KROLF

2021

INDBYDELSE TIL ÅBENT STÆVNE –
LANDSMESTERSKABER (LM) I KROLF FOR HOLD a 4 spillere
(HERRER/DAMER)

Lørdag, 4. september 2021
Målgruppe: Alle i Danmark, der spiller krolf. DKU-medlemmer er særdeles velkomne.
Hold:

Et hold består af 4 spillere - herrer/damer + reserver.
Der spilles 2 doubler pr. holdkamp. En spiller kan kun deltage på 1 hold. Hvis der
ikke kan stilles hold, kan der tilmeldes enkeltvis, hvorefter spillerne sammensættes til hold, såfremt det er muligt.

Spillet:

Holdene inddeles i puljer. Nr. 1 og 2 i hver pulje går videre til A-slutspil. Resten går
til B-slutspil. Der bliver herefter vindere i såvel A-slutspillet som i B-slutspillet, men
det er kun vindere i A-slutspillet, der kan kalde sig landsmestre. Der bliver mindst
3 holdkampe til hvert hold.

Sted:

Krolfbanerne ved klubhuset, Voldum Rudvej 90, 8370 Hadsten

Program:

Der er fælles morgenkaffe fra kl. 9.15 til 09.45 – HVOR ALLE SKAL VÆRE
MØDT
Kampene starter Kl. 10.00. A- og B- slutspil starter kl. ca. 14.00, og stævnet
forventes afsluttet med finaler ved 18-tiden. (tidsplan afhængig af deltagerantal)

Dagen:

NVUI Krolf stiller 1 pavillon op, men klubberne er mere end velkomne til selv at
tage pavilloner med. Borde og stole forefindes.

Pris:

Deltagerpris 450 kr. pr. hold (4 personer) incl. morgenkaffe.
Aftensmad: 75 kr./person. - Menu: Bøf med løg
Ekstra spillere betaler 35 kr. for morgenkaffe.
Det samlede beløb indbetales via www.dgi.dk/201909635010. Marker tydeligt på indbetalingen, at
det drejer sig om LM og hvilken klub, der betaler. Indbetaling – senest 25.08.21 - samtidig med tilmelding til Palle Hjorth

Tilmelding: Senest den 25. august 2021 til : pallehjorth1949@gmail.com. Tilmeldingen skal
indeholde antal hold, navn på hold, klub/by samt evt. bestilling af aftensmad
Vi holder fælles frokostpause, og det vil være muligt at købe pølser og drikkevarer på stævnepladsen. Efter stævnet vil der
også være mulighed for at få varm mad fra Voldumhallens Cafeterie. Ved tilmelding bestiller man mad – pris: 75 kr. + evt.
morgenmad til ekstra spillere/reserver. (se ovenfor)

Arrangør:

DGI Østjylland Krolf i samarbejde med NVUI Krolf

Kontakt:

Ved spørgsmål kan du kontakte Palle Hjorth, 23 86 69 05 :
pallehjorth1949@gmail.com

Med venlig hilsen
DGI Krolf
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