
Indbydelse 
til Træf hos Langebæk Krolf  

Lørdag 20.8.2022 kl. 10.00 – ca. kl. 15.00 
Praktisk 
Mødetid: 09.30 (til afkrydsning – Alle skal være indskrevne senest kl. 09.50). 
Der spilles fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00, med kortere pauser mellem runde 1 og runde 2 samt runde 3 og runde 4. 
Der er en spisepause på ca. 30 minutter mellem runde 2 og 3, hvor man kan indtage den medbragte mad. Til slut er 
der præmieuddeling. 
Alle spiller 3 runder og sidder over i 1 runde (hvor man gerne skal være tæller for dem der spiller).  
Der spilles efter Dansk Krolf Unions (DKU) regler, som findes på www.krolf.dk/dku under menupunktet ”Dokumenter” 
og faneblad ”Regler”.  

Arrangementet 
Der opstilles 1 telt på ca. 5 x 8 m. Men medbring gerne telt/pavillon.  
Medbring selv madpakke/kaffe m.m., samt kølle og kugle og passende beklædning og fodtøj samt bord og stol. 
Der vil være mulighed for at købe øl, vand, kaffe og kage på pladsen. 

Sted 
Adresse til GPS: Kirkevejen 3, 4771 Kalvehave. (Bag den gl. Kalvehave skole) 
Parkeringspladser foran og bag skolen må ikke benyttes men der kan parkeres på græsarealet med indkørsel 
efter Møllevænget 1, 4771 Kalvehave lidt længere fremme. Der vil blive opsat skilt med henvisning. 

Pris 
Det koster 50 kr. pr. spiller at deltage, og dette beløb betales ved bankoverførsel til DKU ansvarliges konto  
 4386 - 4386262187 eller mobilepay 20 97 72 94 
Det er samlet betaling for klubben – husk at skrive klub. 
Husk også tilmelding til træffet på DKUs hjemmeside. 
Der kan afmeldes indtil 1 uge før træffet. Afmeldinger efter denne dag modtages, men klubben kommer til at betale 
for ikke fremmødte spillere. Det er dog tilladt at erstatte spillere med andre, men DKU vil gerne varskos. 

Præmier 
Der er præmier til 3 bedste damer og herrer plus nogle lodtrækningspræmier. 
De 3 bedste damer og 3 bedste herrer inviteres sidst på sæsonen til et gratis landsdækkende SuperTræf, hvor alle 
placerede damer og herrer fra alle DKU’s træf mødes. 

Tilmelding 
Tilmeldingen åbner 17/7 - 2022 kl. 08.00 og sidste frist er 14/8 – 2022 kl. 23.59. Der er et maksimum på 120 spillere. 
Tilmelding henvender sig i første omgang til klubber under DKU og foregår efter ”først-til-mølle-princippet”. 
Tilmeldingen skal ske klubvis via DKU’s tilmeldingsprogrammer på nettet.  
DKU klubber registreres af en klubansvarlig på menuen ”Klub menu” faneblad ”Stævner/træf”. 
Klubber uden for DKU, skal logge på DKU side og benytte programmet på menuen ”Lister udvidet” faneblad 
”Stævner/træf”. 
Ingen kan tilmelde sig før åbningsdato og kl. – visse steder er der så meget tryk på, at der er udsolgt i løbet af 15 min. 

Arrangør 
Langebæk Krolf og Dansk Krolf Union (DKU) region Storstrømmen. 

Kontakt 
Ved spørgsmål kontakt Jan Sørensen på tlf. 20 97 72 94 – eller e-mail sorensenjankristian@gmail.com 
PS: Resultaterne bliver efter træffet lagt på DKUs hjemmeside: www.krolf.dk/dku 
 
Med venlig hilsen 
Jan Sørensen, DKU region Storstrømmen 
Dansk Krolf Union (DKU) 


