baskerne førte nu med 10-2 over Hårby, så også sølv og
bronze var på plads.
Herresinglerne skulle dog spilles alligevel, og her magede det
sig således, at alle kampe endte med 12-4 sejre. KØK 2 vandt
begge kampe 12-4 og Baskerne 2 slag Hårby 2 med 12-4, så
guld til KØK 2, Sølv til Baskerne 2 og bronze til Hårby 2.

Hårby 2 - Østerbro: 10-6
Baskerne 2 - Nyserne 1: 12-4
KØK 2- DKK 1; 8-8 (343-348)

KØK 2 - Baskerne 2: 12-4
KØK 2 - Hårby 2: 12-4
Baskerne 2 - Hårby 2: 12-4

Bronze: Hårby 2

Sølv: Baskerne 2

Guld: KØK 2
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Region Fyn

af Søren Lyngdal Henriksen Christensen, Akademisk Kugleklub
Lørdag den 24. september kl. 10 var Haarby 1, Vester Aaby 1
og Skydebjerg 4 sat hinanden i stævne ved slutspillet for 2.
division, Fyn. Desværre måtte Skydebjerg 4 melde afbud, så
afgørelsen skulle findes i en ganske almindelig kamp.

Kampen foregik hos Akademisk Kugleklub i Odense, hvis
bane har såvel lange som korte huller og går tæt på bed, hus
og træ, så der var udfordring nok. Efter lidt indledende
øvelser med morgenmad og praktisk info, gik kampene i
gang i bragende godt september-vejr.
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I mixdoublerne trak Haarby sig sejrrigt ud af begge opgør
hjulpet godt på vej af to gode runder af Winnie og Erik P. på
26 og 27. Samtidig kom Vagner op på en 10’er på hul 7, som
kan koste dyrt, hvis man bliver fanget i bedkanten. 4-0 efter
mixdoublerne.

I en tæt damedouble med tre gange 30 slag var det Vester
Aaby som trak det længste strå, da Poula og Eva havde 30,
mens Winnie og Britta havde 30 og 34. I herredoublerne
forholdt det sig omvendt, da 2x Erik fik kæmpet en sejr hjem
over Vagner og Ole. 6-2.

Poula sørgede for sit for Vester Aaby, da hun vandt
damesinglen over Winnie med 28-33, mens Britta fra Haarby
var stensikker i  sin sejr over Eva, på trods af at hun skød til
forkert hul undervejs! 8-4, og dermed skulle Vester Aaby
vinde herresinglerne.

Erik P. og Ole spillede et tæt opgør, men det var Haarby med
Erik P., som hev sejren i land med 29-31. I den anden
herredouble havde Erik C. dog helt styr på Vagner, som
måtte inkassere endnu en 10’er på hul 7 – den kamp endte
34-40. Derved vandt Haarby 1 slutspillet med 12-4, tillykke
med det!

Dagen blev rundet af med præmieoverrækkelse og frokost i
solen, tak for en god dag.

Dagens DKU repræsentant Søren L. H. Christensen ses nyde
solen til højre
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Haarby 1 fra venstre: Erik & Winnie Christensen,
Britta Pedersen, Erik Pedersen

Vester Aaby fra venstre: Poula Hansen, Vagner Nielsen,
Ole Simonsen, Eva Hansen

af Søren L. Christensen, Akademisk Kugleklub
På en pæn september lørdag (det regnede i hvert fald ikke),
blev der spillet slutspil for de tre puljevindere i 3. division på
Fyn. Haarby 5, Ejby 3 og Blommenslyst 1 tørnede sammen
på Vester Aabys bane i en tre-holdskamp.

Efter lidt morgenkaffe og indledende øvelser, gik holdende i
gang med opgøret. I mixdoublerne kom Haarby 5 klart
stærkest  ud  med  lutter  sejre,  så  de  første  med  4-0  i  begge
kampe, mens Blommenslyst 1 og Ejby 3 stod lige på 2-2.
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Efter  at  venner,  fjender  og  petanque-banen  fik  lov  til  at
komme i vejen, stod det noget mere lige efter herre- og
damedoublerne. Her hentede Blommenslyst en sejr og en
uafgjort mod både Haarby og Ejby, mens Ejby og Haarby
udvekslede sejre. 5-3 til Haarby over Blommenslyst, 5-3 til
Blommenslyst over Ejby og 6-2 til Haarby over Ejby.

