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Tilmelding foregår her:
dai.nemtilmeld.dk

DM Krolf 2021
Dansk Arbejder Idrætsforbund indbyder hermed,
i samarbejde med DAI Region Syddanmark og
regionens krolfudvalg, alle kvalificerede hold
og individuelle spillere til Danmarksmesterskab
på Sandbjerg Gods i Sønderborg.20
PRAKTISKE INFORMATIONER:
DATO:
25. - 26. september 2021, kl. 08.30 - 16.30.
Individuelt afvikles den 25. - og holdmesterskab
afvikles den 26. september.
Program for dagen fremsendes til regionerne.
STED:
Sandbjerg Gods, Sandbjergvej 102,
6400 Sønderborg
TILMELDING:
Tilmelding sker regionsvis med holdnavne, navne
på spillerne/kuglefarve, både for individuelt og
hold. Tilmelding fremsendes samlet pr. region til
jimmy@dai-sport.dk. Alle fire spillere skal registres
med navn i holdturneringen.
Ved evt. afbud henvises der til de gældende
mesterskabsregler.
Senest den 10. september 2021
FORPLEJNING:
Rundstykke, kaffe/the.
Frokost:
Der serveres en varm ret m/ salat.
Eftermiddag:
Kaffe og kage
Pris ialt kr. 250,-.pr. dag.
Forplejning skal bestilles af hver enkelt deltager
via https://dai.nemtilmeld.dk/238/.
Der bestilles for en dag, eller for begge dage. Der
kan købes øl, vand.
OVERNATNING:
Ønskes der overnatning er der mulighed for dette
på Sandbjerg Gods. Her er der et begrænset antal
værelser til rådighed, så det er først til mølle.
Overnatning bestilles særskilt på:
https://dai.nemtilmeld.dk/238/.
Når max. antal er nået, sættes man på venteliste.
Er betaling for overnatning ikke foretaget senest
den 10. september, slettes bestillingen og første
person på venteliste vil få tilbudt værelset.
Vi håber at mange vil benytte sig af denne
mulighed for overnatning på godset, da vi så kan
fortsætte DM festen om aftenen i de smukke
lokaler.

Der vil ikke være mulighed for at overnatte fra
fredag - lørdag på godset. Her henvises til andre
muligheder i Sønderborg.
Pris for overnatning pr. person:
Lørdag d. 25. - søndag d. 26. sept.
Enkeltværelse, inkl. aftenbuffet m/kaffe og
morgenmad: Kr. 775,00.
Dobbeltværelse inkl. aftenbuffet m/kaffe og
morgenmad: kr. 575,00. pr. person.
Til rådighed:
11 enkeltværelser med eget bad
15 dobbeltværelser med eget bad
5 dobbeltværelser med dele bad og toilet på
gangen.
YDERLIGERE INFORMATION:
Spørgsmål eller yderligere oplysninger, kontakt
nedenstående:
Børge Georgi, medlem af DAI’s Krolfudvalg
Tlf.: 30 13 75 90
E-mail: formand@sonderborgkrolfklub.dk
Svend Erik Jensen, formand for DAI’s Krolfudvalg
Tlf.: 6017 5903
E-mail, svejen49@gmail.com
Poul Sølvstein, konsulent
Tlf.:4040 0587
E-mail: poul@dai-sport.dk
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