
2020
krolfturnering

Hermed indbyder DAI REGION 
NORDJYLLAND alle vores foreninger til 
den kommende krolfturnering 2020. 
I 2019 deltog der 56 hold. Kom og 
vær med i turneringen, og Jeres 
medlemmer får nye oplevelser og 
venskaber ved, at besøge hinanden i 
foreningerne. 

HVEM KAN DELTAGE: 
Åben for alle medlemsklubber. 

TILMELDING: 
Senest den 1. maj 2020. 
Tilmelding og betaling foregår via  
dai.nemtilmeld.dk.

PRIS: 
Der opkræves et holdgebyr på 400,- kr. 
til denne turnering, dog skal foreningen 
desuden være medlem af DAI. 
Din klub/forening kan blive medlem af 
DAI for kr. 600,- pr. år. Er det helt umuligt 
at oprette en forening, så er det muligt 
at holdet kan blive medlem af DAI Sport 
Aalborg (50 kr. pr. spiller).

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Tilmelding  og 
betaling

foregår på 
dai.nemtilmeld.dk.

opstart i uge 21

TILMELDING
SENEST
1. MAJ 
2020



REGLER: 
Der spilles efter DAÍ s krolfregler. 

Der opdeles i puljestørrelse af 4 hold og 
der spilles ude og hjemme. 
Der spilles med 2 spillere fra hvert hold 
på scoresedlen. Man spiller i puljer og 
der spilles 3x12 huller i alt pr. kamp. 

Fra puljevinderfinalen (nr. 1 og 2 fra hver 
pulje) kvalificeres til DM i Krolf. (i alt 4-5 
hold) 

Hjemmeholdet stiller med dommere til 
turneringskampe (2 dommere). 
Vunden kamp giver 2 point. Tabt kamp 
giver 0 point. Uafgjort giver 1 point 

HVORNÅR: 
Spilles på de dage hjemmeholdet har 
bestemt med starttidspunkt ca. kl. 10.00 
eller ca. kl. 14.00, mandag - torsdag 

(fredag kan forekomme for enkelte 
hold)
Turneringen spilles i uge 21 - 23 - 25 - 27 
- 31 og 33. Der afsluttes med puljevinder 
finalestævne sidst i august.

Program udsendes i uge 19, 2020. 

Turneringen er ikke inddelt generelt 
i lokale områder. Der vil være nye 
klubber man kan komme til at besøge.

Regionsmesterskaberne individuel 
afvikles onsdag den 19. august 2020. 
Sted er ikke fastlagt.

DM Krolf 2020 afvikles i Region 
Midtjylland den 25. - 26 sept. 2020 på 
3F Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 
Silkeborg.

Dansk Arbejder Idrætsforbund

YDERLIGERE INFORMATION: 
DAI Krolf - Nordjylland - 
Næstformand, Poul Sørensen, 
mobil 4010 4572 


