KROLF 2021
Indbydelse til træf på 3 baner
i Ryomgård

120 spillere

torsdag, den 19. august 2021 kl. 10.00 – ca. kl. 15.00

Praktisk
Mødetid: 09.30 (til afkrydsning og betaling – Alle skal være indskrevne senest kl. 09.30) Der spilles fra
kl. 10.00 til ca. kl. 15.00, kun afbrudt af kort spise-/kaffepause. Alle spiller 3 runder – og sidder over 1 runde
(hvor man gerne skulle tælle for dem, der spiller). Der er en spisepause mellem 2 af runderne. Til slut er der præmieuddeling. Der spilles efter DGI Krolfs regler, som findes på www.dgi.dk/krolf.
På grund af corona vil der ikke være siddepladser. Folk SKAL selv tage telt, stole og borde med – og
husk, der skal være 1 m afstand mellem stolene. Medbring selv mad/kaffe m.m. samt kølle og kugle.
Sted : Marienhoffvej 13.C, 8550 Ryomgård
Pris

Der er et deltagergebyr på 50 kr. pr. spiller, og dette beløb skal betales via mobilpay ved ankomsten
eller ved tilmelding via www.dgi.dk/202109634015, samlet betaling for hver klub. Man kan godt
sende beløbet inden stævnet gennem mobilpay – til nr. 96179 (mrk. Ryomgård) Ingen kontant betaling ved stævnet. Husk at der tilmeldes – og betales - samlet for hver enkelt klub. Hvis
I betaler på en af ovennævnte to måder, skal I huske ligeledes at sende tilmelding på mail til Palle,
som I plejer.
Præmier
Der er præmier til bedste herrer og bedste damer + lodtrækningspræmier.
Tilmelding

Tidligst mandag 26. juli 2021 kl. 08.00 til Palle Hjorth på mail: pallehjorth1949@gmail.com
. Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle-princippet og henvender sig i første omgang til klubber under DGI. Der er
plads til 120 spillere. Tilmeldingen skal ske klubvis med angivelse af kontaktperson. Ingen kan tilmelde sig til
Palle, før tidligste tilmeldingstidspunkt.
Sidste frist for afmelding 12. august 2021. Afmeldinger efter denne dag modtages ikke, og klubben
kommer til at betale for ikke fremmødte spillere.
Supertræffet
De 3 bedste herrer og de 3 bedste damer går videre til supertræffet, som spilles søndag, den 3. oktober 2021 på
Rude Strands Højskole.
Arrangør
Midtdjurs Krolf og DGI Østjylland Krolf.
Kontakt
Ved spørgsmål kontakt Palle på tlf. 2386 6905 – eller e-mail pallehjorth1949@gmail.com
PS: Resultaterne bliver efter træffet lagt på DGI Krolfs hjemmeside: www.dgi.dk/krolf
på DGI Krolfs facebookside

- og billeder

Udsendt: 14-07-2021

Med venlig hilsen
Midtdjurs Krolf og DGI Østjylland Krolf
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