
Invitation til Krolfturnering i Region Sjælland

K R O L F 
Hvornår:
Turneringen spilles i uge 20-22-24-26 i 2020 og der afsluttes med puljevinder finalestævne
 Torsdag, den 6. august 2020.

Såfremt en klub ikke har krolfbanen til rådighed om torsdagen ved hjemmekampen, bedes det 
meddelt ved tilmeldingen.

Turneringen oprettes – så vidt muligt - i lokale områder således, at der ikke er for stor afstand 
mellem klubberne. Hvis en klub har mere end 2 hold tilmeldt, kan det ikke loves, at alle hold 
kommer i samme pulje.

Vi hjælper gerne, hvis en klub ønsker at opstarte krolf- aktiviteter eller hvis der skal startes en ny
klub op i dit lokale område. 

Pris:
Der opkræves et holdgebyr på 300 kr. til denne turnering, dog skal foreningen være medlem af DAI.

Din klub/forening kan blive medlem af DAI for 600 kr. pr. år. Kontakt konsulent
Marie Louise Hauge, mobil: 2965 4475 – eller krolfrådgiver Inge Stegmann, mobil: 4092 5377 – 
og hør nærmere om alle fordelene.

Regler: 
Der spilles efter DAI’s krolfregler. Der spilles med 4 personer m/k pr. hold. Der opdeles i 
puljestørrelser på 6 – 12 hold, og der spilles en runde i hver klub.
Der blandes med spillere fra alle hold til en kamp.
 Man spiller 2 x 12 huller i alt pr. kamp på en bane. 
Der gives point for den placering der opnås ved hver kamp/spilledag.

Tilmelding: Senest den 15. april 2020 til Inge Stegmann pr. e-mail: inge@stegmann.nu.

Yderligere Information: Inge Stegmann, Birkevej 1, 4230 Skælskør

        Krolf i Region Sjælland
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Invitation til Krolfturnering i Region Sjælland

K R O L F 
Telefon: 4092 53 77 – e-mail:  inge@stegmann.nu

Tilmelding til Krolfturnering 2020

Klubnavn:

Kontaktperson:

Vej:

Postnr./by

Tlf.:

Mobil:

E-mail:

Antal hold:

Dato for tilmelding:

Der tilmeldes hold bestående af 4 spillere. Der vil inden hver spillerunde blive udsendt 
holdskema, hvor der meddeles hvilke spillere der skal deltage – samt navnet på 1 dommer pr. 
tilmeldt hold. (kan være spillende dommer).
Holdgebyret på kr. 300,00 pr. hold indsættes på konto Reg.nr. 3565 kontonr. 3565593536  senest 
15. april 2020.

        Krolf i Region Sjælland
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