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Kære krolfvenner. 

Som nogle måske har bemærket, er vi ikke kommet i gang med vores SAI-turnering, 

som jeg havde planlagt. Men jeg håber nu at corona-problemer og lignende, er 

så meget under kontrol, at vi kan komme i gang Jeg håber, at alle er ved godt 

helbred. 

SÅ STARTER VI OP MED STÆVNE 1 
Hermed indbydelse til stævne 1 

i SAI´s krolfturnering 2021 

 

Det første stævne: 

Sted:   KFUM PARKEN, RISMARKSVÆNGET 11, 5200   ODENSE V. 

Tid: Lørdag d. 26. Juni kl. 10.oo – 15.oo 

Pris:  SAI-medlemsklubber 25 kr. pr. deltager. 

 Ikke medlemsklubber 30 kr. pr. deltager. 

 

  Husk at vi spiller både om: 

-  Præmie til individuel vinder af stævnet. 

-  Point til foreningsturneringen og S.A.I.´s vandrepokal. 

I kan læse mere om turneringsform og regler på de medsendte turneringsregler.  

Der er ingen tilmelding, så I skal bare møde op på dagen, og som sagt er alle 

velkomne.  

Betaling:  Deltagergebyr kan indbetales på Spar Nord Bank Odense  

 

https://www.sparnord.dk/
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eller man kan betale kontant på dagen. 

 

Det vil være muligt ar købe  øl eller vand på pladsen, og SAI sørger for at der 

er et rundstykke og en kop kaffe. 

Vi håber I har lyst til at deltage, og ser frem til et spændende, og fornøjeligt 

arrangement. 

 

Jeg vedlægger samtidig en revideret turneringsplan, med datoer for stævner. 

Jeg håber at I vil melde tilbage, hvornår i kunne tænke jer at SAI lagde et stævne 

ud I jeres forening. Hvis de foreslåede datoer ikke passe ind I jeres planer, er I 

velkommen til at foreslå en anden dag.  (Dog helst en weekend). Så ser vi på det. 

 Tilbagemelding med datoer sendes til undertegnede. (Lars Madsen) 

 

Hvis I har spørgsmål, kan i altid kontakte: 

Lars Madsen: Tlf. 23 88 12 57     Mail:  lars.madsen@tdcadsl.dk 

 

MVH 

S.A.I. 

Krolfudvalget 
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