I singlerne forsvarede Haarby deres føring i begge kampe, så
de vandt dem begge med 11-5. I opgøret mellem
Blommenslyst og Ejby slog Ejby turboen til og hev fire sejre
hjem, så også det opgør endte 11-5.
Det gav følgende stilling:

# Hold
Pinde
for

Pinde
imod +/- Point

1 Haarby 5 22 10 12 4
2 Ejby 3 16 16 0 2
3 Blommenslyst 1 10 22 -12 0

Stort tillykke til Haarby 5 med sejren!

Ejby 3 fra venstre: Dan & Hanne Enghoff,
Ruth & Eske Eskesen.

Blommenslyst 1 fra venstre: Brita Larsen, Jytte Andersen,
Flemming Larsen, Else Villadsen, Jens Rasmussen

og Ib Jakobsen

Haarby 5 fra venstre: Solveig & Keld Danielsen,
Søren Kæmpe og Marie Pedersen.

Region Hovedstaden
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Region Storstrøm

De 2 puljevindere i region Storstrøm Nyserne 1 og Vallø 3
mødtes på Møn Golf Centers krolfbane, for at afgøre
regionsmesterskabet.
Møn er også medlem af DKU, og ubekræftede forlydender
siger at Møn vil prøve at stille et hold til næste år.
Spændende!
Lone Hansen fra Møn var den lokale repræsentant og
sammen med Bruno Olsen og Mogens Pedersen, begge
Langebæk, blev kampen styret sikkert igennem på en dejlig
solskinsdag midt i september.

Nyserne  har  årelang  erfaring  i  den  slags  og  det  var  første
gang Vallø prøvede noget der lignede slutspil. Om det var
erfaringen der skinnede igennem ved jeg ikke, men Nyserne
førte 4-0, 7-1, 11-1 før det endte op med en sejr til Nyserne
på 14-2.
Det var Nysernes 6. regionsmesterskab af lige så mange
mulige.

Vallø 3

Region Sydjylland
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En dejlig september lørdag eftermiddag mødtes Tirslund Gul,
Hullet, Slotsbyen 5 og Bevtoft 1 for at afgøre hvem der skulle
have pokalen.
Der blev spillet i Ole Hansens dejlige krolfpark ved
Lunderskov, og Hans Johnsen og Niels O. Nielsen, begge
KØK, stod for slutspillet sammen med nogle hjælpere.

Først var der lodtrækning om modstandere, og det betød at
Tirslund Gul og Slotsbyen 5 skulle kæmpe, lige som Hullet
og Bevtoft 1 de skulle.

Tirslund og Slotsbyen var utrolig lige og fulgtes simpelthen
ad fra 2-2 via 4-4 og 6-6 til 8-8. Ved at nærstudere antal slag,
fremgik det at Tirslund Gul havde 469 slag mod Slotsbyens
482, så Tirslund var de glade vindere.
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Hullet kom foran 3-1 i mixdoublerne, så det var ikke helt så
lige i denne kamp. Og så dog alligevel, for resten af kampene
endte med sejre til hver sin side, så stillingen var 5-3, 7-5 og
ende 9-7 til Hullet, som dermed også kom i finalen.

Slotsbyen 5

Bevtoft 1

Så var der en lille pause inden finalen.

Finalen startede med en sejr til hvert hold, og det gjorde
doublerne også, så inden singlerne var stillingen 4-4.
I damesinglerne kom Tislund foran med 7-5, og da
herresinglerne igen gav sejr til hvert hold, vandt Tirslund Gul
med 9-7 over Hullet og var dermed regionsvindere af 2. div.
SJY.
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Tirslund Gul - Slotsbyen 5: 8-8 (469-482)
Hullet - Bevtoft 1: 9-7
Tirslund Gul - Hullet: 9-7

