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Krolfudvalgsmøde Nordjylland
Tirsdag den 21/4-20 kl. 13:00
Regionskontoret Åvej 25, Lindholm
Poul Sørensen, Henning Hansen, Torben Gross, Paul Christensen, Dorthe
Christensen, Ole Henriksen, Svend Erik Jensen og Kirsten Fonager
Paul Christensen
Indbudte, regionen
11/5-20 og 22/6-20 kl. 13:30

1. ”Sagen” Nørresundby Krolfklub Opstartsstartsstævne
Der er beviser på der ikke har været åben tilmelding for ALLE, og der er deltagere
der er kommet med efter, at andre er afvist. Sagen afsluttes her, og da der pga.
nedlukningen ikke er stævner nok, har udvalget besluttet at regionsmesterskaberne er
åbne for fri tilmelding.
Der skal laves endnu klarere retningslinjer, hvis fremtidige skal være i DAI regi med
kvalifikationsstævne.
2. Turnering 2020 – muligheder for gennemførsel
Tilmelding til 2020 er der kommet flere tilmeldinger men slet ikke alle endnu. Vi
afventer til efter 10. maj, om ikke der er ændringer i antal personer. Program laves
den 2. maj.
Turnering gennemføres. Meddelelse vil blive udsendt.
3. Program laves på Åvej, Lindholm den 2. maj 2020 kl. 9:00. Deltager Torben Groos,
Henning Hansen, Poul Sørensen og Kirsten Fonager, Dorthe har meldt afbud.
4. Kvalifikation til Regionsmesterskaberne
KVAl. Til Regionsmesterskab aflyst i år 2020 da et overtal er stævner er aflyst/udsat i
år. Der vil blive udsendt indbydelse til alle klubber om der er åben for tilmeldinger.
5. Landsstævne i Kolding.
Landsstævne aflyst 2020
6. DM-ugen 2021 i Aalborg
DM-krolf Individuel bliver muligvis aflyst p.g.a. EM i fodbold. Flyttes måske. DIF
underretter hvad der skal ske.

7. Nye mødetider i udvalget.
11/5-22/6-2020 kl. 13:30 på Åvej
8. Evt.
Retningslinjer for genåbning af krolf i klubberne har vi netop modtaget under mødet
og de ligges ud på hjemmesiden hurtigst muligt. Vi skal opfordre klubberne til at de
overholdes til punkt og prikke.
Referent: Kirsten Fonager/Poul Sørensen
Mvh Krolfudvalget

