
Torsdag 14. - søndag 17. juli 2022

Sommerstævne 
og krocket-
camping i Ølgod
Alle kan tilmelde sig enkelte 
aktiviteter til Sommerstævnet, - 
også selvom man ikke er campist. 

Tilmelding via dgi.dk/202205714083

- senest 26. juni 2022 

 

DGI Sydvest - Krocket inviterer til... 

https://dgi.dk/202205714083


Program 
_______________________

Torsdag 14. juli

Eftermiddag Ankomst 

Kl. 20.00 Go Daw-aften på campingpladsen

Fredag 15. juli

Kl. 09.00 Morgensang, flaghejsning og velkomst.

Kl. 09.20 Orientering om Krocket special ”Kun for sjov”. 

Kl. 09.45 ”Kun for sjov” - tilmelding og puljeinddeling (på sportspladsen)

Kl. 10.00 ”Kun for sjov” starter

Kl. 12.00 Frokostpause

Kl. 13.00 MIX niveaudelt - Deltagergebyr 60,- kr.

Ca. 16.30Præmieuddeling 

Kl. 18.30 Grill og venskabsaften på campingpladsen

Kl. 20.00 Midterbueskydning starter.

Lørdag 16. juli

Kl. 08.30 Ankomst og registrering af alle deltagere i tidrummet kl. 8.30-9.15

Kl. 09.15 Morgensang og orientering (på sportspladsen) 

Kl. 09.30 Par spillet - 3 og 5 kampe starter.

KL. 12.00 Frokostpause

Kl. 13.00 Spillet fortsætter

Kl. 15.00 Præmieuddeling for puljer, som er færdigspillet

Kl. 16.30 Forventet præmieuddeling til de resterende puljer

Kl. 19.00 Festmiddag  - underholdning, musik og dans.

Kl. 23.00 Festen slutter og vi siger godnat Vi afslutter stævnet i håb om, 

at alle har haft et godt stævne.

Søndag 17. juli:

Oprydning og hjemrejse
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Info
_______________________ 

Forplejning

Ølgod Krocketklub opstiller telt på sportspladsen, hvor der kan købes pølser, 

drikkevarer, kaffe, kage m.m. 

Go Daw aften

Vi rykker sammen på pladsen eller ved festteltet. 

Medbring gerne mad, kaffe, stole, bord m.v. 

Fælles hygge og samvær med mulighed for at få sagt "Go Daw" til såvel nye som 

gamle venner.

Krocket special ”Kun for sjov”

Vi ændrer på en enkelt krocketregel, og hygger os med et spil, hvor både spillet og 

strategien bliver ændret og anderledes. 

Her er der lidt udfordringer til alle, også de lidt mere øvede.

MIX - niveaudelt

Tilmelding online ved stævnetilmeldingen. 

Puljerne vil være niveaudelt i 6-8 grupper så vidt det er muligt. Vi forbeholder os 

retten til at rykke enkelte deltagere op eller ned, for at få puljerne til at gå op. 

Der er præmie til vinderen i hver pulje.

Tilmelding til 3 eller 5 kampe lørdag

Tilmelding online ved stævnetilmeldingen. 

Deltagergebyr ved  3 kampe  70 kr

Deltagergebyr ved  5 kampe  80 kr.

Turneringen er for par, men parrene sættes sammen ved tilfældig udtrækning. 

Parrene sættes sammen i forhold til de rækker, deltagerne er tilmeldt i.

Puljerne er niveaudelt i 6 – 8 grupper

Vi forbeholder os retten til at rykke enkelte deltagere op eller ned, for at få puljerne 

til at gå op.

Der er præmier til alle par på 1. pladsen og  2. pladsen I hver pulje.

For at undgå alt for lange ventetider efter at puljerne er spillet færdig, vil der være 

præmieuddeling af to gange. 1. gang ca. kl. 15.00 og 2. gang ca. kl. 16.30, når de 

sidste kampe er færdige. 
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Fest 
_______________________ 

Festaften

Der bydes på BUFFET med 3 slags kød samt tilbehør, dessert og kaffe. 

Drikkevarer sælges til rimelige priser.

Der må ikke medbringes drikkevarer i festteltet.

Festen slutter kl. 23.00.

Menu og priser

Festaftenen og grillpakken bestilles og opkræves af DGI på vegne af Ølgod 

Camping, der er arrangør af grill- og festaften. 