Hullet

Tirslund Gul
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Slutspillet blev afviklet på baner i en privat have ved
Lunderskov. Et dejligt anlæg med flere svære baner, og der
skal da lyde en stor tak til Ole Hansen, som stillede hele
anlægget til rådighed.
Vejret var godt og de 6 hold stillede med godt humør og
kampgejst.
Først skulle der spilles 3 indledende kampe mellem de,6
hold, inddelt efter lodtrækning, og det blev Odin1 mod
Køllerne 1, Odin 2 mod Slotsbyen 2, Bevtoft 2 mod Seest BK
1.
Odin  1  og  Køllerne  startede  med  2-2  for  at  blive  til  en  5-3
føring til Odin. Damesinglerne gjorde det til 5-7, så nu skulle
Køllerne vinde begge herresingler for at hive sejren hjem.
Det gik bare stik modsat, så Odin 1 vandt med 11-5 over
Køllerne 1.
Odin 2 kom bedst fra start i mixdoublerne med 2 sejre og
doublerne gik lige op, så Odin 2 førte med 6-2 over Slotsbyen
2. Damesinglerne gik også til hver sin side, så der nu stod 8-

4. Slotsbyens herrer skulle nu begge vinde for at få uafgjort,
men også her gik det modsat og Odin 2 vandt sikkert med 12-
4.
Bevtoft 2 bragte sig foran med først 3-1 og siden 6-2 mod
Seest BK 1. Men Seests damer udlignede, så herrerne kunne
afgøre sagen. Her var det så Bevtoft 2 der var stærkest og de
vandt derfor med 10-6 over Seest BK 1.

Køllerne 1

Slotsbyen 2

Seest BK 1
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Så var der pause og gik det ellers videre med en 3-holdkamp
som finale.
Odin 2 kom fremragende fra start med føring på 4-0 over
både Bevtoft 2 og Odin 1. Odin 1 førte også 4-0 over Bevtoft
2.
Alle damedoubler endte 1-1, men Bevtoft 2 tabte begge
herredoubler til Odin holdene, som indbyrdes spillede
uafgjort. Nu førte Odin 2 med 6-2 over Odin 1 og 7-1 over
Bevtoft 2. Odin 1 førte ligeledes med 7-1 over Bevtoft 2.
Odin 2 hold fast i begge føringer ved at spille lige op.
Føringer nu med 8-4 over Odin 1 og 9-3 mod Bevtoft 2.
Bevtoft vandt til gengæld begge damesingler over Odin 1 og
reducerede til 5-7.
I herresinglerne satte Odin 2 tingene på plads og vandt begge
singler mod begge hold, så sejrene kom til at lyde på 12-4
over Odin 1 og 13-3 over Bevtoft 2. Bevtoft 2 vandt til
gengæld begge kampe mod Odin 1, og pludselig var de foran
med 9-7 da kampen var færdig. Godt kommet tilbage efter at
have været bagud med 7-1.

Odin 1

Bevtoft 2

Odin 2

Dagligaen

Dagliga 1 spillede i Asperup på en modificeret bane uden den
voldsomme bakke.
Banen var  god og vejret  passede  til.  Man kan ikke  forlange
det bedre på denne årstid.
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Det var en 3-holdskamp mellem Lundsmark A, Madholdet A
fra Sydjylland og Hårby A fra Fyn.

Det startede bedst for Lundsmark og Madholdet, som begge
kom foran 4-0 mod Hårby. Indbyrdes stod de lige.
Herefter kom Lundsmark foran 8-0 og 6-2 i doublerne, og de
så sig ikke tilbage. Madholdet førte nu 6-2 over Hårby.
Damesinglerne bragte Lundsmark foran med 12-0 og 9-3 og
sejren var deres før tid. Madholdet førte nu 8-4 over Hårby.
I herresinglerne spillede Hårby fremragende, og tævede
begge hold med 4-0. Nederlaget til Lundsmark blev dermed
ændret til 4-12 og da Lundsmark også vandt 12-4 over
Madholdet, var sejren klar og tydelig.

Tillykke til Lundsmark !!!

Hårby fik med sejrene i herresinglerne udlignet Madholdets
føring, så det endte med 8-8.
Da begge havde tabt 4-12 til Lundsmark, var der intet at
hente på den konto, og så blev der talt slag. 415 til Hårby og
416 til Madholdet. Altså sejr til Hårby på 1 enkelt lille slag.
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1) Lundsmark A
2) Hårby A
3) Madholdet A

Madholdet A

Hårby A

Lundsmark A

Region Fyn
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Region Sydjylland

KØK  C,  Agrarerne  A  og  Madholdet  C  mødtes  i  Taps  i  fint
septembervejr til slutspil i Dagliga 2 SJY.

