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Krolf beretning 2019 
  

 

2019 blev et travlt år for udvalget. Landsudvalget har efter Idrætsforum i Dalum haft 

travlt med at renskrive Krolfreglerne efter Krolfudvalgene fra alle regioner havde 

givet input til hvad der skulle stå deri. 

De bliver klar til først i februar. Indendørs krolf er vi også komme godt i gang med at 

spille og det bliver spændende hvor mange der kommer til at spille det i klubberne. 

Regler er også blevet lavet og kommer sammen med Krolfreglerne.  

 

 

Vi har nu fået gang i Hjemmesiden og kan igen servicere klubberne med indbydelser – 

resultater hvilket vi ikke kunne sidste år og flere er allerede begyndt at komme med 

input. 

 

 

Det er en fornøjelse igen i år med så stor deltagelse i Krolf med 56 hold der deltog i 

turneringen 2019. Holdturneringens puljevinderfinale blev afholdt i Skalborg 

Sportsklub Krolf.   

Resultat Holdturneringen: Vindere Roldrøverne. 

 

  

Regionsmesterskaberne blev afviklet i Ø. Brønderslev - banerne var fine at spille på. 

Vinder damer: Ellen Bertelsen, Østerild Seniorklub - Vinder Herre: Harry Jørgensen, 

Østerild Seniorklub, stort tillykke og de må gøre noget specielt i Østerild som vi andre 

må opsnuse.  

 

 

Landsstævnet blev afholdt i Kolding som er fastlagt til det årlige arrangement hos 

Kolding KFUM der var deltagere fra Nordjylland, men ingen vindere. 

Forplejningsdelen ændres til varm mad til frokost, da der var en del kritik over det 

man fik. Det er der nu taget hånd om. 

 

 

DM 2019. Det var et flot arrangement i Hjørring - det var også jyderne der tog sig af 

medaljerne, en stor tak til Hjørring Krolfklub. Det var det flotteste arrangement vi har 

set til dato.  

 

 

mailto:post@dai-nordjylland.dk
mailto:post@dai-nordjylland.dk
mailto:post@dai-nordjylland.dk
mailto:post@dai-nordjylland.dk
http://www.dai-nordjylland.dk/
http://www.dai-nordjylland.dk/


                                                                                                                 
 

Dansk Arbejder Idrætsforbund, Region Nordjylland, Aavej 25, 9400 Nørresundby, tlf.: 98 11 17 11, post@dai-

nordjylland.dk  

Hjemmeside: www.dai-nordjylland.dk  

 

 

Vinder af holdturneringen: VAK1, Vestfjends Aktivitetsklub Midtjylland  

Vinder Damer: Elise Christensen Krutuglerne Brønderslev 

Vinder Herre: Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub. 

 

Der skal også lyde en tak til alle de nye klubber der har meldt sig ind under DAI og vi 

glæder os til at se Jer i vores aktiviteter. Den næste klub der melder sig ind er nummer 

50. Vi er den region med de fleste klubber.  

  

En stor tak til udvalget for et godt samarbejde i 2019, og tak til Kurt for flere års 

udvalgsarbejde, men ønsker at træde ud nu. 

  

Også en stor tak til alle aktive klubber i Krolf. 

  

Med venlig hilsen 

Paul Christensen 

Udvalgsformand Krolf 
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