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DGI Nordjylland indbyder  

til enkeltmandsturnering i krocket 

lørdag den 20. juni 2020 kl. 9.30  
 
Sted:  Blære Forsamlingshus, Gl. Blærevej 48, 9600 Aars 
 
Selv om 2020 på mange måder bliver et anderledes år, er vi klar til 
at byde velkommen til enkeltmandsturnering. Vi håber på god til-
slutning, så vi kan få gode ligebyrdige kampe.  
 
Program 
 

Kl. 09.30  Velkomst og kaffe 
Kl. 10.00  Turneringen starter 
Kl. 12.00  Frokost 
Kl. ?  Afslutning med kaffe 
 
Husk madpakke. Drikkevarer kan købes. 
 
Deltagergebyr:  100 kr. - betales på dagen 
Medbring:  Kølle samt madpakke 
 
Kaffe og frokost afvikles efter de regler om antal forsamlede, der 

kommer til at gælde på dagen. Må sandsynligvis afvikles i fri luft.  
 
Der spilles i rækkerne fra serie 3/C1 til 1. division/M1. I tilfælde af 
få tilmeldinger, spiller flere rækker i samme pulje. 
Vinder og nummer to i de enkelte rækker er kvalificeret til at delta-
ge i DM for enkeltmand i Svendborg lørdag den 19. september. Der 
er ingen DM for serie 4/C2 i år.  
 
Tilmelding senest tirsdag den 16. juni til Carl Chr. Olsen, Rysholt- 
vej 14, Gærum, 9900 Frederikshavn, mail: carlchrolsen@gmail.com     
tlf. 25679120 

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Carl Chr. Olsen, Henry Holm 
Hansen, Blære tlf. 42188272 eller Kirsten Pilgaard, tlf. 40387033,    
mail: kirsten.pilgaard1@skolekom.dk  
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Side 2 

 

 

 

Tilmelding til enkeltmandsturnering i krocket 

lørdag den 20. juni 2020 i Blære 
 
Alle spillere i par- og holdturneringer tilmelder sig som udgangs-
punkt i samme række som i turneringen - dispensation kan fore-
komme.  
 
Spillere, der ikke spiller i nogen turnering, tilmelder sig i den række, 
hvor man mener at passe i niveau - men Krocketudvalget forbehol-

der sig ret til at ændre på tilmeldingerne i det omfang, det skønnes 
nødvendigt for at få en fair og god sportslig afvikling af turneringen.   
 
 
 

Tilmelding til Carl Chr. Olsen, Rysholtvej 14, Gærum, 9900 Frederikshavn,  
mail: carlchrolsen@gmail.com senest tirsdag den 16. juni 
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