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2020 

Krocket Fynsmesterskab 
Enkeltmands- og Par-turnering 

 
Alle der spiller krocket under DGI Fyn kan deltage. 
Turneringerne spilles i ugerne 18 – 29 (1. maj til 18. juli). 
 
Spillesteder oplyses i et senere kampprogram som forventes ud-
sendt inden 1. maj. 

 
Afslutning med uddeling af plader holdes fælles for både enkeltmand 
og par med finalekampe som spilles i Hesselager torsdag d. 6. au-
gust kl. 17.00.  
Efter kampene serveres der pølser/brød til alle deltagere i turnerin-
gerne. Øl/vand købes for egen regning. 
 
Fynsmestrene og nr. 2 i alle rækker (minus serie 4/C2) i enkeltmand 
skal/kan deltage i DM i Svendborg lørdag d. 19. september. 
 
Fynsmestrene i alle rækker (minus serie 4/C2) i par skal/kan delta-

ge i DM i Møldrup lørdag d. 5. september. 
 
Deltagelse, transport og evt. overnatning i forbindelse med DM-
stævnerne er for egen eller foreningens regning. DGI Fyn tilmelder.  
 
Turneringsleder: 
Erling Knudsen, tlf. 26 14 35 65, e-mail: have@mail1.stofanet.dk 

Husk: Efter tilmeldingsfristens udløb, skal al henvendelse om turne-

ringerne ske til turneringslederen. 

 

Pris: 100,- pr. deltager (par 200,- kr.) – betales ved tilmelding. 

Tilmelding til både enkeltmand og par er senest d. 17. april. 

Tilmeldingskode til enkeltmand:   www.dgi.dk/202005715060  

Tilmeldingskode til par:  www.dgi.dk/202005715061  
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Krocket Fynsmesterskab 
Enkeltmands- og Par-turnering 

 
 

Ændring af tilmelding til Fynsturneringen. 
 
 
Pga. corona-pandemien har Erling og jeg besluttet at udskyde til-
meldingsfristen til enkelt- og parturneringen til 
 

fredag den 29. maj. 
 

Vi vil lave turneringsplanen inden pinse (29.-30. maj) og udsende 
den, så den er hos foreningerne til opstart efter pinse den 2. juni. 

Der vil så være 2 måneder og 1 uge til afvikling af turneringerne – 
håber det kan nås på denne måde. 
 
Ovenstående forudsætter, at vi igen må mødes mere end 10 ellers 
vender vi tilbage.  
Ingen ved pt. hvordan epidemien udvikler sig, men vi håber dette 
tiltag løser vores problem med turneringerne. 
 
Pas godt på jer selv derude. 
 
Med venlig hilsen 

Erling Knudsen og Kirsten Andersen 


