
Sommerstævne i 
Krunderup 
Torsdag d. 21. juli - søndag d. 24. 
juli 2022

Stævnet bliver flyttet til Vemb pga. af ombygning af 

Krunderup Centret i 2022.

Man starter med inddragelse af vores camping 

faciliteter i Krunderup. 

TIlmelding dgi.dk/202205714001

dgi.dk

 

DGI Vestjylland indbyder til ... 



Mix- og Par- sommerstævne 
med 3 og 5 kampe 
DGI Vestjyllands Krocketudvalg inviterer i samarbejde 
med Vemb Krocketklub til et hyggeligt sommerstævne v. 
Vemb Hallen, Stadionalle 2, 7570 Vemb.

Program torsdag 21. juli 2022

Formiddag: Ankomst campister

Kl. 14.00 Hygge stævne MIX

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.00 Hygge stævne MIX

Kl. 21.00 Fælles samvær i festlokalet

Program fredag 22. juli 2022

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.30 Mix stævne for alle (Pris 40 kr.)

Kl. 15.00 Kaffe og kage

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.00 Mix stævne for alle (Pris 40 kr.)

Program lørdag 23. juli 2022

Kl. 8.30 Rundstykker og morgenkaffe

Kl. 9.30 Morgensang, flaghejsning og

velkomst

Kl. 10.00 Par-spillet med 3 og 5 kampe

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Spillet fortsætter

Kl. 14.30 Kaffe og kage

Kl. 15.00 Præmieuddeling til 3 kampe

Kl. 17.00 Præmieuddeling til 5 kampe

Kl. 18.00 Festmiddag

Kl. 21.30 Godnat

Mix stævne

Fredag kl. 13.30 og kl. 19.00 arrangeres

der mix stævne for dem, som har lyst.

Prisen er 40 kr. pr. stævne. Tilmelding og 

betaling sker kontant på dagen. 

Holdsætning sker ved lodtrækning.

Husk: Fredag er alle udefra 

velkommen til at deltage.

Tilmelding til 3 og 5 kampe

I forhold til par stævnet lørdag, tilmelder

man sig online, hvor man angiver

spillerække for parret. Skal tilmeldes 

enkeltvis. Har du ingen makker, oplyser 

du det til stævnelederen, som så finder 

dig en spiller i samme række, som dig 

selv.

Deltagergebyr 3 kampe: 60 kr. pr. spiller

Deltagergebyr 5 kampe: 80 kr. pr. spiller.

Med forbehold for puljer med 4 kampe.

Præmier

Ved 3 kampe Mix spil er der præmier til

spiller/spillere med højeste point.

Ved 3 kampe Par spil er der præmier til

spillerpar med højeste point.

Ved 5 kampe Par spil er der præmier til

spillerpar med højeste point og til

spillerpar med næsthøjeste point.  
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Praktiske forhold 

Bespisning

Man kan medbringe egen mad, eller det 

er muligt at tilkøbe mad alle dage. Dette 

sker ved tilmelding, hvor DGI opkræver 

beløbet på vegne af Vemb Krocketklub, 

der står for forplejningen.

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Forplejning:

Der er mulighed for at købe mad til alle 

dage. Dette bestilles ved tilmelding.

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Menu og priser

Torsdag aften: Skinke med 

flødestuvede kartofler og salat, 

dessert og kaffe med småkager til 

100,00 kr.                                                                                

Fredag: Frokost – 3 håndmadder – 

50 kr.

Fredag: Kaffe og kage – 25 kr.

Fredag aften: Flæskesteg med 

tilbehør, dessert, kaffe og småkager 

til 100,00 kr.

Lørdag: Frokost – 2 grillpølser med 

kartoffelsalat til 50,00 kr.

Lørdag: Kaffe og kage – 25 kr.

Lørdag: Festmiddag – 175 kr.

Lørdag aften består middagen af en 3 

retters menu. Forret, hovedret 

(kalvesteg stegt som vildt med 

Waldorfsalat), dessert, kaffe og 

småkager.

Camping området

Der er anvisning af pladsen til 

campingvogn eller telt torsdag 21. juli fra 

kl. 10.00-16.00

Kontakt pladsformanden Ove Klausen 

ved ankomst for anvisning af plads på 

telefon 20 19 24 96.

Der skal medbringes godkendte 

elkabler og stik. Elinstallationen bliver 

godkendt af autoriseret installatør.

Leje af campingvogn

Der er mulighed for leje af 

campingvogn.

Kontakt Herning Campingudlejning for 

nærmere info.

Tlf.  97121516 

Kontakt@herningcampingudlejning.dk

Pladsleje

Campingvogn kr. 300,00.

Beløbet opkræves af DGI på vegne af 

Vemb Krocketklub.

Bad- og toiletforhold

Der er toilet og badeforhold i Vemb 

Hallen, som kan benyttes hele døgnet 

Der er anvist Dame- og Herreområde.

Husk køller, kugler samt godt humør!  
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Tilmelding

Stævneadresse

Vemb Hallen

Stadionalle 2

7570 Vemb

Tilmelding

www.dgi.dk/202105714012 

- senest 7. juli 2022

Besvær med tilmelding, så 

kontakt stævneleder.

Stævneleder

Sinne Johnsen

T: 25 15 28 40

M: sinnejohnsen@hotmail.com

Vi ser frem til nogle gode og 

hyggelige dage i godt selskab 

med glade gæster og krocket 

spillere!

Med venlig hilsen

Vemb Krocketklub &

DGI Vestjylland - Krocketudvalget

Tilmelding via www.dgi.dk/202205714001 - senest 7. juli 

Se mere på dgi.dk/krocket
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