
60+FRISK Krolf Mesterskab 2021
Dansk Krolf Union (DKU) og 60+FRISK inviterer i samarbejde med KFUM Krolf 
samt Pulzion til Kommune-mesterskab for seniorer i krolf

Fredag den 27. august 2021 kl. 10.00 til ca. 15.00 
ved Pulzion, Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding

Alle der har lyst til at prøve kræfter med krolf, hvad enten I er absolut nybegyndere, let øvede 
eller rutinerede krolfspillere, er velkomne til stævnet. 

REGLER
Der spilles efter reglerne fra Dansk Krolf Union. Vi  
spiller på hold med de samme 4 personer, i alle  
3 runder. Holdene blandes blandt de tilmeldte. 
Der vil være præmier til bedste dame og bedste  
herre samt lodtræknings gevinster blandt alle deltagere. 
Vi stiller udstyr til rådighed til dem, der ikke selv har kølle 
og kugle med. 

PRIS
75.00 kr. for deltagelse, en lun ret og vand til frokost 
samt kaffe og kage sidst på dagen. 
Køb og betaling af billetter senest den 20. august via 
Kolding Kommunens hjemmeside via dette link:
krolf-mesterskab-2021/

Du skal samtidig sende en deltagerliste med fulde navn 
på hver enkelt spiller samt navn på den forening/klub, 
du spiller i, til Lene Lebech, mail: lele@kolding.dk 

Spiller du ikke i en forening/klub, køber du også en billet 
via linket og sender fulde navn og det niveau, du spiller 
på, f.eks.: Nybegynder / Let øvet / Øvet til Lene Lebech

I tilfælde af afbud inden for den sidste uge, tilbage- 
betales de 75 kr. ikke, af hensyn til forplejningen. 

SPØRGSMÅL TIL ARRANGEMENTET - KONTAKT

•   Peter Christensen, DKU/KØK, tlf. 2993 9117

•    Projektleder Lene Lebech 
Mail: lele@kolding.dk - Tlf. 2963 7333  
(Jeg holder ferie fra den 22. juli til og med den  
12. august, men læg en besked eller send en mail).

Vi overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
- husk coronapas.

Kom og vær med til en festlig dag
med en af Danmarks hastigst voksende 
idrætsgrene for seniorer 

- Er du 60+ FRISK?

https://shopkolding.dk/shop/10-foredrag-kurser/151-tilmelding-til-60frisk-krolf-mesterskab-2021/

