Påsætning af krog
Kroge købt i KrolfButikken passer til køller med alu. skaft købt i KrolButikken.
Hvis skaftet er kortet af eller fra anden leverandør gælder dette dog ikke nødvendigvis.
Det er MEGET vigtigt at finde ud af hvilken slagteknik kølleejeren anvender. Bruger spilleren
golfslag eller kroketslag, slås der med enden af køllen eller med tværstillet hoved?
Vender man krogen forkert i forhold til hvordan kølleejeren spiller, kan den komme til at sidde i vejen
og genere når der skal skydes.
Det bedste er at have kølleejeren ved hånden når krogen skal monteres.
Tommelfingerregler for hvordan krogen skal vende:
1) Slås der med ”golfslag” med enden af køllen, skal krogen sidde på tværs af hovedet.
2) Slås der med ”kroketslag” med enden af køllen, skal krogen sidde på langs af hovedet.
3) Slås der med ”kroketslag” med bredsiden af køllen, skal krogen sidde på tværs af hovedet.
Krogen kan drejes med en tang, hvis det viste sig at være forkert.
Der er 2 måder at eftermontere krogen på. Prøv ”den hurtige” først.
Den hurtige
Man kan skære toppen af plastikproppen med en skarp kniv. Kun lige ”låget”, så skaft og resten af
proppen er i niveau.
Nu kan nylonproppen med de 2 små huller forsigtigt slås i med en hammer. Man kan gøre det med
krogen på (svært at slå proppen i) eller tage krogen af først.
Husk at vende proppen rigtigt – skal krogen på langs eller tværs?
Med denne metode kan man ikke afkorte skaftet, men man slipper for at bøvle med viklingen.
Til sidst sættes krogen i, hvis man tog den af tidligere. Her skal der sandsynligvis bruges kræfter og
den skal vrikkes for at få den til at glide ned i de 2 små huller
Den langsomme
Man er nødt til at tage viklingen af skaftet. Ikke for at få krogen på, men ellers sidder viklingen ikke
rigtigt bagefter. Det kan selvfølgelig klares med tape, men det bliver ikke pænt.
Man vikler forsigtigt viklingen af, startende fra neden. Hvis man ikke er forsigtig, kan viklingen gå i
stykker.
Da krogen fylder nogle cm ekstra, kan man skære et tilsvarende antal cm af skaftet, hvis ellers man
har en speciallavet kølle fra KrolfButikken, men det er ikke nødvendigt at korte skaftet af. Hvis der er
bidemærker efter en skruestik under viklingen, er det sandsynligt det er en speciallavet kølle.
Har man en pre-fabrikeret kølle (de mest almindelige) købt i KrolfButikken, må man ikke skære noget
af skaftet, da rørets indvendige mål kun passer til proppen de øverste ca. 5 cm.
Pre-fabrikerede køller er langt de mest solgte. Køller speciallavet lavet af KrolfButikken er som oftest
køller med ekstra langt skaft eller køller fra før 2007.
Der kan nu monteres en nylonprop i toppen af skaftet, men for at den skal smutte nemmere på, kan
man save en lille slids i skaftet på ca. 1 cm. Dette er ikke altid nødvendigt.
Nylonproppen – eventuelt uden krog - slås forsigtigt i skaftet, men husk at vende den rigtigt.
Når nylonproppen med de 2 små huller er slået i køllen, skal viklingen på igen, startende fra toppen.
Der sluttes af med noget tape eller isolerbånd.
Til sidst sættes krogen i, hvis man tog den af tidligere. Her skal der sandsynligvis bruges kræfter og
den skal vrikkes for at få den til at glide ned i de 2 små huller.

