
Lerte Krolf indbyder til 
 
 

 

Lertevej 7 
 
 

 
 
 
               

 



 
Der  indbydes hermed til den ”Gyldne Krolfkugle” i Lerte. Stævnet går 
over 3 dage, fra den 19. juni klokken 17:30, hvor der vil være indvielse af 
det nye klubhus, til de afsluttende finaler søndag eftermiddag. 
 
Der kan tilmeldes i 2 rækker: 
 
Ungdom op til 16 år.  
Voksen rækken 
Spillere fra 14 til 16 år, må dog godt tilmelde sig i voksen rækken 
 
Holdene bliver delt op i en A- og B-gruppe efter de indledende kampe. 
Der spilles par krolf, dvs. et hold består af en mand og kvinde. 
Ungdomshold dog undtaget. 
Der spilles efter gældende krolf regler, som vil blive udleveret / mailet til 
deltagerne 
Ungdomsdeltager må max være 16 år. For hvert år under 13 år 
fratrækkes et slag, dvs. et barn på 10 år, starter med minus 3 slag 
 
Der vil være mulighed for at købe forfriskninger på pladsen 
 
Øl, sodavand, kaffe, kage, grillpølser, slush ice o.a. 
 
Man er naturligvis velkommen til prøve banerne inden stævnet. 
 
Tilmeldingsgebyret er 40,- kroner pr. par, som betales fredag, den 19. 
Juni på pladsen. 
 
Der kan max deltage 72 par, dvs., der gælder ”først til mølle” princippet 
ved tilmelding. 
Der er præmier til de hold, der deltager i semifinale og finale. 
 
 
 
 
 
 



TILMELDING:  
Ønsker du at tilmelde dig turneringen er du velkommen til at ringe til 
Uwe Jensen tlf. 51 37 08 64 eller maile til uwe@lerte.dk. 
Når du mailer bedes du venligst skrive navn og adresse på deltagerne. 
Alternativ er du velkommen til at udfylde nedenstående 
tilmeldingsblanket og sende til Uwe Jensen, Lertevej 13,  6560  
Sommersted 
Seneste tilmelding er den 29. Maj 2009. (Husk først til mølle) 
 
Navn:  _________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________ 
 
 _________________________________________ 
 
Telefon ______________ E-mail  _____________________ 
 
Evt. alder (ungdom)________ Evt. alder deltager 2 ______________ 
 
Deltager  
sammen med _________________________________________  
 
Vore sponsorer: 
 

BF Byggeforretning  Sommersted Bageri  
 
Davidsen A/S  Stald Lertevang  
  
Optimate    Peter Tram  
 
Flisehuset Rødding  Schack Kock 
 
PN Maskiner  Danish Agro 
 
Svend Petersen ApS  Krolf Butikken 
 



                  PROGRAMOVERSIGT 
Den gyldne Krolfkugle 2009 i Lerte 

 
Fredag, den 19. juni: 
Klokken 17:30: Indvielse af klubhuset. Byrådsmedlem og Lerte 
boer Peter Hansen holder indvielses tale. 
Herefter er der velkomst ved ”Krolf Over Dommer” Peter Thomsen  
Klokken 18:00 turneringen går i gang. Hvert par spiller 2 omgange 
Klokken 20:15. Sidste runde spilles.  
”After Krolf” i teltet/klubhuset 
 
Lørdag, den 20. juni: 
Klokken 10:00: Indledende runder fortsætter.  
Klokken 12:30: Spilleren deles op i en A pulje og en B pulje. De 
første 2 i hver pulje går videre til A spillet, mens de sidste 2 går 
videre i B puljen  
Klokken 17:00 serveres helstegt pattegris med kartoffelsalat/flutes 
til 50,- kroner 
”After Krolf” i teltet/klubhuset 
 
Søndag, den 21. juni: 
Klokken 08:30: Vi starter med gratis rundstykker og kaffe og man 
kan købe en ”lille en” til halsen.  
Klokken 09:30: 1/16 dels finaler i A og B og ungdom starter 
Klokken 11:00: 1/8 dels finaler, klokken 11:45 ¼ finaler, 12:30 
semifinaler 
13:15 Finale Ungdom. 14:00 Finale B pulje, 14:45 Finale A pulje. 
 
Klokken ca.  15:30 er der præmieoverrækkelser til finale og 
semifinaledeltagerne.  
 
Herefter er der ”After Krolf” i teltet/klubhuset. 
 
NB: Ret til ændringer forbeholdes. 


