
Open 2020 

 

Krolf  
Er en afdeling i Ø. Brønderslev IF, og vi spiller hver tirsdag 

kl. 13.00 og fredag kl. 09.30. (tirsdag er først fra 1. april 

2020) Vi har nogle fantastiske udfordrende baner som 

andre spillere gerne må benytte. Alle er velkommen og 

gæstespiller betaler 10 kr. for spil – 5 kr. til kaffe/småkager 

og vi har de små skarpe til 5 kr. Kom bare på besøg. 

 

 
 

ØBI Krolf, Ø. Brønderslev indbyder hermed til Krolfstævne i anledningen af vi 
gerne vil vise vores gode baner frem for alle krolfspiller i Nordjylland/Midtjylland. 
Spændende udfordrende baner. Der spilles 4x12 huller.  
Kom og vær med til det første stævne i 2020. 
 
 
Dato: Fredag den 1. Maj 2020  
 
Tidspunkt: kl. 09.00 – ca. 15.30 
 
Mødested: Østsidehallen, Elmevej 122, 9700 Brønderslev 
 
Pris:  Kun 125 kr. – inkl. morgenkaffe m/rundstykke/kage – frokost varm mad - 1 øl 

eller vand, kaffe/småkager. 
 
Tilmelding: Nødvendig af hensyn til mad og spilleplan senest den 20. april til mail: 

poul.s@dai-sport.dk  
 
Oplysninger: telefon: Poul Sørensen 4010 4572 
 
Betaling: Betales samlet klubvis til konto: 9070-1620683244 husk klubnavn 

senest den 20 april. 
 
 
INGEN BEGRÆNSNINGER I ANTAL SPILLERE – KOM FRISK.  
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Tidsplan ØBI Open 2020  
 

Kl. 09.00 Morgenkaffe/rundstykke/kage 
 
Kl. 09.45 Velkomst – opråb til 1 runde 
 
Kl. 10.45 Klar til 2. runde, gå til udslagsstedet 
 
Kl. 11.30 Frokost – varm mad i kantinen inkl. 1 øl/vand 
 
Kl. 12.30 Klar til 3. runde, gå til udslagsstedet 
 
Kl. 13.15 Klar til 4. runde, gå til udslagsstedet 
 
Kl. 14.00 Kaffe med småkager 
 
Kl. 14.30 Evt. omspil 
 
Kl. 14.50 Præmieoverrækkelse 
 
Kl. 15.30 Tak for i dag – vi ses igen på banerne 
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Den 1. maj kl. 09.00 

 

Træning i dagligdagen: 

Vi spiller hver fredag kl. 09.30 

Alle er velkommen 

Gæstespiller: 10 kr. 

Kaffe – småkager: 5 kr. 

Små ”skarpe”: 5 kr. 

 
 


