Sendt til:
Deltagerne
Sendt til orientering:
Landsdelsformænd/kontaktpersoner for krocket
Medarbejdernetværk, DGI krocket
Vingsted, den 6. december 2016

REFERAT fra DGI Krockets Midtvejsmøde
11.-12. november 2016 i DGI-huset Vejle
Deltagere: Se deltagerlisten her!

DAGSORDEN
1.

Velkomst, sang og præsentation. - Herunder valg af dirigent.

2.

Oplæg v/Egon Nielsen, fmd. Ølgod Krocketklub:
Hvordan får vi flere til at spille krocket – hvordan skaber vi succes?
Herefter: drøftelse, gruppearbejde mv. omkring netop det at rekruttere flere medlemmer til klubberne.
Her vil Preben Egeskov, udviklingskonsulent i DGI Sydøstjylland, styre os igennem denne
proces fredag aften!

3.

Udvalgets beretning

4.

Nyt fra landsdelsforeningerne
 Har der været fremgang eller tilbagegang?
 Hvordan er arbejdet gået i 2016, og hvilke nye ting har I sat i gang?
 Hvilke nye initiativer har I planer om I 2017?

5.

Danmarksmesterskaber

6.

Kurser og arrangementer 2017

7.

Indkomne forslag

8.

DGI Krockets handlingsplan 2017

9.

Generelle informationer

10.

Valg af 1 udvalgsmedlem for 2 år
På valg er:
 Dorte Johansen (modtager genvalg)
Valg af 1 suppleant for 1 år

11.

Eventuelt

12.

Afslutning og kaffe
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DAGSORDEN
1
Velkomst, sang og præsentation. Herunder valg af dirigent.

REFERAT
Jørgen Friis Poulsen, DGI Midtjylland, blev valgt
til dirigent.
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Oplæg ved Egon Nielsen.

Oplæg v/Egon Nielsen, fmd. Ølgod
Krocketklub:
Hvordan får vi flere til at spille
krocket – hvordan skaber vi succes?
Herefter: drøftelse, gruppearbejde
mv. omkring netop det at rekruttere flere medlemmer til klubberne.
Her vil Preben Egeskov, udviklingskonsulent i DGI Sydøstjylland, styre
os igennem denne proces fredag aften!

Kom bl.a. ind omkring følgende kerneområder i
forbindelse med at skabe interesse for spillet:







Fokus på integration – Varde Kommune.
(nævnte i den forbindelse vores PRfolder, som netop er blevet oversat til
engelsk)
Kontakt til fagforeninger
Kontakt til skolernes overbygning
Kontakt til virksomheder
Kontakt til arrangører af vejfester, hvor
de kan prøve krocket som aktivitet – og
så kan de jo feste bagefter

Presseomtale, Facebook, YouTube mv. er vigtige
parametre i forhold til at formidle vores tilbud på
bedste vis.
Det er vigtigt, at det er de unge, vi får fat i.
Grethe Buus Poulsen, Midtjylland:
Succes med besøg fra skolerne.
De havde lige haft besøg af hele Sinding skole,
som fik prøvet krocketspillet af.
De havde en rigtig god oplevelse.
Og det er netop sådanne oplevelser, der hurtigt
breder sig og er dermed rigtig vigtig i forhold til
den omtale, der kommer ud af det, og netop det
har en meget positiv virkning.
Bornholm benytter også pressen, hvilket altid resulterer i en del artikler med artikler, resultater
mv.
Susanne Bernth Jensen, Nordjylland:
Inviterer personer med på banen, som ikke spiller i forvejen for dermed at vække interessen for
spillet.
Herefter:
Drøftelser, gruppearbejde mv. v/Preben Egeskov.
Opsamling fra gruppearbejde vedr. nye medlemmer / klubber til krocket:
Forslag til samarbejdspartnere:
 Idræt om dagen
 Fagforeninger
 Personaleforeninger
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Aktivitetscentre
Ældresagen
Skoler -> bedsteforældre

Hvad gør I i dag – og vil gøre fremover - for
at skabe interesse omkring krocketspillet?
 Inviterer skoleelever med deres bedsteforældre på besøg i klubben / skolekontakt
 Opsætter plakater / uddele postkort som
PR for arrangementer
 Personlig kontakt – mund til mund
 Involverer unge
 Kontakt til flygtninge
 Kommune udsender en samlet oversigt
over alle aktiviteter i kommunen
 Sundhedsnyt 1 gang årligt
 Gør brug af ildsjæle
 Ved arrangementer besøg af lokal avis &
lokalradio / god kontakt til pressen
 Alle skal tage en person med, som aldrig
har spille krocket før
 Åbent hus
 Krocketkaravane
 Cup-turnering: øvet spiller har nybegynder med – har regler for nybegyndere
 En dag i juli inviteres via aktivitetsblad til
spil om eftermiddagen, kaffe & spisning
om aftenen

