
 

28. juli 2022 

DKU krolfstævne 
Hvad? VM i Øster Lindet 
Hvor? Øster Lindet Stadionvej 5, Øster Lindet, 6630 Rødding 

Hvornår? Lørdag den 27. august kl. 8:45 

Målgruppe Alle krolfspillere i hele verden. 

Program 
8:45 Åbningstale 

9:00 Spilstart 

Ca. 15:30 semifinaler 

Ca. 18:30 fællesspisning 

Spillet 
Alle er garanteret 4 indledende runder på 4 forskellige baner, tællende til slagspil.  

Der findes en slagspilsmester for både damer og herrer. 

I indledende runder er alle blandet. 

De 36 bedste fra slagspillet i hver kategori går videre til kampspil semifinale og finale. 

Dagen 
DKU stiller pavilloner/telt op, men klubberne er velkomne til at tage pavilloner med selv. 

Borde og stole må deltagerne selv have med. 

Der kan købes grill-pølser, øl og vand samt kaffe hele dagen frem til kl. 16.00. 

Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt, så længe det nydes på pladsen. 

Aftenen 
NB NB NB – Ændret: Fra ca. 18:30 er der fællesspisning i teltene med efterfølgende 

præmieoverrækkelse. Der er opstillet bord/bænkesæt.  

Det er ikke tilladt at medtage drikkelse her. 

Det hele er slut ca. 20-20:30. 

Tilmelding 
DKU klubber skal tilmelde spillere via klubansvarlig på hjemmesiden. 

Ikke DKU spillere skal tilmelde sig via den specielle menupunkt på hjemmesiden 

”Stævnetilmelding – Ikke DKU medlem”. 

Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er onsdag den 17. august 

Indbetal det samlede beløb for klubben til konto 0757-3223019101, mærket ”VM <klub>”. 

Priser 
Prisen for medlemmer af DKU-klubber er 200,- kr, uanset om man kun spiller, kun spiser eller 

begge dele.  

Er man ikke medlem af DKU koster det 230,- kr, eller 200,- hvis man kun spiser. 

Spiller man ikke og siger man ja til 6 dommerrunder, da gratis. 

Børn under 13 år fast pris 100,- kr. (ikke DKU 115,- kr.). Under 5 år gratis. Det er alder på 

spilledagen. 

Plads i stævnetelt/pavilloner koster 40,- kr pr. deltager. Børn under 13 gratis. 

Arrangører DKU ansvarlig 
Per Schmidt, Baskerne 

Tlf. 60 37 92 47 

Turneringsleder 
Peter L. Christensen, KØK 

Tlf. 29 93 91 17 

Medarrangør 
Øster Lindet Krolf Klub 

Alice Ricksen 

Tlf. 40 71 73 99 

Kørsel 
Øster Lindet ligger mellem Jels og Gabøl på rute 25 fra Tønder til Kolding. 

Kommer man fra nord, skal man inden Øster Lindet til venstre ad Terpvej. Når man når til 

Øster Lindet, skal man til vestre ad Stadionvej og efter et par huse er man der. 

Misser man Terpvej, så fortsæt igennem rundkørslen og drej til venstre ad Øster Lindet 

Præstegårdsvej. Kør forbi kirken og drej til venstre ad Stadionvej. Et lille stykke fremme er 

klubhuset inde til højre. 

Fra syd skal man til højre ad Øster Lindet Præstegårdsvej ved først givne lejlighed – lige før 

skiltet med rundkørslen. Kør forbi kirken og drej til venstre ad Stadionvej. Et lille stykke 

fremme er klubhuset inde til højre. 

Hjemmeside www.danskkrolfunion.dk  
 

http://www.danskkrolfunion.dk/

