Krolf i Parken

I søndags drog gemalen og undertegnede over i Hou Søpark for at se,
hvad det der krolf går ud på.
Der samlede sig hurtigt 15 personer – nogle havde allerede været til
introduktion i forrige uge, andre var som os ganske nye i sporten.
Dem, der kunne noget, fortalte kort om, hvad spillet gik ud på, lavede
hold og fik hurtigt sat os andre i gang. Det er et ganske underholdende
spil, hvor man ikke bliver alt for udmattet.
Udstyret ligner det, man spiller kroket med, der er en bane med huller
som i golf, og har man nogensinde spillet minigolf, lærer man hurtigt at
føre regnskab.
Alle gik op i spillet med liv og sjæl, og de fleste var tilfredse med deres
resultater. Nogle resultater var naturligvis bedre end andre, og hos
undertegnede er der i hvert tilfælde plads til forbedringer efter en fornem
sidsteplads.
Kirsten og
Ingelise havde
medbragt kaffe
og kage, som vi
hyggede os med
bagefter.

Mens vi spillede, kom der flere forbi, der gerne ville se, hvad vi lavede.
Og nogle kunne vist godt finde på at møde op for at deltage en anden
skøn søndag.
Der bliver spillet krolf hver søndag kl. 14, ”fra nu af og indtil sneen sletter
alle spor”.
Der er fri adgang til at deltage - ingen tilmelding, man møder bare op.
Der kræves ingen forkundskaber - blot lyst til at være med.
Der kræves ikke specielt krolf-tøj - blot tøj, der egner sig til en
søndagstur i parken.
Så drop middagssøvnen og tag eftermiddagskaffen med til ”Krolf i
Parken” – de’æ it så ring’ endda.
Ryan Moric oplyser, at hvis man har lyst til at spille på andre tidspunkter,
kan man indtil videre låne udstyret efter aftale med ham (tlf. nr. 20 90
20 06) eller Kirsten (tlf.nr. 40 27 65 68). Men på sigt satser man på at få
opstillet et skur på pladsen, som monteres med en kodelås.
Hvis der er nogen/nogle, der har mod på at oprette en Krolf-klub, så
bliver udstyret overdraget til klubben.
Ryan oplyser også, at man kan købe kølle og kugle for omkring 300 kr.,
hvis man vil have sit eget udstyr.
Sidste nyt: Krolf i Parken er desværre aflyst indtil videre p.g.a.
fare for smittespredning.
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