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Møde  Krolf: Årsmøde  

Dato  Onsdag den 22. januar 2020 kl.: 10:00 

Sted  Brønderslev Hallen, Knudsgade 13  

 
Referat: 

1.    Godkendelse af dagsorden: godkendt 

Valg af dirigent: Poul Sølvstein 

  

2.    Referent Kirsten Fonager: godkendt 

 

3.    Formandens beretning: Paul Christensen 

2019 var et godt år. Velkommen til alle vores nye klubber. 

Idrætsforum – Krolf på Dalum Landbrugsskole i oktober hvor meget omkring DM blev 

drøftet. Regelsættet blev man enige om skulle fornyes i tekst – alt overflødig skulle 

fjernes. Mesterskabsdommeruddannelsen skulle der stilles større krav til.  

Indendørs Krolf – med nye krolfregler der er klar om 14 dage 

Ny hjemmeside – indsend jeres indbydelser og vi sætter dem gerne på hjemmesiden. 

Regnskab ikke så godt et år med et underskud på kr. 1700  

Landsstævne i Kolding, ingen vinder fra Nordjylland. Maden skal og bliver meget 

forbedret efter megen kritik. 

DM I Hjørring. Flotteste DM der er afviklet. Stor tak til Hjørring Krolfklub 

Vinder: Elise Christensen, Krutuglerne og Erik Kjeldgaard, Klarup Krolf Klub fra 

Nordjylland blev Danmarksmestre. 

Stor tak til Kurt Dahl for mange års udvalgsarbejde. Kurt ønsker ikke genvalg. 

Ingen kommentarer til beretning: godkendt enstemmigt. 

 

4.    Indkomne forslag:  

Forslag om kvalifikation til Regionsmesterskab 2020 

Der er forslag om at fra klubstævner med over 72 deltager kvalificeres 10 % af spillerne 

sig til regionsmesterskab både herre og damer. 

For hver åben stævne (de stævner der er på hjemmesiden og med resultater) kvalificeres 

der 10% af deltagerne. 

Forslaget vedtaget. 

Regionsmesterskab afholdes i Hjørring 2020 

Udvalget arbejder videre om den som kvalificeres fra flere stævner trækkes ud så de 

næste deltager. Vi følger nøje hvordan det udvikler sig 

 

 

 

 

mailto:post@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  

 

 

 

5.    Valg.  

Udvalgsmedlemmer, på valg er: 

 Kurt Dahl 

 Torben Gross 

Suppleant for 1 år – ingen nu 

 

Torben Gross modtager genvalg – valgt for 2 år. 

Kirsten Fonager valgt for 2 år 

Dorthe Christensen, Suppleant valgt for 1 år 

Udvalget konstituerer sig efter årsmødet og her blev Kirsten Fonager referent, Paul 

Christensen formand og Poul Sørensen, LU rep. 

   

6.  Krolf region Nordjylland: Visioner, turnering og stævner 

Poul Sølvstein fortalte om en tur med Dansk Folkeferie til Malta, pris og tidspunkt ikke 

fastsat endnu. 

Krolfen spreder sig Vesthimmerland kommune, Skagen og Vrå-Børglum IF . 

Frank Busk, Ny Thorup Krolf: Hvordan får man krolfen til at udvikle sig til ungdommen 

via DAI, Dai har ingen versioner vedr. dette i øjeblikket. 

Ole Henriksen oplyste at der er familiekrolf på Åvej i Lindholm, lørdag den 16. Maj kl. 

13:00 GRATIS deltagelse. 

 

7.  Eventuelt 

Erik Johansen: Ros til DAI, dejligt hjemmeside kører nu. 

Ønsker om nyt design, taget til efterretning (for meget farve på indbydelser mm) 

Forsøgt samarbejde med DGI om regler – det er ikke muligt p.t. 

Ole Henriksen takker Kurt Dahl for godt samarbejde og får vingave af DAI 

Der arbejdes på at, får tilsendt krolfregler til klubberne uden beregning 

 

Referent Kirsten Fonager. 
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