
 

27. juni 2021 

DKU krolfstævne 
Hvad? VM i krolf 
Hvor? Ved Ødis Hallen, Steppingvej 14, Ødis, 6580 Vamdrup 

Hvornår? Lørdag den 21. august, 2021 kl. 8:45 

Målgruppe Alle krolfspillere i hele verden.  

Program 
8:45 Åbningstale 

9:00 Spilstart 

Ca. 15:30 semifinaler 

Denne gang INGEN fællesspisning 

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

Indledende er damer og herrer blandet. 

Der findes en slagspilsverdensmester for både damer og herrer. 

De 36 bedste herrer fra slagspillet går videre til herre kampspil semifinale og finale. 

De 36 bedste damer fra slagspillet går videre til dame kampspil semifinale og finale. 

Dagen 
DKU stiller pavilloner/telt op, men klubberne er mere end velkomne til at tage pavilloner 

med selv. 

Borde og stole må deltagerne selv have med. 

Der kan købes forfriskninger i løbet af dagen. 

Medbragt mad og drikke til dagen er tilladt. 

Aftenen Ingen fællesspisning 

Tilmelding 
DKU klubber skal tilmelde medlemmer via hjemmesiden. 

Ikke DKU spillere skal tilmeldes sig via den specielle formular på hjemmesiden. 

Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er onsdag den 11. august. 

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

Mobilepay er nedlagt. 

Priser 
Prisen for medlemmer af DKU-klubber er 60,- kr. 

Er man ikke medlem af DKU koster det 90,- kr. 

Børn under 13 år fast pris 30,- kr. (ikke DKU 45,- kr.).  

Det er alder på spilledagen. 
 

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

Arrangører DKU ansvarlig 
Per Schmidt, Baskerne 

60 37 92 47 

 

Turneringsleder 
Peter L. Christensen, KØK 

Tlf. 29 93 91 17 

Medarrangør 
Krolfklubben i Ødis Kroge 

Ole Reeckmann, KØK 

20 20 75 89 

Kørsel 
Fra nord: Kør af motorvejen ved Vonsild (afkørsel nr. 65b). Kør mod Ødis.  

Kør lige igennem Ødis. Parkering ved hallen. 
 

Fra syd: Kør ad den gl. A10 - nu rute 170 - og drej til venstre mod Ødis i Taps. 

Når vejen ender i Ødis, drejer man til venstre. Hallen er kort efter til højre. 

 

Fra vest: Kommer man fra Stepping siden, skal man ind til hallen til venstre lige efter 

fodboldbaner og skolen i Ødis. 

Hjemmeside www.danskkrolfunion.dk  
Tilmelding 

Medlemmer af DKU klubber: Samlet elektronisk tilmelding fra klubben. 

Andre: Benyt DKU’s formular på hjemmesiden. 

 

http://www.danskkrolfunion.dk/
https://www.krolf.dk/dku/index.php/staevnetilmelding-ikke-dku-medlem

