
 

DAI Idrætsforum 2019 - Krolf 

Dalum Landbrugsskole 

D. 25. -26. oktober 2019 

Deltagere 

Region Hovedstaden:  

Flemming Birkemosegaard, Per Kyhn, Victor Vilfort, Helge 

Eilersen 

Region Sjælland:  

Inge Stegmann, Ulla Bundgaard, Aksel Tagmos 

Region Syddanmark:  

Helmut Abrahamsen, Børge Georgi, Hans Jørgen Meyer 

Region Midtjylland:  

Ole W. Jørgensen, Svend E. Jensen, Anders Christensen, Keld 

Pedersen 

Region Nordjylland:  

Poul Sørensen, Paul Christensen Leif Nørhave Kjær 

 

Dagsorden for idrætsmødet 

1. Regelgennemgang 

2. Dommerdokument 

3. Danmarksmesterskab 2019-2020 

4. Indendørskrolf – herunder DM 

5. Repræsentanter til LU 

6. Turneringsform regionerne 

 

 

 

Referat af dagenes møder 

AD1 

Der blev udarbejdet et nyt regelsæt for krolf.  

Selve det tekstmæssige og billedsiden godkendes endeligt i DAI’s 

krolfudvalg. 



 

AD2 

Dommerdokument blev behandlet.  

Fremover vil alle registreringer af både regionale dommere og 

mesterskabsdommere blive udført af regionerne og ligge på de 

regionale hjemmesider. 

Der skal udarbejdes deltagerbevis til regional dommerud- 

dannelse og kursusbevis til Mesterskabsdommeruddannelse. 

Bestemmelser vedrørende dommeruddannelser mv. Jf. 

Retningslinjer for dommere i DAI 

Retningslinjerne lægges på forbundets hjemmeside og 

regionerne linker til denne side 

AD3 

Der blev spurgt ind til programstyringen af DM og det blev 

præciseret, at LU har besluttet, at det sidst udarbejdede 

program for resultatstyring, kun bruges af dem som synes det er 

anvendeligt.  

Der blev rettet kritik imod formidlingen af resultater. Det er 

vigtigt at resultaterne er skaleret i forhold til turneringstype mv. 

Det er vigtigt at udsendelser fra hovedkontoret kommer alle i 

hænde. 

I 2020 forsøges der med en ny struktur på afholdelse af DM. Det 

vil blive afholdt over to dage i den samme weekend som 

tidligere. 

Den individuelle turnering afholdes lørdag mens holdturneringen 

afholdes søndag. Der vil være præmieoverrækkelse efter hver 

turnering. Udslagsstederne vil blive flyttet til holdturneringen, så 

banerne ikke er de samme for dem som deltager i begge 

turneringer. 

Region Midtjylland forventer at DM2020 vil blive afholdt i 

Silkeborg. 

I 2021 afholdes der en samlet DM uge (uge 25) på tværs af 

idrætter i Aalborg. Det er ikke muligt at afvikle DM i krolf i den 

uge, på grund af turneringsterminer. Der arbejdes på, at DAI’s 

landsstævne i krolf rykker til Aalborg i DM ugen. 

AD4 



 

Indendørskrolf spilles mange steder i Jylland og enkelte steder 

på Sjælland/Hovedstaden. Der skal arbejdes på at indendørskrolf 

bliver landsdækkende. Det er oplagt at starte med DAI 

mesterskab, som kan afholdes i Sønderborg Krolf. Der arbejdes 

henimod at afvikle et mesterskabet i samarbejde med Region 

Syddanmark. 17 marts 2020. 

Der skal udarbejdes regler og en beskrivelse af spillet. 

Der bliver i 2019/2020 afviklet en indendørs turnering i 

Syddanmark.  

Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af indendørskrolfregler 

mv.  

Udvalget består af: Børge Georgi, Poul Sørensen, Svend E. 

Jensen og Victor Vilfort 

AD5 

Det blev vedtaget på Idrætsforum, at DAI’s krolfudvalg kører 

videre på samme måde som hidtil. DAI’s krolfudvalg består af en 

repræsentant fra hver region og en formand. 

Repræsentanter i LU: 

Formand LU: Svend E. Jensen 

Region Nordjylland: Poul Sørensen 

Region Midtjylland: Ole W. Jørgensen 

Region Syddanmark: Børge Georgi 

Region Sjælland: Inge Stegmann 

Region Hovedstaden: Per Kyhn 

 

Det er væsentligt at der arbejdes hen imod en tilpasning af Dai’s 

krolfudvalgs valgprocedure og DAI’s vedtægter.  

AD6 

Et samlet Idrætsforum giver DAI’s krolfudvalg mandat til at 

komme med bud på hvordan de forskellige regioner kan 

tilnærme sig hinanden i forhold til turnering/stævner mv.. 

Det er vigtigt at regionerne sender nye perspektiver og ideer 

rundt til de andre regioner for vidensdeling. 



 

Eventuelt: 

Idrætsforum indstiller til at alle klubber anvender de nye 

hulskilte. 

Midtjylland præsenterer et nyt værktøj til at slå hulforringer i 

jorden. 

Schnoor plast leverer ikke de varer de skal og til tiden. Poul 

Sølvstein tager en snak med Schnoorplast. 

Alle regioner vil gerne have en kuglemåler til stævner. Poul 

Sølvstein snakker Poul Sørensen om, hvor den kommer fra og 

om den kan fabrikeres til alle regioner. 

Vandfast papir kan købes ved www.grejfreak.dk og der kræves 

særlig blyanter. Blyanter kan købes ved www.oceandive.dk 

Poul Sølvstein orienterer om samarbejdet med boligforeninger og 

Danske seniorer 

v/Poul Sølvstein 
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