JUBILÆUM - 10. udgave af den

Lertevej 7, 6560 Sommersted
Singlekrolf fredag, den 9. juni.
Skilsmissekrolf lørdag, den 10. juni

Dame rækken 2016:
Vinder Dorthe Haumann, Øster Lindet

Herre rækken 2016:
Vinder Ole Reeckmann, KØK

2. plads Else Koch Hansen, Kongeå Krolf
3. plads Inge Andersen, Aktivisterne
4. plads Kirsten Lund, KØK

2. plads Steen Amdersen, KØK
3. plads Thomas Lund, KØK
4. plads Hans Bendsen, Skodborg

Skilsmisse krolf 2016:
Vinder: Krista og Alfred Hansen, Kongeå Krolf, 2. plads Karen Bonde og Egon
Henningsen, Agrarerne, 3. plads Vivi og Ole Reeckmann, KØK, 4. plads Tove
Marshall og Jørgen Lund, Øster Lindet

Der indbydes hermed til den ”Gyldne Krolfkugle 2017” i Lerte.
Der spilles på 4 baner.
Fredag afholdes single turnering (M/K) i 2 rækker (Mand / Kvinde).
Max deltagerantal er 96 personer
Lørdag afholdes parturneringen (max 72 par) som ”Skilsmisse
krolf”. Dvs hvert par har en kugle og skyder på skift til denne. Et par
består af en mand og en kvinde.
Der vil være pengepræmier til 1. og 2. plads, mens 3. og 4. plads får
gavepræmier.
Der gælder ”først til mølle” princip ved tilmeldingen.
Der spilles efter Dansk Krolf Unions gældende krolf regler.
Undtagelser herfra bekendtgøres ved stævnets start.
Vi satser på at vi i år igen har ”skrivere” til kampene om lørdagen
til de indledende runder, men vil dog ikke love det. Såfremt der er
nogle, der ikke kan spille pågældende dag, er de velkommen til at
være ”skriver” og kan melde sig til stævnekontoret.
Der vil være mulighed for at købe forfriskninger på pladsen, som
øl, sodavand, kaffe, kage, grillpølser, o.a.
Man er naturligvis velkommen til at prøve banerne inden stævnet.
Tilmeldingsgebyr betales på spilledagen på pladsen.
Fredag: 40,- kroner pr. person ved singleturnering.
Lørdag: 200,- kroner pr. par inkl. helstegt pattegris og salat i teltet.
Igen i år er der masser af super præmier i vores tombola.
Vi henstiller til ikke at tage mad og drikke med til stævnet, da dette
kan købes!
Seneste nyt omkring ”Den Gyldne Krolfkugle” på
www.lertekrolf.dk
Tilmelding kan ske til Uwe Jensen tlf. 51 37 08 64 eller via mail til
uwe@lerte.dk til Uwe Jensen, Lertevej 13, 6560 Sommersted.
Seneste tilmelding er den 5. Juni 2017.

VIGTIGT * VIGTIGT * VIGTIGT * VIGTIGT
10 års jubilæumsstævne INFO
Dette er jubilæumsudgaven af ”Den Gyldne Krolfkugle”. Fra starten
i 2008, hvor der også var en ungdomsrække, til i dag, hvor stævnet
består af en single turnering og skilsmissekrolf er det blevet kendt
for det hyggelige og sociale samvær, det skiftende vejr,
pengepræmier, de gode baner, den ikke helt normale overdommer,
og meget andet.
Vi vil naturligvis gerne fejre denne begivenhed med alle jer dejlige
krolfspillere. Derfor er singlekrolf flyttet til fredag, mens
skilsmissekrolf spilles om lørdagen.
Lørdag aften vil der efter stævnet være fælles spisen i teltet med
menuen:
Helstegt pattegris med salat
Tilmeldingsgebyret til skilsmissekrolf vil i dagens anledning være
100,- kroner pr. person. (dvs. 200,- kroner pr. par)
Dvs. at når man tilmelder sig til selve krolfturneringen om lørdagen,
tilmelder man sig også automatisk til menuen om aftenen. Såfremt
man ikke kan deltage om aftenen, vil tilmeldingsgebyret stadig
være 100 kroner. Vi håber på jeres accept til ovenstående  det er
kun engang man kan fejre 10 års jubilæum i ”Den Gyldne
Krolfkugle”
Såfremt man ikke kan deltage i stævnet om dagen, men ønsker at
deltage til fælles spisen om aftenen, koster dette 60,- kroner.
Tilmelding er nødvendig.
Der kan i løbet af aftenen forekomme diverse former for
underholdning.

PROGRAMOVERSIGT
Den gyldne Krolfkugle 2017
OBS: Fredag, den 9. Juni: Singleturnering M/K

16:15 Betaling og indskrivning i stævnekontoret.
16:30 Velkomst og velkomstdrink med ”Krolf overdommer” Peter
Thomsen
16:45 Turneringen går i gang.
Omkring klokken 21:00 spilles finalerunder afhængig af antal
tilmeldte.
Herefter ”After Krolf” i teltet/klubhuset
Præmier: Vinder M/K 1.000,- kroner, 2. plads 500,- kroner, 3. og 4.
plads gavepræmier

OBS: Lørdag, den 10. Juni: Skilsmissekrolf med
efterfølgende spisen i teltet.
12:00 Betaling og indskrivning i stævnekontoret.
12:30 Velkomst ved ”Krolf overdommer” Peter Thomsen
12:45 Turneringen går i gang.
16:45 Finale

Præmier: Vinder M/K 1.000,- kroner, 2. plads 500,- kroner, 3. og 4.
plads gavepræmier

Klokken 18:00 serveres der
helstegt pattegris med salat i
teltet.
NB: Ret til ændringer forbeholdes.