Alle 3 hold mødtes på en gang, og Peder Rasmussen, Hullet,
styrede begivenhederne.
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Efter mixdoublerne førte Agrarerne A 4-0 over Madholdet C
og stod lige med KØK C, som til gengæld førte 3-1 mod
Madholdet C.
Doublerne var ret lige men Madholdet halede en anelse på
Agrarerne, så de nu kun var bagud med 5-3. De var også
bagud med 5-3 til KØK, som stadig stod lige med Agrarerne.
Damesinglerne rykkede ved stillingerne. KØK's damer vandt
alt så de nu førte 8-4 over Agrarerne og 9-3 over Madholdet.
Agrarerne førte nu også 9-3 over Madholdet.
Herresinglerne endte med 2 sejre til Madholdet over
Agrarerne, men det var for sent, så Agrarerne vandt 9-7.
KØK spillede lige op med begge hold, så de vandt 11-5 over
Madholdet og 10-6 over Agrarerne, så de er nu vindere af
Dagliga 2 SJY.
KØK C - Agrarerne A: 10-6
KØK C - Madholdet C: 11-5
Agrarerne A - Madholdet C: 9-7

Madholdet C

Agrarerne A

KØK C

Endnu en dejlig septemberdag blev benyttet til slutspillet i
Dagliga 3, hvor der blev spillet i Taps.
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Det  blev  en  spændende  kamp  mellem  Odin  F  og
Christiansfeld B, som slutspil egentlig bør være.

Christiansfeld kom bedst fra start, men da alle doubler var
spillet, stod det 4-4.

Både dame- og herresinglerne gik til hver sin side, så
slutresultatet blev 8-8, og så skulle der tælles slag.

Her var Odin F bedst med 392 slag mod Christiansfelds 394
slag,  og  så  var  Odin  F  vindere  af  det  første  Dagliga  3  SJY
mesterskab.
Odin F - Christiansfeld B: 8-8 (392-394)

Christiansfeld B

Odin F

Pokalturneringen
Pokalfinalen blev spillet ved Tavlhøj Aktivitetscenter på en
lettere modificeret bane. Banen gav udfordringer og langt de
fleste runder gav runder i 30'erne. Faktisk var det først i
finalens 2 herresingler der kom runder under 30.
Vejret var fremragende og spillerne selvfølgelig tændte og
klar til kamp. Sonja Rosendahl, ViGo'e styrede
begivenhederne sammen med assisten Lene Henriksen, KØK,
så administrationen var i gode hænder.
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Vesterbro skulle møde Baskerne Mix, som nok var favoritter
i  denne  kamp.  Det  viste  sig  også  hurtigt  at  Vesterbro  var
overmatchet,  og  først  i  den  ene  herresingle  fik  Gorius  sat  et
par point på kontoen. 14-2 til Baskerne.
I den anden kamp var der anderledes kamp til stregen.
Tirslund kom fremragende fra start med 2 sejre i
mixdoublerne, men KØK 5 fik reduceret i doublerne til 3-5.
Damedoublen endte 36-36-37-37, så spændende var det.
Damerne delte så der stod 5-7, og så var det herrerne der
skulle afgøre sagen.
Niels fra KØK vandt sikkert, mens makkeren Hans havde sit
besvær med Tirslunds Iver. Retfærdigvis endte denne lige
kamp uafgjort, så det hele endte med uafgjort 8-8.
Så skulle der tælles slag, og her havde KØK 5 405 slag og
Tirslund 407 slag og dermed var KØK 5 i finalen.

KØK 5 lagde denne gang godt ud i mixdoublerne og kom
foran med 3-1. I den ene mix skulle der kun 1 slag mere eller
mindre til for at ændre resultatet til enten den ene eller den
anden side.
De 2 doubler endte begge uafgjort, og også i herredoublen
var  det  så  lige,  at  1  slag  kunne  ændre  det  til  sejr  til  et  af
holdene.

Danesinglerne gik til hver side, så stillingen nu var 7-5 til
KØK 5, og endnu engang skulle herrerne afgøre sagen.

Det blev 2 klare sejre - en til hver side - så slutresultatet blev
at  KØK  5  blev  de  nye  pokalmestre,  Det  var  4  gang  KØK
vandt  pokalen,  og  de  2  sidste  gange  har  det  været  KØK  5.
Helt klart et godt pokalhold.

