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SAI INVITERER I SAMARBEJDE MED KFUM-KROLF 
TIL 

INDIVIDUELLE UOFFICIELLE SAI-MESTERSKABER 
I 

KROLF 
 

 

  
 
 
 
 
 
SAI inviterer i samarbejde med KFUM alle vores krolfvenner til  
årets sidste krolfstævne i SAI-regi. 
Vi synes at vi mangler at finde årets krolfspiller i SAI, og har der- 
for besluttet at afvikle et uofficielt mesterskab for enkeltpersoner 
og par. Stævnet vil blive afholdt som et åbent mesterskab, så 
alle kan deltage. (Også selv om man ikke er medlem af SAI). 
Stævnet vil samtidig være en markering, af at KFUM i år har fejret 
100 års jubilæum.  
Ud over æren ved, at kunne kalde sig den bedste krolfspiller i SAI- 
regi, spiller vi også om medaljer og pokal til vinderne. Så vi håber  
i har tid og lyst til at være med. 
NYT 
Tidspunkt: Torsdag d. 19. oktober 2017  

 kl. 10.oo – 14.oo   

 

Sted:   KFUM Parken 

Rismarksvænget 11 - 5200  Odense V. 

https://www.sparnord.dk/
http://www.assensbowling.dk/


                Invitation til UOFFICIELE 

       MESTERSKABER I KROLF 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Sponsorer for S.A.I. 

 

Pris:  S.A.I. medlemmer…  20 kr. pr. deltager. 

Ikke medlemmer…    30 kr. pr. deltager. 

KFUM-krolf er vært med kaffe og rundstykker. 

Øl og vand kan købes på pladsen. 

I kan bare at møde op på dagen, så er i med. Det er ikke nød- 

vendigt at tilmelde sig. 

 

Betaling: deltagergebyr kan indbetales på Spar Nord Bank Odense 

Reg. 9219  kt. 2190044818 

eller man kan betale kontant på dagen. 

I kan læse nærmere om stævneafviklingen herunder. 

 

MVH. 

S.A.I. 

Krolfudvalget 

 

https://www.sparnord.dk/
http://www.assensbowling.dk/
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STÆVNE REGLER. 
INDIVIDUEL MESTER. 

Alle deltagere spiller2 runder på den samme bane. Spillerne opdeles i hold med 4 deltagere på 

hvert hold. (Er deltagertallet ikke deleligt med 4 laves der henholdsvis 1, 2 eller 3 hold med 3 

spillere). Af hensyn til hurtigere afvikling spiller man på samme hold i begge runder. 

Hold et starter med at spille hul 1, mens hold to starter med at spille hul 4, hold tre starter med 

hul 7 og hold fire starter med hul 10. Er der fem hold, starter hold fem ved hul 1 så snart man 

kan slå ud uden at komme i konflikt med hold et.  

Er der seks hold eller flere, starter alle ved hul 1 for at undgå kø og konflikter på banen og holdene 

starter deres 2.-runde, så snart alle på sidste hold har spillet ud på hul 3. 

Som ved vores øvrige stævner, skiftes spillerne på holdet til at slå ud. 

Vinderen af stævnet er den spiller der har brugt færrest slag på sine to runder. (resultatet fra 

begge runder lægges altså sammen). Har to spillere brugt lige mange slag, er vinderen den der har 

flest hole in one. Er det stadig lige er det flest etter-slag osv. 

 

PAR MESTERSKABER. 

Par-mesterskabet afvikles umiddelbart efter den individuelle mester er fundet. 

De interesserede deltagere tilmelder sig stævneledelsen som par, og man kan danne par som 

man har lyst til.  Der er altså ingen krav til om man er fra samme forening e.l. og man må gerne 

deltage i både det individuelle mesterskab, og i par-mesterskabet. 

Dog kan ingen spiller være med i mere end et par. 

Herefter spilles der efter knock-out princippet. Par 1 spiller mod par 2, par 3 spiller mod par 

4 o.s.v. 

Man spiller en runde på banen begyndende ved hul 1, 4, 7 og 10 som ved individuel mesterskab og 

vinderen er det af de 2 par der samlet har brugt færrest slag på runden. Har parrene brugt lige 

mange slag er vinderen det par der har flest hole in-one osv. 

 

https://www.sparnord.dk/
http://www.assensbowling.dk/
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Det vindende par går videre mens taberne er ude. 

Vinderen møder derefter vinderen af en af de andre matcher i en ny runde osv. 

Hvis der i en runde er et ulige antal matcher (f.eks. 10 par = 5 matcher), så går vinderne 

af hver af de 5 matcher videre, samt den bedste taber (D.v.s. det af de tabende par der har 

gået runden i færrest slag.) 

Vinder af match 1. møder vinder af match 2. og vinder af match 3 møder vinder af match 4. 

osv. Sådan fortsættes der indtil der er 4 par tilbage. Vinderne i de to matcher (Semifinalen) 

møder hinanden i en finale, mens taberne møder hinanden i en kamp om 3.-pladsen. 
De sidste 4 hold, kan således komme til at spille 4 – 5 runder, afhængig af antallet af tilmeldte 

par. Men er det ikke derfor vi møder op. FOR AT SPILLE NOGET KROLF. 

 

 

Vel mødt. 

 

https://www.sparnord.dk/
http://www.assensbowling.dk/

