
Krolfen Idrætsforum 2022     

 

Sted:  Odense Idrætshal, Israels Plads, 3, Odense 

Dato:  20. maj 2022 kl. 10.00 – 15.00 

Deltagere: Repræsentanter fra alle DAI’s regionale krolfudvalg 

 Peter Rasmussen, Formand Idrætsudvalget 

 Jimmy Lauridsen, Sekretær 

 Poul Sølvstein, Konsulent 

 

Dagsorden for krolfens Idrætsforum 2022 

1. Orientere om regler og ændringer 
2. Indendørsregler – ændres og godkendes 
3. Dommeruddannelse 
4. Krolfen i DK 
5. Præsentation af DM stævner 
6. Landsstævne 
7. Valg af repræsentanter til DAI’s landsudvalg i krolf 
8. Krolfens uge 
9. krolfens tilgængelighed 
10. Eventuelt 

 

Beslutningsreferat af dagens møde 

1. Orientere om regler og ændringer 

De færdige regler til udendørskrolf gennemgås. Der vil på dette Idrætsforum ikke kunne 
gøres indsigelser til de færdige regler, da Landsudvalget har fået mandat af 
forbundsledelsen, til at udarbejde dette nye regelsæt.  

Næste revidering vil finde sted på næste idrætsforum. 

2. Indendørsregler – ændres og godkendes 

DAI’s regelsæt for indendørskrolf gennemgås og tilrettes. Dette regelsæt vil være det 
gældende indtil næste idrætsforum. Tilrette version rundsendes til de regionale 
krolfudvalg. 

Næste revidering vil finde sted på næste idrætsforum. 



 

3. Dommeruddannelse 

Der er blevet afholdt uddannelsesseminar, hvor det nye materiale til dommeruddannelser 
blev udarbejdet. 

Der er stadig udfordringer i forhold til enkelte spørgsmå,l og alle regioner er blevet enige 
om at der skal føres statistik over prøvesvarene. Dette gøres med udgangspunkt i det 
statistiske materiale udarbejdet af Region Hovedstaden. 

Det besluttes at mesterskabsdommer skal kunne dømme i 5 år inden deres certifikat skal 
fornys. 

Alle mesterskabsdommere kan forny deres mesterskabs-dommercertifikat ved en ny prøve 

eller dommersamling 

Alle dommerlister skal ajourføres i forhold til hvem der står på dem. 

4. Krolfen i DK 

Der skal rette fokus på at krolfen formidles så godt som muligt. Når man laver google-
søgninger på krolf, er det ikke DAI, der kommer først op. Landsudvalget og forbundet 
undersøger sagen. Det skal også undersøges i forhold til nyhedsbreve mv. om DAI krolf 
kommer bredt nok ud. 

5. Præsentation af DM stævner 

Indbydelser og stævneprogrammer præsenteres for idrætsforum 

6. Landsstævne 

Landsstævnet fastholdes som en aktivitet i DAI, da det stadig er godt besøgt. 
Arrangementet er en god modvægt til vores turneringer og indtil videre afholdes det i 
Kolding. 

7. Valg af repræsentanter til DAI’s landsudvalg i krolf 

Svend E. Jensen (formand for DAI’s krolfudvalg) takker af for denne gang et mere end et 
årti på posten. Der skal lyde en stor tak fra DAI for Svends store indsats for krolfen 

Regionale repræsentanter i DAI’s krolfudvalg efter Idrætsforum 2022 

Region Hovedstaden indstiller Per Kyhn til DAI’s krolfudvalg 

Region Sjælland indstiller Poul Stockhold til DAI’s krolfudvalg 

Region Syddanmark indstiller Børge Georgi til DAI’s krolfudvalg 



Region Midtjylland indstiller Ole W. Jørgensen til DAI’s krolfudvalg 

Region Nordjylland indstiller Poul Sørensen til DAI’s krolfudvalg 

Alle ovenstående vælges af Idrætsforum ind i DAI’s krolfudvalg og vil konstituere sig på 
næstkommende landsudvalgsmøde d. 11. august 2022 i Odense 

8. Krolfens uge 

Krolfens uge skal næste år afholdes slut april – start maj. 

9. krolfens tilgængelighed 

Det er vigtigt at alle regioner tilbyder turneringsformer, der kan rumme de spillere der er 
interesserede i at spille krolf. Hvis regioner oplever begrænsninger i forhold til 
deltagerantallet, er det vigtigt at der indledes processer hen imod at gøre krolfen mere 
tilgængelig. DAI vil gerne kunne samarbejde med flere krolfforeninger, men det kræver at 
alle regioner har et tilbud til nye klubber. 

10. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt 

V/ Poul Sølvstein 

 

 

  