Vesterbro

Tirslund Pokal

Baskerne Mix
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Pokalvinderne KØK 5

Op og ned
Hovedturneringen

Fyn
1. div.

De 2 puljevindere blev Baskerne 2 og Hårby 2, som deltog i
slutspillet i Bøgeskov.
Ned må Akademisk Kugleklub, Hårby 4, Aktivisterne 4 og
Særslev 2.
Havde Særslev vundet den sidste hjemmekamp skulle de til
DM slutspillet - nu må de ned. Så tæt var den pulje.

2. div.

Her rykkede Hårby 1, Skydebjerg 4 og Vester Åby 1 op.
Skydebjerg 4 var bedre indbyrdes end 2 andre hold i puljen,
og det samme var tilfældet med Vester Åby. Altså meget
tætte puljer.
Med op rykker Aktivisterne 1 som bedste 2’er, da de fik flere
point end Særslev 1 og Ejby 1.
Ned må Ejby 5, Aktivisterne 5 og 6.

3. div.

Op rykker Ejby 3, Blommenslyst 1 og Hårby 5.
Blommenslyst stod lige med et andet hold, men var bedre
indbyrdes, men der var kun 2 point mellem nr. 1 og nr. 5 og
sidst.
Der er ingen nedrykning fra 3. div.

Sydjylland
1. div.

Puljevindere  blev  DKK  1  og  KØK  2.  De  deltog  i  DM
slutspillet i Bøgeskov.
Ned må Kongeå 1, Slotsbyen 6, Agrarerne 2 og 4.

2. div.

De  4  oprykkere  er  Tirslund  Gul,  Slotsbyen  5,  Hullet  og
Bevtoft 1.

Tirslund Gul og Hullet vandt fordi de var bedre indbyrdes
end modstanderne.
Ned må Petersminde, SIS 2, Lundsmark 3, DKK 2, Tirslund
3, Christiansfeld 1, Slotsbyen 1 og 4.
Slotsbyen 1 måtte ned fordi et andet hold var indbyrdes
bedre.

3. div.

Op rykker Odin 1 og 2, Seest BK 1, Slotsbyen 2, Køllerne 1
og Bevtoft 2.
Odin 2 og Bevtoft 2 stod lige med andre hold, men var bedst
indbyrdes.
Der er 2 ekstra oprykkere fra denne række, og det blev
Madholdet 3 og Snigskytterne 1.
Madholdet 3 stod lige med Odin 2, men sneg sig så alligevel
med op, og Snigskytterne 1 havde bedre score end Rødding
2.

Fyn
Dagliga 1

Puljevinder Hårby A som sendes til DM slutspillet i Asperup.
Ned må Vester Aaby A og Skydebjerg B.

Dagliga 2

Her spillede de 3 bedste hold med dispensation, hvilket
betyder, at de hverken kan fejres som vinder af rækken eller
rykke op.
I stedet rykker Blommenslyst A og Broby A op,
Der er ingen nedrykning fra denne række.

Sydjylland
Dagliga 1

De 2 puljevindere blev Lundsmark A og Madholdet A, som
sendes til DM slutspillet i Asperup.
Begge hold stod lige med et andet hold, men var bedre
indbyrdes.
Ned rykker Christiansfeld A, Madholdet B, Kolding KFUM
og Rødding C.

Dagliga 2

Her rykker Agrarerne A, KØK C og Madholdet C op.
Desuden rykker den bedste 2'er op og det er Lunderskov A,
som havde flere point end Egen A og bedre score end
Christiansfeld C.
Ned rykker, Odin E, Rødding D og SIS A.

Dagliga 3

Op fra den nye dagliga 3 kommer Christiansfeld B og Odin
F.  Sidstnævnte  blev  nr.  2  efter  et  hold  med dispensation,  så
de regnes for puljevindere.
Den bedste 2'er rykker også op, så det var en sammenligning
mellem VKK A og Agrarerne B.
VKK havde 9 point for 8 kampe, hvilket giver 1,125 point pr.
kamp.
Agrarerne har 12 point for 10 kampe, som giver 1,2 point pr.
kamp, så den ekstra oprykker bliver Agrarerne B.
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