
Møde vedr. DM-uge i Ålborg 2021 

Dato: 9. december 2019, Stadionvej 47, Odense 

 

Deltagere:  

Forbundsledelse: Flemming Birkemosegaard og Peter Andersen 

DAI’s landsudvalg: Svend E. Jensen, Ole W. Jørgensen, Inge Stegmann, Per Kyhn, Børge Georgi, Poul 

Sørensen 

Konsulent: Poul Sølvstein 

 

Dagsorden 
 

1. Velkommen 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Nyt fra forbundsledelsen 
4. Kortlægning af DM uge v. Poul Sølvstein 
5. Mulige scenarier for afvikling af DM v. Poul Sølvstein 
6. debat DM i DAI 
7. Eventuelt 

 

Referat  

AD1 Poul Sølvstein byder velkommen og beskriver kort årsagen til mødet 

AD2 Dagsorden godkendes 

AD3 Nyt fra Forbundsledelsen 

Flemming fremlægger drøftelserne i forbundsledelsen. Forbundsledelsen vil gerne i dialog med DAI’s 

krolfudvalg i forhold til mulighederne for at afholde DM i krolf sammen med andre Idrætsgrene ved DM-

ugen i Aalborg 2021. 

Dette tiltag skal ses som en opbakning til DIF, og vi kan skabe meget opmærksomhed omkring vores krolf 

og endnu engang lægge afstand til krolfunionen og DGI. Vi har en unik mulighed for at promovere DAI’s 

krolf. 

Kommentar: Der er generel enighed med forbundsledelsen og der er bestemt vilje til at ændre 

strukturerne. 

AD4-AD6 Kortlægning og mulige scenarier 

AD4-AD6 er referatmæssigt slået sammen til et debatpunkt 

Poul Sølvstein kortlægger mulighederne for afholdelse af DM i krolf under DM-ugen. Han har været i dialog 

med DIF ansvarlige konsulent, og det vil bestemt være godt for krolfen at koble sig på DM ugen. Det blev 



kort præsenteret hvad DM-ugen går ud på, og hvordan vores deltagelse evt. kunne komme til at give 

mening for DAI’s foreninger. 

Kommentarer fra Regionerne 

Region Nordjylland 

Det er svært med terminerne. Det er netop vedtaget, at vores stævner kan give kvalifikation til DM. Det kan 

ikke afvikles til dette DM. Holdturneringen kan ikke lade sig gøre, med mindre man vil springe et år over 

eller med dobbeltkvalifikation. Region Nordjylland kan tilslutte sig, at der kigges på mulighederne for 

individuelt DM til DM-ugen. 

Syddanmark 

Krolfen brager derudaf og det er den hurtigst voksende idræt i DAI. Der er skabt en udvikling som kører 

med regionale køreplaner. Syddanmark er bekymrede for fællesskabet, og tror at den ændrede termin vil 

gøre stor skade. Syddanmark vil ikke gå med til meget store ændringer og hvis strukturen skal laves for 

meget om, så vil Syddanmark ikke være med. Syddanmark lytter gerne til nye tiltag, men der bliver svært. 

Hovedstaden 

Hovedstaden synes, at det kunne være spændende at være med. Det kunne prøves af afvikle et individuelt 

DM i DM-ugen. Holdturneringen er svær at få til at fungere til DM-ugen, men en individuel turnering kan 

lade sig gøre. 

Sjælland 

Sjælland har en turnering men igen stævner. 2020 køres igennem og har ikke mange stævner. Forslaget er 

af man ikke afvikler individuel DM i 2020 men at DM 2020 individuelt afvikles i DM-ugen. 

Midtjylland 

Midtjylland er bange for at miste medlemmer. Hvis det kan passes ind med et individuelt DM er Midtjylland 

med. Regionen synes, at det er spændende med en DM-uge, og vil gerne med hvis det kan gøre ordentligt. 

Beslutning 

Efter grundig debat vedtager DAI’s krolfudvalg, at der kan afholdes individuelt DM i Aalborg 2021. 

Poul Sølvstein laver et udkast til en strukturel løsning for kvalifikation mv. Der skal endvidere findes en ny 

fordelingsnøgle i forhold til deltagerantal, da det nye DM skal have en anden volumen end den hidtidige 

individuelle turnering.  

Alle regioner sender en mail til Poul Sølvstein, med bud på antal spiller i turneringen (2020). Skal bruges til 

udarbejdelse af ny fordelingsnøgle. 

v/Poul Sølvstein 

 

 


