
KROLF AKTIVITETER 2020

Åbent Landsstævne: Aflyst i 2020

Regionsmesterskab:
Lørdag den 29. august 2020. Oplysninger om tid og sted udsendes senere.

Danmarks mesterskab:
Afholdes i region Midt – i Silkeborg. Fredag den 25. september og lørdag den 26. september 2020
Nærmere oplysninger følger senere.

Deltagelse kræver kvalifikation:
For at deltage i dette mesterskab, skal man have kvalificeret sig således:
2 bedste hold i hver pulje i turneringskampene - går videre til turneringsfinalen, og
4 bedste damer i hver pulje går videre til turneringsfinalen
4 bedste herrer i hver pulje går videre til turneringsfinalen.

I turneringsfinalen går de 4 bedste hold direkte videre til DM
De 4 bedste damer og de 4 bedste herrer går direkte videre til DM
De 2 bedste damer og de 2 bedste herrer fra regionsmesterskabet går direkte videre til DM

Finaleafslutning på turnering:
Torsdag den 6. august 2020. Invitation udsendes senere

Turneringskampe:

Der spilles turneringskampe i 6 puljer i

Ugerne 24 – 25 – 26.

Såfremt dagen /tidspunktet ikke passer jer, skal i kontakte de klubber i er i pulje med.

Alle klubber skal dog være enige i at flytte dagen. Dog skal kampen afvikles i den angivne uge. 

Turneringsplan

Pulje 1: Vig - Nykøbing Sj. – Knabstrup

              3 hold –   1 hold    - 2 hold

Pulje 2: Store Merløse – Svinninge – Holbæk

                 2 hold    -          2 hold        -   2 hold

Pulje 3: Benløse – Havrebjerg – Skælskør Solskinsmotion

                2 hold           2 hold           2 hold       

Pulje 4: Vetterslev Høm - Havrebjerg – Skælskør Solskinsmotion

                    2 hold                 2 hold                  2 hold

Pulje 5: Ringsted – Havrebjerg – Skælskør Solskinsmotion

                    2 hold             2 hold              3 hold

Pulje 6: Rødvig – Slaglille Bjernede – Benløse

                2 hold               3 hold              2 hold

DER SPILLES 3 runder i hver kamp (3 x 12 huller) alle hold/spillere  spiller de samme huller/baner)
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Ulla Bundgaard har ansvar for pulje 1 og pulje 2
Aksel Tagmos har ansvar for pulje 3 og 4
Inge Stegmann har ansvar for pulje 5 og pulje 6 
Pulje 1: Vig    hjemmebane uge 24. den 11. juni. Kl. 10.00

Nykøbing:    hjemmebane uge 25. den 18. juni kl. 10.00
Knabstrup:    hjemmebane uge 26. den 25. juni kl. 10.00

Pulje 2: Svinninge:     hjemmebane uge 24. den 11. juni kl. 10.00
St. Merløse   hjemmebane uge 25. den 18. juni kl. 10.00
Holbæk:    hjemmebane uge 26. den 25. juni kl. 10.00

Pulje 3. Skælskør:    hjemmebane uge 24. den 11. juni kl. 10.00
Havrebjerg:   hjemmebane uge 25. den 18. juni kl. 10.00
Benløse:    hjemmebane uge 26. den 25. juni kl. 13.00

Pulje 4: Havrebjerg:   hjemmebane uge 24. den 11. juni kl. 10.00
Vetterslev:    hjemmebane uge 25. den 18. juni kl. 10.00
Skælskør:    hjemmebane uge 26. den 25. juni kl. 10.00

Pulje 5: Ringsted:    hjemmebane uge 24. den 11. juni kl. 10.00
Skælskør:    hjemmebane uge 25. den 18. juni kl. 10.00
Havrebjerg:   hjemmebane uge 26. den 25. juni kl. 10.00

Pulje 6: Rødvig:          hjemmebane uge 24. den 11. juni kl. 10.00
Benløse:    hjemmebane uge 25. den 18. juni kl. 13.00
Slaglille Bjernede: hjemmebane uge 26. den 25. juni kl. 10.00

Medbring selv forplejning – drikkevarer/kaffe-the – m.m., medmindre andet er aftalt med værtsklubben.

Medbring selv håndsprit og husk: alle forholdsregler gælder også her.

Finaleafslutning på turnering:
Torsdag den 6. august 2020.
Invitation udsendes senere

Mvh
Inge Stegmann
Formand for Krolfudvalget i Region Sjælland
Mail: inge@stegmann.nu eller tlf.: 40 92 53 77

mailto:inge@stegmann.nu
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