Begge dele forudbestilles og betales online ved stævnetilmeldingen.

Fredag

Grill-pakke med 3 slags kød, kartofler, salat samt øvrigt tilbehør.

Pris 85,- kr.

Lørdag

Festaften med buffet, dessert, kaffe, musik, underholdning m.v.

Pris 240,- kr.  Desværre har det været nødvendig at hæve priserne på grund af de 

prisstigninger, vi ser generelt på fødevarer i øjeblikket.   

HUSK 

KØLLER OG KUGLER SAMT GODT HUMØR
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Overnatning og registrering
_______________________ 

Overnatning ØLGOD CAMPING

Stævnet afholdes med udgangspunkt og basis på 

ØLGOD CAMPING

Skolegade 18, 6870 Ølgod

Telefon: 2070 4244

Mail: egonbruun@gmail.com

Overnatning på Ølgod Camping koster 90 kr. pr person pr. nat inkl. plads og strøm.

Ved tilmelding til stævnet anføres om I ønsker plads til 

campingvogn/autocamper/telt. (Bor der flere i vognen, er det naturligvis kun den ene 

som reserverer plads til vogn / autocamper / telt).

Deltagere, som ønsker at overnatte i hytte, skal selv booke hytte ved Ølgod 

Camping.

Hyttepriser pr. nat:

Hytte ( 2 personer ) 250 kr. pr. nat

Hytte ( 4 personer ) 350 kr. pr. nat 

Hytte ( 6 personer ) 400 kr. pr. nat 

Overnatning HOTEL HJEDDING

Kontakt Hotel Hjedding vedrørende priser og evt. bookning af værelse. 

Hotel Hjedding

Storegade 19, 6870 Ølgod

Telefon: 7524 4019,

Mail: info@hotelhjedding.dk

REGISTRERING og INFO ved ankomsten.

Vi beder alle melde ankomst til stævnelederen, når de ankommer til 

campingpladsen. Her vil de få eventuel yderligere information om stævnets 

campingområde og pladser.

Deltagere, som har lejet hytte, bedes ligeledes melde deres ankomst.

Deltagere, som bor på Hotel Hjedding, kan melde deres ankomst i forbindelse med 

Go Daw-aftenen eller senest ved morgensamling fredag.  
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STÆVNEADRESSER 

Stævnet afholdes med udgangspunkt og basis på 
Ølgod Camping, Skolegade 18, 6870 Ølgod

Her afholdes:
Go Daw-aften
Morgensamling fredag 
Grillaften fredag aften
Midterbueskydning fredag aften
Festaften og afslutning lørdag 

Øvrige aktiviteter afholdes på Ølgod Stadion, 
Nørre Allé 25, 6870 Ølgod 

Her afholdes:
Kun for sjov spillet fredag formiddag
Mix turnering fredag eftermiddag
Morgensamling lørdag morgen.
Turneringen lørdag

Fra Campingpladsen kan man gå eller cykle 
gennem skoven og over til Ølgod Stadion.

Det tager ca. 10-15 minutter at gå gennem skoven.  
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Kontakt og tilmelding
_______________________ 

STÆVNELEDER

Har du brug for yderligere information før stævnet kan du kontakte stævnelederen:

Erik Pallesen

Telefon: 4037 7832

Mail: erikpallesen@bbsyd.dk

Under stævnet vil der være et lille stævnekontor, hvor du kan melde ankomst og få 

yderligere information. Kontoret finder du ved Eriks campingvogn/forteltet på hjørnet 

ved indkørslen/rundkørslen. 

Vi ser frem til nogle gode dage med krocket for alle, og frem for alt nogle hyggelige 

dage, i selskab med krocketspillere fra hele landet.

 

Med venlig hilsen

DGI Sydvest

Krocketudvalget

  

TILMELDING til DGI Sydvest Sommerstævne 

Tilmelding via www.dgi.dk/202205714083 
- senest 26. juni 2022. 
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Vel mødt til 

Sommerstævnve 2022 
Stævneansvarlig

DGI Sydvest Krocketudvalg

Stævnet er arrangeret i samarbejde med

Ølgod Krocketklub, Ølgod Camping og Hotel Hjedding

HUSK tilmelding senest 26. juni 2022 på www.dgi dk/202205714083 

Se mere på dgi.dk
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