
Referat Idrætsmøde 
Møde  Idrætsmøde  
Dato 3. Marts 2022 kl. 9:30  

Sted Brønderslev Hallen, Knudsgade 25, 9700 Brønderslev 

Krolfudvalg Henning Hansen, Torben Gross, Paul Christensen, Dorthe Christensen, 

Kirsten Fonager og Poul Sørensen 

Afbud Ingen  

Referat til Hjemmesiden 

Næste møde 24. Marts 2022 kl. 9:00 Åvej 25, Lindholm 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Dirigent: Henning Hansen 

Referent Kirsten Fonager 

 

3. Formandens Beretning, herunder regnskab/oversigt 

Godkendt Se beretning nedenunder referatet. 

Spørgsmål vedr.: tilskud fra Regionen når der er 2 overnatninger 

Der var en klub som ikke mente de havde fået tilskud fra regionen til DM i 

Sønderborg. Poul oplyste at ALLE deltagere havde fået tilskuddet og der er 

underskrift fra modtageren fra hver klub på et bilag. 

 

4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet 

Særregel i Nordjylland i turneringen: Man forslår der må laves prøveslag af 

udeholdet på banerne på 5 min. inden turneringen går i gang. Vedtaget for 1 år 

 

Udvalget forslår, at de skal udvides med 1 person mere i år. 

Godkendt  

 

5. Valg Udvalgsmedlemmer på valg er: 

Kirsten Fonager - genvalgt 

Torben Groos - genvalgt 

Suppleant for 1 år Dorthe Christensen - genvalg 

Karsten Godiksen fra Thorup/Klim BK blev valgt som nyt udvalgsmedlem 

 

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

Holdturneringen spilles i uge 21-23-25-27-31-33. Bemærk det er lørdag i uge 25 

der er DM Individuel i Aalborg. Vi har stor fremgang af nye krolfklubber og er 

nu den region der er størst klubmæssig med over 70 krolfklubber. Velkommen til 

alle de nye foreninger – vi glæder os til at møde Jer på banerne. 



Der er indbudt til 3 kvalifikationsstævner til DM hvor de 2 bedst placeringer er 

tællende. De placeringer man opnår tælles sammen og der kommer omkring 72 – 

80 spillere med til finalestævnet i Klarup Krolf Klub – hvor de 16 bedste herrer og 

16 bedste damer er kvalificeret til DM. 

 

 

7. Eventuelt (herunder orientering om DM Individuel i Ålborg) 

For tilrejsende vil der fredag aften blive arrangeret en gang krolf og spisning 

(måske grillmad) og lidt præmier. 

Der spilles DM på 3 baner i Øster Anlæg (ved søen) og vi sørger for der er gode 

tilskuerforhold. 

Der vil blive afholdt lokale dommerkursus (nye regler gennemgås) og afholdt 

mesterskabsdommerkursus hvor der er kommet nye spørgsmål, så vi får en god 

kvalitet af dommere. 

 

Krolf beretning 2021 

 Et nyt år er nu overstået og Coronaen er jo stadig vores modspiller. Det har dog 

været muligt at gennemføre vores turnering ude med rekord antal hold. 

Igennem et stykke tid er der foregået en møderække i Landsudvalget om ændringer 

i Mesterskabsreglerne og det er nu endelig færdig og vedtaget med alle regioners 

godkendelse. Fantastisk. 

Det har medført at vi som den største region i DAI får 16 damer og 16 herrer med 

Individuelt til DM i stedet for 6 spillere af hver. 

I Holdturneringen vil der komme 8 hold med (i stedet for 5 i 2021) da vi har den 

største turnering. Vi håber alle klubber er tilfredse med det flotte resultat. 

Vi har også i Landsudvalget nedsat et Uddannelsesudvalg der som det første har 

lavet en ny Mesterskabsdommeruddannelse samt et introduktionskursus er lavet. Vi 

tilbyder alle klubber dette kursus da vi har mange nye spillere der IKKE kender 

reglerne og det er vigtigt alle spiller efter reglerne – også når man træner. Tilmeld 

jeres klub til dette kursus 



Der er også kommet regelændringer og trykket nye regler. De ændringer der er 

vedtaget er for at undgå alle de diskussioner med dommerne – som kommer til at 

dømme forskelligt.  

Vores resultater i Nordjylland  

Holdturnering: 

1. ØBI Krolf 2 

2. ØBI Krolf 3 

3. Krutuglerne 1 

Individuelt Regionsmesterskab: 

Damer: 

Elise Christensen, ØBI Krolf 

Gudrun Johansen, Amtoft Krolf 

Kirsten Løgstrup, Amtoft Krolf 

Herrer: 

Flemming Ask Adriansen Hjørring Krolf 

Vagn Knudsen, Klarup Krolf 

Poul Sørensen, ØBI Krolf 

 

Resultat fra DM i Sønderborg 

Hold: 

1. ØBI Krolf 3 
8. Krutuglerne 1  

11. ØBI Krolf 2 

 



Individuel: 

Damer: 

2. Lisbeth Christensen, ØBI Krolf 
9.  Elise Christensen, ØBI Krolf 

11. Charlotte Søtorp ØBI Krolf 

11. Kirsten Nielsen, ØBI Krolf 

Herrer: 

1. Erik Kjeldgaard, Klarup Krolf Klub 
3. Vagn Knudsen, Klarup Krolf Klub 
15. Børge Christensen, ØBI Krolf 

Indekrolf har i år udviklet sig til der er 3 haller der bliver spillet i – Østerild – Agri 

Nordhallen i Skalborg og Østsidehallen. 

Vi har finale den 10-3 i Østsidehallen med 40 deltagere. 

Sidste år oplyste om der ville komme et teknikkursus og det er fortsat under 

udvikling og håber efter sommerferien at det kan komme i gang. 

Der skal også lyde en tak til alle de nye klubber der har meldt sig ind under DAI og vi 

glæder os til at se Jer i vores aktiviteter. 

En stor tak til udvalget for et godt samarbejde i 2021.  

Med venlig hilsen Paul Christensen Udvalgsformand Krolf 

 

Forslag til lokal regel ved holdkampe: 

Der skal være mulighed for at lave prøve slag på banerne når man ankommer som 

udehold til en turneringskamp. 

Det kan ikke betyde det mindste for hjemmeholdet, og man føler sig mere 

velkommen til kampen og undgår at der bliver råbt af én. 


