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Referat 
Møde  Krolfudvalgsmøde Nordjylland 

Dato 27 januar 2023 

Sted Østsidehallen Elmevej 122, Ø. Brønderslev kl. 13.00 

Indbudte Henning Hansen, Torben Gross, Paul Christensen, Kirsten Fonager, Karsten 

Godiksen, Poul Sørensen, Poul Sølvstein, Dorthe Christensen 

Afbud Ingen  

Referat til Hjemmesiden - udvalg 

Næste møde 6 marts kl. 13.00 på Åvej 

 

Da Poul Sølvstein kun havde mulighed for at deltage den første time, blev punkt 4 behandlet først. 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra årsmødet 18 januar 2023.01.27 

Referatet godkendt, og der var enighed om, at det havde været et godt møde med en 

god og konstruktiv debat. 

 

 

2. Indbydelse til kvalifikationsstævner. 

Der afholdes 3 kvalifikationsstævner forud for INDIVIDUELT DM i Skalborg 22 

juni. Invitationer til disse blev udarbejdet og bliver rundsendt til udvalget til 

godkendelse, hvorefter de sendes til alle klubber i regionen. 

 

3. Indbydelse til Inde krolf - DM Mesterskab 22 marts i Løgstør. 

Indbydelsen er lagt ud på DAI`s hjemmeside dags dato. 

 

4. Indbydelse til NÆRTURNERING og HOLDTURNERING  

Som vedtaget på årsmødet 18 januar ændres holdturneringen i 2023. 

Der vil ikke være mulighed for at afholde 4 kampe. Vi mangler uger….næste år 

kunne vi måske starte turneringen tidligere. Foreslået på Idrætsmødet. 

 

I samarbejde med Poul Sølvstein blev der udarbejdet indbydelse til den nye 

holdturnering. Seneste tilmelding er 15 april. 

Vi planlægger at kunne afholde semifinaler i NÆRTURNERING i uge 32, og i den 

GAMLE HOLDTURNERING i uge 31, og puljevinderfinale i uge 34. 

 

Poul Sølvstein sender forslag rundt til godkendelse, før den sendes ud til alle klubber. 

Poul Sørensen har udarbejdet tilmeldingsskema, sendes ud sammen med 

indbydelsen. 
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Vi får 8 hold med til DM, som afholdes søndag 22 september 2023. 

DM for hold afholdes ved Jørlunde Metalskole, og det er Region Hovedstaden er 

arrangør. 

 

 

5. Næste møde 
MANDAG 6 MARTS KL. 13.00 PÅ ÅVEJ 

 

6. EVT. 

Vi har fået kritik for ikke at meddele godt nok ud til alle medlemmer. Vi forventer, at 

når den ”nye” hjemmeside kommer på plads, vil dette være løst, men der går 

desværre noget tid inden vi er med. 

 

INTROKURSER: En liste over aftalte kurser er lagt på hjemmesiden, og vi opfordrer 

klubber til at melde sig til. 

Henning Hansen varetager opgaven syd for fjorden og 

Dorthe Christensen varetager opgaven nord for fjorden. 

 

PLANLAGTE KURSER: 

Gandrup Seniorer onsdag 15 februar kl. 16.00 

Thorup-Klim Krolf Klub torsdag 16 februar kl. 10.00 

Sport for Sjov, Hjallerup mandag 13 marts kl. ? 

SSK – Skalborg  onsdag 15 februar kl. 13.00 

 

 

VINTER-CUP 

Der vil blive forsøgt afholdt en vinter-cup for kommende vinter, hvis der er nok 

interesse herfor. Foreslået pris kunne være 100 kr. pr hold og ønsket ville være 

deltagelse af 30 hold. 

 

 

 

 

Referent Dorthe Christensen/Kirsten Fonager 
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