
Dagsorden 
Møde  Krolfudvalgsmøde Nordjylland 

Dato Onsdag den 11-3-2020 kl. 09.00 – 11.30 

Sted Regionskontoret Åvej 25, Lindholm 

Indbudte Kirsten Fonager, Henning Hansen, Torben Gross, Paul Christensen, Dorthe 

Christensen og Poul Sørensen 

Afbud Paul Christensen 

Referat til Indbudte, regionen 

Næste møde 6. April kl. 13:30 Åvej  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

2. Referent: Kirsten Fonager 

 

3. Referat fra 14-1-2020 – nogen bemærkninger. Godkendt 

 

4. Opstartsstævne Nørresundby Krolfklub - Kvalifikation (indbudte klubber) 

Udvalget har erfaret at der ikke er indbudt til stævnet som et åben stævne som er 

besluttet på Krolf årsmødet i januar 2020. Klubben har indbudt foreninger/klubber 

som man ønsker der deltager og derfor er det besluttet stævnet IKKE er kvalificerende 

til regionmesterskabet. Her er brev sendt fra krolfudvalget: 

 

 Nørresundby den 13-03-2020  

Vedtaget på Årsmøde 2020, Brønderslevhallen.  

Forslag om kvalifikation til Regionsmesterskab 2020  

Der er forslag om at fra klubstævner med 72 deltagere og derover kvalificeres spiller til 

regionsmesterskab 2020.  

Fra hvert åben stævne (de stævner der er på hjemmesiden og med resultater) kvalificeres der 10 % 

af deltagerne hos herre og damer.  

Vi vil gerne gøre det mere attraktivt at deltage i Regionsmesterskabet og dermed bliver det også de 

dygtigste der deltager fra regionen til DM.  

Krolfudvalget.  

 

Hej Nørresundby Krolfklub.  

Vi har i dag holdt Krolfudvalgsmøde i Regionen  

Ovennævnte betingelser vedtog vi på Krolf Årsmøde i januar, for at man kan godkendes som 

arrangør af stævne der giver kvalificering til Regionsmesterskaberne.  

Vi har i udvalget kommet til den konklusion – Opstartsstævne 2020 Individuel er IKKE et åben 

stævne, idet der kun er særlige klubber der er indbudt – og ikke alle klubber som er betingelserne. 

Vi aftalte jo at DAI sendte indbydelser ud til klubberne – åben for alle.  



Da I afholdt stævnet Kaffe og Kage sidste efterår, fik alle deltagende klubber en indbydelse med 

hjem så de allerede der kunne tilmelde sig.  

 

Til Årsmødet ændrede vi fra 100 deltagere til 72 og det var alle enige om var det optimale.  

7-2-2020 sender I en indbydelse til følgende klubber:  

Randers Krolf, Roldrøverne, Hammelbanen, Thorup -Klim BK, IF Vagten Dokkedal, Hjørring 

Krolfklub, Østerild Seniorklub, Krutuglerne Brønderslev, Aalborg Senior Krolf, Amtoft Krolfklub, 

Fjerritslev Krolfklub, Møldrup Krolf, Kantrullerne SSK, Skovtroldene, Krolfvennerne, LSG 

Langholt Krolf, Lindholm Senioridræt, Døstrup IF, Hallund Krolf, ROV Rostrup og Vodskov Krolf 

Klub.  

Tekst til ovennævnte klubber:  

Kære alle sammen.  

Foråret nærmer sig, og vi er godt i gang med planlægningen af vores årlige stævne. Vi har igen i år 

valgt at spille 3x12 huller, for der skal også være tid til det sociale. Såfremt i ønsker at deltage, 

hører vi gerne snart fra jer, da ca. halvdelen af pladserne allerede er bestilt.  

Med venlig hilsen  

Nørresundby Krolfklub  

Jørgen Søndergaard  

 

PT. Har regionen 54 krolfklubber (en fremgang på 7 siden nytår) og vi er selvfølgelig af den 

opfattelse, at hvis vi DAI Krolf er en del af arrangementet er det ALLE vores klubber der får buddet 

om deltagelse og ikke et lukket stævne som det er at betragte.  

Vi vil fredag eftermiddag fjerne stævnet fra hjemmesiden, og meddele inviterede klubber (iflg mail 

den 7.2.), at det IKKE er et kvalifikationsstævne til Regionsmesterskaberne.  

Krolfudvalget, Region Nordjylland 

 

5. DM Aalborg Kommune uge 25 2021 individuel 

Der nedsættes et udvalg senere som varetager dette. 

 

6. Dommeruddannelse: 

Hel ny dommeruddannelse, skulle have været færdig pr. 1. januar 2020, afventer 

Nye regler vedr. indendørs Krolf 

 

7. Nye klubber indmeldt 

Aarsbo Krolf 

Støberiets Idrætscenter 

Engporten Krolf og Aktivitetsklub 

SIM Skagen 

Løgstør Krolfklub 

 

8. Hjemmeside: 

´Søgefeldt mangler, findes ikke, taget til efterretning 

 

9. Evt.  

Nye møder aftalt til sommerferien. 


