
Referat 
Møde  Årsmøde Krolf DAI Nordjylland 

Dato Mandag den 26. juli 2021  

Sted Kantinen, Langholt Krolf, Øster Hassingvej 10, 9310 Vodskov 

Indbudte Klubberne i Nordjylland 

Afbud  

Referat til  

Næste møde  

 

1. Valg af dirigent/referent 

Dirigent Poul Sølvstien 

Referent Kirsten Fonager 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Formandens/udvalgets beretning. Herunder regnskab/oversigt 

Se vedhæftede beretning 

Regnskab som først skal godkendes på regionens generalforsamling og som kommer 

ud på hjemmesiden 

 

4. Indkomne forsalg 

Skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet 

Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg: 

Udvalgsmedlemmer, på valg er: 

 Paul Christensen 

Poul Sørensen 

Henning Hansen 

Suppleant for 1 år Dorthe Christensen 

Alle genvalgt uden modkandidat 

Udvalget konstituerer sig efter årsmødet 

 

6. Krolf i region Nordjylland. Visioner, turnering og stævne  

Evt. Jysk mesterskab for hold  

Stævner for 2022 

Informationer kommer løbende på vores hjemmeside 

 

Regionsmesterskab afholdes i Vendia Park, Hjørring Onsdag den 18. august fra kl. 

13:00- ca. kl. 16:00 



Uge 25 2022 afholdes DM for alle idrætsgren i Aalborg kommune, Nordkraft 

Krolf:  Region Nordjylland afholder DM i Krolf på anlægget i Øster Anlæg 

 

Turneringsstart skal evt. rykkes frem til midt i april 

Udvalget finder ud af hvornår turneringen skal starte 

 

7. Eventuelt. 

Referat fra sidste udvalgsmøde er ikke kommet på hjemmesiden. 

 

Nye klubber efterlyser hjælp til opstart 

 

Tekniske kurser bliver tilbudt i klubberne som er for alle medlemmer fra 2022. 

 

Krolfens uge som afholdes i uge 38 (d. 20.-26. September) 

25 klubber er tilmeldt, der er 4-5 pladser tilbage 

 

Som mesterskabs dommer, gælder det i 3 år, skal kortet gælde i 5 år pga af korona ? 

 

Indekrolf opstart i oktober  

Leje af haller: max 45 kr. pr. time 

 

Tysklands tur 2022 med krolf – 3 overnatninger, kører privat. Vi undersøger 

mulighederne. 

 

Poul Sørensen arbejde på at der ville i 2022 afholdes et Jysk Krolfmesterskab for hold. 

Antal hold er ikke lagt fast endnu. Holdene findes til Puljevinderfinalen 

 


