
Krolf on Tour 2020 
Ertebølle Strand Camping 

 
Krolf i Region Nordjylland 

              

 

 
Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) inviterer i samarbejde med Ertebølle Strand Camping til 3 dage 
for krolf campingfolk. Vi mødes tirsdag og vil spille 3x12 huller over middag. Onsdag spilles 3x12 
huller om formiddagen og 3x12 huller om eftermiddagen. I alt 9x12 huller tællende. 
Vi har aftalt en god pris med pladsen. Hytte og evt. leje af vogn skal ske direkte til Ertebølle Strand 

Camping tlf. 98 63 63 75. Husk at sige I skal med til Krolfstævne. Campingvogn og teltplads 

bestilles på poul.s@dai-sport.dk  
 

Dato: 26. maj – 28. maj 2020 

 

Mødested: Ertebølle Strand Camping, Ertebøllevej 40-42, 9640 Farsø 

 

Målgruppe:  alle med lyst til krolf og camping – det er sjovt 

 

Deltagerpris: 100,00 i startgebyr (spillet) 

 

Pris Campingvogn: Op til 2 voksne i egen vogn fra tirsdag til torsdag: kr. 278,00 plus strøm efter 

måler – bestilles ved DAI poul.s@dai-sport.dk  

 

Hyttepris: Hytte fra tirsdag til torsdag 950 kr. + strømforbrug (2 eller 4 personers 

hytter) eller 550 kr. pr døgn. Der kan lejes linned for 60 kr. pr person 

Bestilles direkte på Ertebølle Strand Camping 

  

Onsdag aften arrangeres der Grisefest for deltagerne – 125 kr. pr. person. 

Drikkevarer skal købes i Laden - og det til overkommelige priser. 

 

 SIDSTE TILMELDING DEN 15. MAJ.  

Vil du vide mere om krolf så kig på: www.dai-sport.dk vælg idrætsgren og vælg Krolf 
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Tilmelding til Ertebølle Strand Camping stævne – sendes til poul.s@dai-sport.dk  
 
Klub:____________________________________ 
 
Kontaktperson:___________________________ 
 
Mobilnr.:_________________________________ 
 
Mail:____________________________________ 
 
 
Tilmelder følgende spillere: 
 
Navn:____________________________     Navn:___________________________________ 
 
Navn:____________________________     Navn:___________________________________ 
 
Navn:____________________________     Navn:___________________________________ 
 
Navn:____________________________     Navn:___________________________________ 
 
Navn:____________________________     Navn:___________________________________ 
 
Deltager i krolf uden at bo på campingpladsen: ja eller nej:____________ 
 
Bor i egen vogn/telt :_____ sæt kryds  –  lejet hytte:_____ sæt kryds 
 
Deltager i grillaftenen lørdag aften med antal:____ 
 
 

Sidste tilmelding den 15. maj 2020 
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