
 INVITATION TIL KROLF PAR-MESTERSKABER 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sponsor for S.A.I. 

 

PAR-MESTERSKABER I sai PÅ EN NY MÅDE 
Hermed indbyder SAI i samarbejde med TPI IF til mesterskaberne i 

krolf for par. 

 

PARMESTERSKABERNE 

Sted:    Tarup Paarup Idrætsforening 

 Paarupvej 21 – 5210  Odense NV 

Indgang:  Langesøstien 

 Parkering v. Sundheds-huset 

 Pårupvej 15 – 5210  Odense NV 

Tid:  Søndag d. 26. September kl. 10.oo – 13.oo 

Pris:  Deltagerpris…  25 kr. pr. deltager. 

Betaling:  Deltagergebyr kan indbetales på Spar Nord Bank Odense 

Reg. 9219  kt. 2190044818 ,  eller man kan betale kontant på dagen. 
 

SAI sørger for et rundstykke. En kop kaffe kan købes for 2 kr., ellers skal man selv 

medbringe hvad man skal fortære. 

 

 

Hvis I har spørgsmål, kan i altid kontakte: 

Lars Madsen: Tlf. 23 88 12 57     Mail:  lars.madsen@tdcadsl.dk 

 

SAI 

Krolfudvalget 

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


 INVITATION TIL KROLF PAR-MESTERSKABER 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sponsor for S.A.I. 

 

Par Mesterskabet afvikles i år i en lidt ny form i forhold til tidligere år. 

TURNERINGSAFVIKLING. 

De fremmødte deltagere indskrives ved ankomsten. Hvis man allerede ved hvem 

man gerne vil danne hold med, oplyses dette ved indskrivningen. De som ikke på 

forhånd har en makker, vil blive parret sammen 2 og 2 ved lodtrækning. Alle får 

en makker. Herefter bliver man ved lodtrækning sat sammen så man spiller hold 

mod hold i første runde. Altså 2 hold (4 spillere) spiller banen igennem 1 gang 

Sammen måde som vi plejer. 

Når runden er spillet, lægges antallet af slag som de to spillere på holdet har brugt 

sammen. 

Herefter trækkes der lod til anden runde, og her spiller man 4 hold (8 spillere) på 

hvert hul. Men til gængæld har hvert hold kun en kugle som man skiftes til at slå til. 

Spillerne på holdet skiftes til at lægge ud ved hvert andet hul. Altså spiller A lægger 

ud på hul 1, spiller B lægger ud på hul 2 o.s.v. 

Når runde to er overstået, lægges antallet af brugte slag x 2, til antallet af slag brugt 

på første runde. Runde 2 tæller altså dobbelt. 

Holdets placering beregnes altså som følgende: 

Runde 1  Spiller A har brugt 32 slag og spiller B brugt 29 slag 

Runde2 Holdet har brugt 28 slag 

Samlet beregnede antal slag = 32+29+(28*2) =117 slag. 

Vinder er det par der har brugt færrest beregnede slag. Hvis to par har brugt lige 

mange slag, ses der først på runde 2. Hvem har flest hole in-one, flest 1`er, 2`er 

o.s.v. Er der stadig lighed ses der på runde 1. 
 

 

SAI 

Krolfudvalget 

 

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

