
Møde i Dansk Arbejder Idrætsforbunds Krolfudvalg (LU) - 24. oktober 2022 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Velkomst ved Per Kyhn 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

4. Status for hver region, herunder kvalificerende turneringer i regionerne 

5. Evaluering af DM – hold, Silkeborg 

6. DM-ugen 2023, Skalborg 

7. Fordelingsnøgle for 2023 

8. Status dommeruddannelser i alle regioner 

9. Krolfens uge – status mv 

10. Regionale hjemmesider og forbundets hjemmeside 

11. Eventuelt 
 
Referat ad dagens møde 
 
AD 1  
Per Kyhn byder velkommen med en særlig velkomst til Solveig der er trådt ind i LU for Region Syddanmark 
 
AD 2  
Udvalget godkender dagens dagsorden 
 
AD3  
Udvalget godkender referat fra sidste møde 
 
AD4  

Hovedstaden 
 
Turneringen er vendt (efterår – forår) så de første fem turneringer er allerede afviklet. De sidste tre afvikles 
i foråret 2023. Der er pæn fremgang af medlemmer i klubberne og der kommer også flere 
turneringsspillere til. 
 
 Sjælland 
Der er kommet en enkelt klub (Glumsø) mere med til turneringen. De indledende runder til individuelt DM 
er afviklet og der mangler finalestævnet (4. maj 2023). Puljerne med holdkvalifikation til hold-DM afvikles 
fra forår 2023. 
Sidste år afviklede region Sjælland særlige kvalifikationsstævner med stor søgning. 
 

Syddanmark 
 
Der spilles individuelt og hold. Stævnerne starter i april måned. De deltagere der kan deltage i 3 ud af 4 
stævner og med bedst placering kvalificeres til Individuelt DM derefter afvikles resten af stævnerne og 
holdene til DM findes ved turneringsafslutning. 
 

 
 



Midtjylland 
 
Puljer med fire hold i hver. Alle spiller mod alle. Sidste år var der ca. 60 hold tilmeldt 
Individuelle deltager til DM findes på stævner (pointsystem) og en individuel finale. Der afvikles en pulje i 
Århus, som fremover skal indgå i kvalifikationerne. 
 

Nordjylland 
 
Omstrukturering af turneringen. Der arbejdes med en ny kredsstruktur, hvor man både kan køre langt og 
hvor der afvikles mere lokale kredse. Der er flere klubber, der har meldt flere hold til turneringen, nu hvor 
de ikke skal kører så langt. 
 
AD 5  
Det var et flot stævne i Silkeborg. Tak til Region Midtjyllands krolfudvalg for et godt arbejde.  
Selve strukturen fungerer godt, men når der er pauser skal der mere fart på stævnet. 
Hvordan kan det løses: 

- Tidsplan – alle er inde – 10 min til næste spil starter (Hornsignal) 
- Tidsplan fra indmarch og til første start 
- Frokost 30 min. 
- Ca. tidspunkter…. 
- Kuglemåling skal ved ind-tjek 

 
LU præsenteres for kritikken fra Region Midtjylland vedr. dommergennemgang mv.  
 
Der skal udarbejdes til Dommerpapir til DM-dommere. Per Kyhn laver udkast til dommerdokument til de 
dommere, der skal dømme ved DM. Alle medlemmer af LU bedes kommentere på vedhæftede udkast. 
 
AD6 
Der skal laves en fortælling der kan sælges til DM. Evt. vælge et specifikt hold eller følge et specifikt hul Det 
forslås at Mikkel sender live til FB 
 
AD7 
Fordelingsnøgle: Se vedhæftede bilag 
 
AD 8 
Region Nordjylland søger om økonomisk støtte til dommeruddannelser. Pengene søges i 
uddannelsesudvalget. Hvis andre regioner skal søge, kan det gøres i samarbejde med den regionale 
konsulent. 
 
Drøftelse. Alle skal dømme ens: 
Det er indskrevet i de nye regler at ”alt er bane”, hvis der ikke er anvist en ude-kant på banen. Hvis kuglens 
skydes ud af en modspiller, skal den spilles derfra hvor den ender. Spilleren kan også vælge at starte forfra 
hvis kuglen ligger for dårligt. Det koster et slag. 
 
AD9 
Krolfens uge – uge 16 2023 
 
AD10 
LU foreslår at Jimmy laver fem ens regionale krolfhjemmesider med inspiration fra hovedstadens 
hjemmeside (lokale variationer). Hver region kontakter Jimmy for hjælp til udarbejdelsen. 



Næste møde 
Afholdes i Odense d. 14. december 2022 kl. 10.00.  
Næste møde bliver en ”Julespecial”. Vi holder først et lidt kortere møde, hvorefter vi vanen traditionerne 
tro, skal ud at spise.  
 
V/Poul Sølvstein 


