
                                                                                                                                
 

                    Senior Idræt   i samarbejde med 
 

 
                                                                  10. april 2016  

Krolf stævne                        
 torsdag den 16. juni på Albertslund Stadion! 

 

For tredje år i træk har vi hermed fornøjelsen at invitere til et Krolf stævne, hvor vi i 
år kan spille på 3 baner!                                                                                                   

Trods denne udvidelse er der begrænsninger for, hvor mange vi kan være. Vi kan 
max. være 72 Krolfspiller i alt – så derfor vil princippet ” Først til mølle --- ” gælde. 

Når vi har nået grænsen på 72 tilmeldte Krolfspillere, vil vi give besked til alle 
foreninger, der har modtaget invitationen. 

 

Vi mødes kl. 9.45 på Albertslund Stadion, Skallerne 14 
 

Vi får oplysning om, hvem vi skal spille med – en 
tilfældig sammensætning er forinden sket med 4 

spillere pr. hold. 
Vi spiller 3 serier med nye makkere i hver serie.                   
Der er præmie til det vindende hold i hver serie. 
Spillet starter kl. 10.00 med en pause mellem hver 

serie. Der er lidt til ganen efter hver pause.                                     
Ca. kl. 13.00 slutter spillet. 

 
Grillen er nu klar og hver deltager får de pølser, de kan spise og flutes, som man selv 

rister. Der er et salatbord med diverse dressings til. 
Drikkevarer bedes man selv medtage. 

Dette gælder også for stegeretten, hvis man ” ikke er til pølser ” 
 

Pris: kr. 50 pr. deltager inklusive grillmad, en ” lille én til halsen ” og kaffe 
 

Tilmelding med for – og efternavn på deltagerne skal sendes  
inden den 1. juni til AIF´s Krolf udvalgsformand:  

Helge Eilersen, helgeeilersen@webspeed.dk  
 

Hver forening stiller med én spillende dommer for hver 4 deltagere fra foreningen – 
oplyses ved tilmeldingen. Ved kampstart af hver serie udleveres holdkortene til 

dommerne med navnene på holdets deltagere. 
 

Betaling bedes ske samtidig med tilmeldingen til AIF´s konto i Nordea                        
2277-3492207615 med oplysning om foreningens navn og antal deltagere. 

Eventuelle spørgsmål kan også rettes til Helge på tlf. 2227 6717 


