
 

Velkommen til Krocket Bornholm 2016. Festivalen foregår fra 

fredag den 23. til mandag den 26. september. I bor i den 

hyggelige Hasle Feriepark & Hytteby, som ligger idyllisk i Hasle 

Lystskov nord for Rønne. 

Krocket Bornholm 2016 er et samarbejde mellem DGI-Bornholms 

krocketudvalg og Team Bornholm. Team Bornholm tager sig af alt 

det praktiske vedrørende transport, overnatning og festivalens 

rammer. DGI-Bornholms krocketudvalg har ansvaret for 

krocketspillet inklusive den venskabelige konkurrence. 

Almindelig turnering 

I kommer til at spille en almindelig par-turnering efter gældende 

klassificeringsregler samt DGI’s krocketregler. Alle deltagere er 

garanteret minimum 6 kampe. 
 

Flotte lokale præmier 

Hovedpræmierne til Krocket Bornholm er håndblæste glas fra en af 

øens dygtigste glaspustere, men der er også mange andre præmier 

blandt andet ”tørstslukkende præmier” fra det lokale bryghus i 

Svaneke.  

 
Festivalprogram 

Du finder programmet på bagsiden af denne folder. På 

www.krocket-bornholm.dk finder du endnu flere informationer 

om festivalen.  

 

TILMELDING 

Du tilmelder dig hos Team Bornholm enten via mailadressen 

festival@teambornholm.dk eller ved at kontakte på telefon +45 

5695 8566. Spørg venligst efter Janie eller Hanne-Lise.  

Vi glæder os til at se dig til sjove oplevelser på Bornholm. 

 

 

Feriehusene i Hasle Feriepark har plads til 4-6 personer 

 

 

 

 

 oplevelser, fællesskab, hyggelig konkurrence 

23. til 26. september 

KROCKET PÅ BORNHOLM 

 

 

BORNHOLM 
Selvom Bornholm er en dansk ø, ligger øen nærmere 

både Sverige (37 km) og Tyskland (88 km) end Danmark 

(135 km).  

 

Bornholm har gennem tiden været under såvel svensk 

som tysk herredømme, men i 1658 besejrede born-

holmerne den svenske besættelsesmagt og gav øen 

tilbage til den danske konge. Siden begyndelsen af 

1900-tallet har Bornholms flotte natur tiltrukket turister 

fra hele Europa. Selv om Bornholm er lille i udstrækning 

- den længste distance er 40 km – er naturen meget 

varieret. I nord rejser de imponerende klipper sig stejlt 

op af havet, og i syd finder du de flotte sandstrande 

med det fineste sand. Sandet er så fint, at Kejser 

Napoleon brugte det i sit timeglas. 

 

Få nogle sjove krocket oplevelser på Bornholm – og 

kombiner turneringen med skønne ferieoplevelser. 

 

 

KROCKET BORNHOLM 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         
 

                                       

Fredag den 23. september - ankomstdag          

14.00 Mulighed for eftermiddagsspil på banerne i Hasle – 5 minutters gang fra Hasle Feriepark & Hytteby  

17.00 Guidet tur til Hasle Røgeri. Få historien om – og en lille smagsprøve på – bornholmernes guld, de røgede sild 

 Se under aktiviteter og forplejning          

    

Lørdag den 24. september           

09.30 Krocket-turneringen starter ved banerne i Nexø. Frokostpause undervejs 

 Se mere under aktiviteter og forplejning         

        

Søndag den 25. september           

09.30 Krocket-turnering – denne gang på Hasle Stadion. Frokostpause undervejs 

15.00 Afslutning på turneringen 

17.30 Festaften med præmieoverrækkelse – og efterfølgende musik og dans      

        

Mandag den 26. september - afrejsedag          

10.00 Mulighed for turaktiviteter i løbet af dagen for dem, som har sen afrejse. Vi leverer forslag til turaktiviteter, og så 

kan I tage af sted på egen hånd           

   

 

Program for dagene 23. – 26. september 

 Priser pr. person: 

 Ved 4 personer i feriehus for 4-6 personer     Kr. 1.995,- 

 Ved 4 personer i feriehytte for 4 personer     Kr. 1.695,- 

 

 Prisen inkluderer: 

 Deltagelse i festivalen med spil lørdag og søndag 

 3 overnatninger i Hasle Feriepark eller Hasle Hytteby 

 Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil (bil max 1,95 m. høj.) 

 Fælles festmiddag med musik søndag aften 

 

 Vores priser tager udgangspunkt i, at I kommer i personbiler til   

 Bornholm 

 

 Aktiviteter og forplejning: 

 Aftensmad fredag og lørdag (pris for begge dage)* Kr. 200,- 

 Morgenmad alle dage Kr. 240,-  

 Guidet tur fredag til Hasle Røgeri Kr. 120,- 

 (Minimum 10 deltagere) 

 Frokost lørdag, Nexø hallen * Kr.  90,- 

 Frokostbuffet søndag, Hasle Røgeri * Kr. 135,- 

 Linned og håndklæder Kr. 110,-   

 

* Prisen er eksklusive drikkevarer 

  

A/S Team Bornholm  Tilmelding på mail eller tlf.: 

Ndr. Kystvej 34   Spørg venligst efter 

3700 Rønne   Janie eller Hanne-Lise 

Tlf. nr. 56 95 85 66 

festival@teambornholm.dk 

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål til 

programmet eller de praktiske forhold 

 

Find mere information på 

www.krocket-bornholm.dk 

KROCKET BORNHOLM                                      23. TIL 26. SEPTEMBER 2016 

 

 

 


