
Referat 
Møde  Krolfudvalgsmøde Nordjylland 

Dato 19/9-22. Maj 2022 13:30  

Sted Regionskontoret Åvej 25, Lindholm 

Indbudte Henning Hansen, Torben Gross, Paul Christensen, Dorthe Christensen, Karsten 

Godiksen, Poul Sørensen, Kirsten Fonager – Gæster Erik Johansen Klarup Krolf 

Klub, Ole W. Jørgensen, Midtjylland, Anders Christensen, Midtjylland og Lars 

Madsen, Midtjylland, Poul Sølvstein, konsulent 

Afbud Ingen  

Referat til Hjemmesiden 

Næste møde Mandag den 26/9-22 kl. 15:00 

 

1. Godkendelse af referat 

a) Godkendt, med en enkelt rettelse. Datoen til Regionsmesterskab skal være 

Tirsdag den  11/10-22 i stedet for den 10/10-22. 

 

2. Dommer/Introkurser 

a) Poul Sørensen, har den 23/6-22 ansøgt om økonomi vedr. kørsel, men der er 

endnu ikke truffet en afgørelse herom. 

b)  Poul Sølvstein vil fremsende skema vedr. økonomi, til Uddannelsesudvalget.  

 

3. DM Krolf i Silkeborg 

a) Ole Jørgensen og Poul Sørensen laver baner (plus mange andre) 

b) Der laves nye huller  

c) Gennemgang af proceduren  

 

4. Krolfturneringen får svært ved at overleve i den form vi spiller nu – afstandene er 

meget store og prisen for at køre er blevet for kostbart. Flere gange er vi blevet gjort 

opmærksom på det er for langt at køre. Vi har stor succes med Østkystturneringen 

hvor der var 9 hold i år. Sølvstein gjorde opmærksom på det var noget klubberne 

virkelig tog til sig – alle fra puljen møder op det samme sted og spiller alle mod alle. 

Der blev også fremført fra udvalgsmedlemmer at de ikke havde problemer med at køre 

ud (langt) for at møde et hold. Vi blev enige om der skal fremstilles model for begge 

muligheder, og der så skal laves klubmøder inden vi forelægger noget på Årsmødet i 

januar. 

Indbudt var Krolfudvalget region Midtjylland - fra region Nordjylland Klarup Krolf 

Klub 

Der arbejdes videre med ovennævnte til mødet om 1 uge 

 

5. Indekrolf 2022/23 opstart 3/10, 6/10 og 7/10 2022  

a. 33 tilmeldte i Agri Nord Skalborg 



b. 11 nu i Østsidehallen 

c. Rimelig tilmelding foreløbig i Multicentret Østerild 

 

6. Regionsmesterskab Abildgaardsvej 11/10-22 kl. 13:00 

a. Paul og Henning laver Baner tirsdag kl. 9:00 

 

7. Næste møde 

a. Mandag den 26/9-22 kl. 15:00 

 

 

 

 

 

8. Evt. 

a) Ingen kommentarer 

 

 

 

 


