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Om SAI.
SAI (Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger) er en nyetableret Organi-sation der
startede op i 2017, og har allerede medlemsforeninger der repræsenterer mere end 5000
medlemmer.
Vi arrangerer aktiviteter inden for et bredt
spectra af idrætter og motionstilbud. Bl.a.
bowling, naturmotion, ældreidræt, krolf, m.m.

SAI krolf og turnering

Hvad er Krolf

Her sætter vi hygge og samvær
i første række.

Krolf er som navnet antyder en kombination
af kroket og golf. Spillet går i sin enkelthed
ud på at få skudt en kugle i et hul på færrest
mulige slag, ved hjælp af en krofkølle.
En standart krolfbane består af 12 huller, der
etableres på fritliggende græsareal i størrelse
ca. 1/2 fodboldbane. Krolf startede i 1980’erne,
og spilles i dag af mange tusinde over hele
landet. Det gode ved krolf er at det kan spilles
af alle, om man er 7 år eller 87 år.
Banen er nem at etablerer, og det kræver blot
et græsareal (gerne kuperet med forhindringer), blot græsset bliver slået regelmæssigt.
I SAI spiller vi efter krolfunionens regler, med
enkelte ændringer.
Reglerne kan findes på:
www.krolf.dk/dku/images/pdf/Internationaleregler-DK.pdf

SAI afvikler hvert år en række krolfstævner
rundt omkring i vores medlemsforeninger.
Ud over at vi spiller om at vinde de enkelte
stævner, så spiller vi også om et samlet klub-/
foreningsmesterskab, hvor resultater fra alle
årets stævner tælles sammen, og den forening
der har scoret flest point i året vinder SAI´s
vandrepokal. SAI har tilstræbt at opbygge turneringen således, at man som enkeltperson
ikke er afhængig af at kunne deltage i alle
turneringer, ligesom foreningerne kan være
med i kampen om pokalen, selv om man ikke
kan stille med ”fult hold” i alle turneringer.
Det er vigtigt for SAI, at deltagelse skal være
sjovt og uforpligtende.
Man kan læse mere om SAI krolfturnering på
SAI hjemmeside (www.saiaktividraet.dk)
Udover vores turneringsstævner afholder vi
også hvert år individuelle mesterskaber og
parmesterskaber i første halvdel af september.
Indbydelser til de enkelte stævner udarbejdes i

fællesskab med den forening hvor stævnet
afholdes, og udsendes til medlemsforeninger
samarbejdspartnere og andre relevante
personer og klubber 3 uger før stævnet.

Spillere fra KFUM
med pokalen
vundet i 2017

Kontakter
Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere
information, er i altid velkommen til at kontakte SAI:
KROLFAFDELINGEN:
Lars Madsen
Tlf. 23 88 12 57
E-mail: lars.madsen@tdcadsl.dk

Tilbud og hjælp
SAI´s Krolfudvalg står altid til rådighed med
hjælp, oplysninger og gode råd.
Så hvis der i Din -/Jeres forening skulle være
medlemmer som kunne tænke sig at prøve
kræfter med krolfspilet, så står vi parat til, at
hjælpe jer i gang.
Vi hjælper gerne med:
Etablering af krolfbaner.
Instruktion i krolf og krolfregler.
Fremskaffelse af krolfudstyr.
m.m.
Har man allerede en etableret krolfafd. eller
folk der spiller krolf i foreningen, og kunne man
tænke sig at deltage i nogle af SAI stævner,
hvor man komme ud og møde andre krolfspillere fra andre foreninger og prøver andre
krolfbaner, kan man altid kontakte vore krolfafdeling, og så vil vi sørge for, at i modtager invitationer til alle vores stævner.

Eller hvis I ønsker mere information om
SAI, kan i også kontakte SAI´s formand:
Ernst Nielsen
Tlf. 23 30 88 57
E-mail: ernst@familieterapien.dk
Eller i kan finde mere information på SAI´s
hjemmeside
www.saiaktividraet.dk

Med venlig hilsen
SAI - Krolfudvalget

