Beretning Krolf 2018
Det er igen i år en fornøjelse at arbejde med Krolf hele 59 hold deltog i turneringen heraf 2
puljer i Motionsrækken.
Resultat Holdturnering: vinder Østerild Seniorkrolf 2
Resultat Motionsrækken: Krolfseniorerne vandt for andet år i træk
Regionsmesterskaberne blev afviklet på Hjørring Krolf Klubs baner som var rimelig svære:
Vinder: Kirsten Fonager, Krudtuglerne
Vinder: Vagn Knudsen, Klarup Krolf Klub
Landsstævnet blev afholdt i Kolding – et sted der nu er fastlagt til et årligt arrangement hos
Kolding KFUM – der var ingen nordjyder blandt de øverste.
DM var et flot arrangement i Skælskør og der var Jyderne vist kommet på hjemmebane.
Næsten alle placeringer var jyske.
Hold: Krutuglerne fik en flot 4. plads.
Damer fik Elise Christensen en flot 4. plade.
Herrer fik vi en Danmarksmester i Erik Kjeldgaard, Klarup Krolf Klub – stort tillykke
Med hensyn til DM og Puljevinderfinalen var det første år hvor man ikke spiller par og
generelt er der ikke de helt store kommentarer længere.
LU har besluttet at mesterskabsdommerne skulle opgraderes og der er blevet mange
uddannet i 2018. Vi vil gerne have mange flere i 2019 og tilbyder nye kurser igennem året.
Vi skal bruge 30 dommere til DM i Hjørring den sidste lørdag i september.
Det nye materiale til dommerkurserne er klar til at blive udbudt til klubberne – så det er
bare at byde ind så er vi klar med kursuset.
Vi har nu også Indendørs Krolf i Regionen – vi afviklede i Ø. Brønderslev stævne for 200
spillere – der spillede vi med hjemmelavede tennisbolde – de er nu udskiftet med rigtig
gode læderkugler som er langt bedre.
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Vi har nu fået ansat en ny konsulent til afløsning af Poul Sørensen – 1. marts startede Poul
Sølvstein med sit arbejde i Region Nordjylland. Poul har kun vores region at arbejde med –
vi håber vi får et godt samarbejde fremover. Velkommen.
Vi har drøftet i udvalget at vi ikke vil sende indbydelser ud om klubstævner – klubberne
kan rekvirere en mailliste som kan benyttes til udsendelsen. Klubberne kan få stævne lagt
ind i kalenderen i stedet for. Vi har ikke frivillige der kan udføre dette arbejde fremover.
I løbet af 2019 vil der også komme ny hjemmeside og vi håber denne fremover vil blive
aktuel for alle vores foreninger.
En stor tak til udvalget for et godt samarbejde i udvalget i 2018.
Tak til alle aktive klubber – uden Jer ingen Krolf.
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