
Beretning til Kantrullernes generalforsamling 7. marts 2022, kl. 10:00 
 

VI ER I DAG SAMLET – dette er en indledning der bruges i mange forskellige sammenhænge. 

I dag bruger jeg den som indledning til denne beretning. 

 VI ER I DAG SAMLET for at tage afsked med året 2021, endnu et år der også havde sine 

udfordringer grundet Corona, aflyste spilledage, aflyste hyggestunder over kaffen, ingen 

sammenkomst til nytår med kransekage og vin, en masse ting vi ikke kunne, men mod 

slutningen af januar begyndte det at lysne, ikke blot vejrmæssigt, men også Corona mæssigt. 

Den nye variant af virussen sammenholdt med den høje vacinationsgrad i Danmark har gjort at 

myndighederne har åbnet landet op, ingen ristrektioner mere, blot henstilling til alle om at passe 

på hinanden, samtidigt med at der huskes på de gode vaner med hensyn til og sprit afstand. 

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 31. maj, grundet tidligere nævnte 

fortrædeligheder, dette års generalforsamling afholdes til normal tid, nogen vil måske sige at det 

er en måned for sent, men som følge af det hovedbestyrelses forslag/vedtagelse af samme sidste 

år, så er alle generalforsamlinger rykket en måned, og grunden er at der så i afdelingerne vil 

være et revisorgodkendt regnskab til rådighed for vores møder. 

 

Medlemsantallet er status quo, der har været udmeldelse af klubben, men heldigvis er der også 

kommet nye til, ikke mindst i kraft af Krolfens dag, så d.d. er vi 53 medlemmer.  

 

Sidste sommers puljeturnering havde deltagelse af 3 hold fra Kantrullerne, de klarede sig godt, 

ja et hold klarede sig så godt at de avancerede til næste runde, hvad tænkte de dog på – endnu 

en udgift for klubben, men der skal alligevel lyde et stort tillykke til dem, trods alt. 

Jeg vil i samme forbindelse gøre jer opmærksom på de forskellige muligheder for at komme ud 

og spille i andre klubber, kvalifikationsstævner med mere, alle de forskellige tilbud 

offentliggøres på vores opslagstavle, lige som de kan ses på DAI’s hjemmeside DAI 

Nordjylland. 

 

Indendørs krolf har også haft turnering denne vinter, og 3 hold fra Kantrullerne har deltaget, 

hvoraf de 2 hold går videre til Nordjysk mesterskabsfinale den 10. marts. 

Kvalifikationen har foregået 3 steder, Øster Brønderslev, Østerild samt Skalborg, og til disse 3 

steder er der kommet spillere fra andre klubber for deltagelse, i Skalborg har der været spillere 

fra 4 andre klubber, og efter anmodning fra disse, har der været åbnet op for at disse spillere har 

kunnet komme og træne med mandag formiddag hvor vi har lejet hallen. De har så betalt et 

deltagergebyr for at være med. 

Denne indendørs turnering kommer nok igen til efteråret, og da er det tanken at de spillere der 

deltager i turneringen fra andre klubber også ville kunne komme og spille med om mandagen, 

selvfølgelig mod et deltagergebyr.   

 

Bestyrelsen har gentagne gange fået opfordringer til at genindføre snitspillet, og har derfor 

besluttet at det genindføres i perioden fra 4. april til 26. oktober eller i alt 60 spilledage, hvoraf 

man minimum skal have deltaget mindst 25 gange for at deltagelse gælder. 

I snitspilslisten indføres hver gang en sammentælling af de 2 bedste resultater på dagen. 

 

Turneringer er noget vi går op i her i klubben, sikke en tilslutning der er når der indbydes til 

Kantruller cup, jeg går da ud fra at det er for spillets skyld man kommer, og ikke for det 

efterfølgende grillarrangement.  



Det samme er vel gældende for Fakkel krolf og Julekrolf. 

 

Disse forskellige turneringer havde nogle vindere, skal vi lige genopfriske dem: 

 

Kantruller cup Damer Alice Sørensen 

  Herrer Ole Jensen 

 

Fakkel Krolf Damer ?????? 

  Herrer Delt 1.st. plads til Mogens Kold og John Jakobsen 

 

Jule cup  Damer Bente Jørgensen 

  Herrer Mogens Kold 

 

For 10 år siden godt og vel, begyndte nogle få mennesker at spille krolf her i Skalborg, og den 

25. april i år er det 10 år siden at der var stiftende generalforsamling i Kantrullerne. Hvorfor 

blev det her? Det kan være at nogen kan give lidt oplysninger til vores jubilæumsfest på 

stiftelsesdagen, hvem ved? 

Hvorom alting er, så valgte man at blive en selvstændig afdeling under SSK, og man kan ikke 

sige andet end at det var en fornuftig disposition, man fik nogle dejlige baner til rådighed, man 

fik nogle fantastiske klublokaler til disposition, der var mulighed for at drikke kaffe i lokalerne, 

der var og er mulighed for afholdelse af fester og hvad vi ellers mødes over, og ikke mindst der 

er også toiletter til rådighed, og vi skal endda ikke selv gøre dem rene, er vi ikke bare heldige? 

 

Men i SSK er der også en anden mulighed, nemlig at melde sig til deltagelse i aktivitetsplanen, 

og der kan vi tjene penge til vores afdeling, og det er blevet til mange penge i årenes løb, takket 

være en større flok af de lidt ældre i krolfafdelingen, som har hygget sig med arbejdet i muntert 

lag. Vi kan kun takke dem for den indsats de har gjort og stadigvæk efter bedste evner gør, men 

der skal også nye kræfter til, vi er flere i den yngre del der er begyndt at deltage, og en appel 

skal hermed lyde til jer andre i ungdomsafdelingen, sig endelig ja når der fremkommer nye 

opgaver på aktivitetslisten, til gavn for jeres egen fornøjelse, men ikke mindst til gavn for 

Kantruller kassebeholdningen, det er dem vi har det sjovt for. 

Vi har tjent 36.471 kr. sidste år i forbindelse med aktivitetsplanen, men hele Skalborg Sports 

Klub har tjent i alt 158.815,00 kr. til glæde og gavn for medlemmerne, til brug for deres 

aktiviteter, men ingen af disse penge var kommet til klubben hvis ikke det var for en halbestyrer 

som Ove, han forstår at trække de store arrangementer til huse, det er fantastisk, men der blev 

ikke noget ud af det, hvis ikke der er frivillige til at hjælpe, og her er krolf heldige med at vi er 

til rådighed i dagtimerne, modsat mange af de andre afdelinger, det giver os en fortrinsstilling 

til indtjeningen, men selvfølgelig også en vis forpligtigelse til at hjælpe til, så derfor byd jer til 

når muligheden er der. 

 

Dette var årets beretning, men jeg vil lige til sidst gøre opmærksom på SSK’s generalforsamling 

som er den 29/3 kl. 19:00. 

 

Tak for ordet  

 


