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Lidt tilbageblik på klubbens historie 

   To landmandsfamilier var hver for sig blevet præsente-
ret for krolfspillet af familier og venner i Krolfens Mekka - 
nærmere betegnet Haderslev og Lunderskov. 
 

  Senere i 2006 blev de to familier - Tove & Holger An-
dersen og Agnethe & Martin Winther - ved et tilfælde naboer i 
Marbæk-Parken i Skibby. 

  Udenfor parcelhusenes haver lå et dejligt grønt områ-
de, som tilhørte en institution - Skibbyhøj. Det ventede blot på 
at blive brugt til noget kreativt. 

  Holger og Martin tog derfor i 2007 kontakt til lederen 
af Skibbyhøj. De fik en aftale om etablering af en krolfbane 
med 12 huller, som beboerne også kunne gøre brug af. 

  Der blev lavet huller m.m. og man satte en hyndeboks 
op med hængelås. Den var til rekvisitter og Skibbyhøj fik den 
ene nøgle. Beboerne deltog i begyndelsen, men det viste sig, at 
det alligevel ikke lige var noget for dem. 
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  I starten spillede man med venner og familie, men i 
2008 kom nogle folkedansere til.  Så blev der spillet fast tors-
dag aften kl. 18.30 - efter arbejdstid - fra maj til oktober. 

  Tove Andersen var på dette tidspunkt formand for Æl-
dresagen i Skibby og hun tænkte, at det var noget for ældresa-
gens medlemmer. Derfor fik hun oprettet et krolfhold. 

  Endelig 14. maj 2009 blev klubben - Skibby Krolfklub 
Hornuglerne - stiftet og klubben blev tilmeldt Dansk Krolf 
Union (DKU).  

  På den stiftende generalforsamling deltog 16 personer 
og der blev valgt fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kon-
stituerede sig som følger:  
    

   Formand Martin Winther  
   Næstformand Holger Andersen  
   Kasserer Agnethe Winther  
   Sekretær Karen Christiansen  
   Menigt medlem Kisser Hellum.    
   Suppleant Tove Andersen  
    Bilagskontrollant Børge Hansen  
     Suppleant Jens Olsen 
 Kontingentet for 2009 blev fastsat til 50,- kr. pr. medlem. 
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  På generalforsamlingen blev det også fastsat at klub-
bens medlemmer spillede torsdag klokken 18.30, og ældresa-
gens medlemmer kunne spille fredag formiddag klokken 
10.00.  

  Det var nemlig også aftalt, at ældresagen skulle betalte 
20 kr. pr. spiller, så kunne de deltage i DKU’s turneringer og 
bidrage til banens vedligehold m.m. 

   Ældresagen opstillede efterfølgende også en hynde-
boks til rekvisitter, men begge bokse blev på et tidspunkt 
brudt op af nysgerrige og forblev siden uden lås. 

  Klubben købte et mindre telt, som blev sat op. Efter-

hånden blev der også anskaffet 4 bord- og bænkesæt. Klub-

bens største ønske var dog et klubhus, hvor man kunne mødes 

og have rekvisitter m.m.  
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  Til kampsedlerne havde man fra starten tilpasset pla-

der af plexiglas, men de blev hurtigt suppleret med stativer af 

jern, som Mogens Christiansen lavede.  

  Hver sæson blev afsluttet med en sammenkomst, hvor 

årets hornugle blev kåret. Det blev starten på en tradition. I 

2009 blev Frank Ness årets hornugle, i 2010 var det Svend 

Larsen og i 2011 blev det Helge Pedersen. 
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  I 2012 blev Kirsten Jensen årets hornugle. Det var 
Karen Christiansen, der var iderig med hensyn til at udarbej-
de en ting til årets hornugle. Hun malede på porcelæn og var 
også både kreativ og dygtig til at kniple.    

  I det hele taget 
var der mange kreative 
medlemmer, som lavede 
diverse ting til klubben 
og dens medlemmer. 
Mogens Christiansen la-
vede opsamler-kroge til 
de medlemmer, der hav-
de svært ved at bøje sig 
ned efter kuglen, når den 
var havnet i hul. I dag 
kan krogene købes i en 
krolfbutik.  
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   Svend Larsen er også blandt de kreative medlem-
mer og i 2011 blev hornuglerne til hornuglebanen præsente-
ret. Han er også mester for den flotte indgangsportal til horn-
uglebanen.  

   Jens Erik Almgaard har sørget for klubbens logo 
på stativ, og Erik Sørensen har som noget af det sidste lavet 
stativer til køller og kugler.  
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   Der blev sat gang i andre aktiviteter, som senere er 

blevet tradition. Et midtvejsstævne for klubbens medlemmer 

hvor der sluttes af med spisning.  

Her fotos fra 2011 
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  En anden tradition startede i 2011, hvor man sluttede 

sæsonen med spisning og efterfølgende ”tusmørkekrolf” hos 

Lise og Jørgen Due. 

  I 2017 blev Martin 

Winther udnævnt til æres-

medlem. Han fik både di-

plom og krus samt gratis 

medlemskab af klubben så 

længe han ønsker at spille. 
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  Fra sæson 2011 til og med sæson 2015, blev der spillet 

turneringer. Da DKU stod for turneringsplanlægningen og 

Skibby tilhørte region Hovedstaden spillede man med Vallø, 

Vesterbro og Østerbro krolfklubber.  

  Hornuglerne og Østerbro havde hver to hold med i 

turneringen, så der blev spillet 8-10 kampe i løbet af somme-

ren foruden den ugentlige spilleaften. 

  I 2016 besluttede bestyrelsen imidlertid at holde pause 

fra turneringerne, da man følte det var en byrde mere end en 

fornøjelse. 

 Vallø på besøg i Skibby 
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  Ældresagen havde efterhånden fået en del aktive 

krolfspillere, som ønskede at spille flere gange om ugen. Der-

for spillede de også på en privat bane i Bonderup.  

  I 2016 stiftede en gruppe krolfspillere en ny krolfklub - 

Hornsherred Krolfklub, som også holdt til i Bonderup. Det 

ophørte imidlertid på grund af ejendomssalg efter sæson 

2016. 

  Hornsherred krolfklub etablerede sig derefter med 

nye baner ved Skibbyhøj og begge krolfklubber indgik i star-

ten af 2017 en aftale med Frederikssund Kommune og Skib-

byhøj om brug af en montagebygning som klubhus.   

  I dag har Skibby 

Krolfklub ”Hornuglerne” 37 

medlemmer og i anledning 

af klubbens ti års jubilæum 

har man anskaffet nye opda-

terede logo og nye veste med 

klubbens  navn. 