Sælger juletræer -> har klubtrøjerne på
 Sælger pølser mv. til by-arrangementer
 Annonce i lokalavisen, hvor man inviterer
folk til at spille gratis 1 måned
 Gadefest, firmafest, ture med ledsager
 Opmærksom på at fjerne al negativ
stemning/rygter om krocket
 Passe på klubbens rygte & undgå ballade
i klubben
Preben Egeskov:
Oplyste, at kommunerne har en udviklingspulje,
hvor der kan søges om tilskud til nye
initiativer.
Endvidere har DGI en pulje: ”Foreningsliv for
alle”, der kan søges fra. Målgruppen er børn af
vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge,
der kan få hjælp til kontingent og klubtøj.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen:
Succeshistorie fra en af deres klubber:
Fra at være 4-5 spillere i klubben, er de nu omkring 16 spillere. Det var lige de rigtige ildsjæle,
der kom på banen på det rigtige tidspunkt.
Hvad med aktivitetscentre?
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Det er en rigtig god idé at invitere bedsteforældre sammen med børnebørn. De er da om nogen
potentielle medlemmer!
Herluf Rasmussen, Storstrømmen:
Folk vil spille krolf – det nytter ikke at blive ved
med at forsøge at få dem til at spille krocket.
Preben Egeskov:
Gør nogle overvejelser om, hvad det er for to-tre
initiativer, vi tror på kan virke i forbindelse med
at rekruttere nye medlemmer. Det nytter jo ikke
noget at tænke, at det nok ikke går, og vores tiltag plejer ikke at virke.
Vi har fået gode input til arbejdet i klubberne
fremover. Lad os prøve det af!
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Udvalgets beretning

Kaj Kristensen, udvalget, fremlagde beretningen.
Gav anledning til følgende kommentarer:
Skal kun M1 være Danmarksmestre og så f.eks.
C1 puljevindere?
Forsamlingen enige om, at der skal være Danmarksmestre i alle rækker.
Dorte Johansen, udvalget:
I alle andre sportsgrene kan man kun blive Danmarksmester, hvis man vinder i den højeste
række.
Egon Nielsen, Sydvest:
For Varde kommunes vedkommende bliver alle
indkaldt til en lille seance, hvis de vinder.
Herefter blev beretningen taget til efterretning og kan ses her.
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Nyt fra landsdelsforeningerne
 Har der været
fremgang eller
tilbagegang?
 Hvordan er arbejdet
gået i 2016, og hvilke
nye ting har I sat i
gang?
 Hvilke nye initiativer
har I planer om I
2017?

Beretningerne blev afleveret på skrift og er
vedlagt dette referat.
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Danmarksmesterskaber

Kaj Kristensen, udvalget:
I 2016 blev DM´erne afholdt som følger:
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Enkeltmand: Varde
Par: Møldrup
Hold: Vildbjerg
I 2017 afholdes de som følger:
Enkeltmand, 29. juli, Tune
Par, 9. september, Grenaa
Hold, 16.-17. september, Vildbjerg
Skal turneringen laves om, så man spiller regionsvis, så afstanden ikke bliver for stor?
Sinne Johnsen, Vestjylland:
Sjællænderne kommer ofte dagen før, således
man f.eks. kunne spille aftenen før.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen:
M.h.t. forslaget om at afvikle kampe fredag aften: det er ikke så optimalt, da folk ikke er oplagt til det efter en lang tur til Jylland.
Kaj Kristensen, udvalget:
Man kan lave 2 puljer = 6 kampe over 2 dage.
Vi prøver at lave spilleprogrammet så godt som
muligt. Det er jo selve stævneprogrammet, der
sætter planen op.
Sinne Johnsen, Vestjylland:
Vi ved godt, I gør, hvad I kan. Og I gør det rigtig
godt.
Det er bare mange kampe, der skal spilles over
to dage. - Kan vi få lov at tage 5. mand med, så
vi kan aflaste hinanden?
Kaj Kristensen, udvalget:
Det er jo ikke alle klubber, der kan stille med 5
mand, så det vil ikke være helt fair at indføre
det som en mulighed.
Dorte Johansen, udvalget:
Kan man ikke holde til at deltage i et DM, så skal
man måske overveje deltagelsen. 6 kampe på
en dag skal kunne lade sig gøre.
Ib Hansen Møller, Bornholm:
Vores spillere var skuffede, da de kom hjem. Det
kunne ikke lade sig gøre at dele puljen op.
Men det kunne det til DM for Par.
Kaj Kristensen, udvalget:
M1, M2, A1 & A2 bliver ikke ændret.
Kirsten Pilgaard, udvalget:
Sydvest er den allerstørste landsdel, vi har i
krocket.
Kunne vi bede dem om at komme med deres nr.
2-spilllere?
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Susanne Bernth Jensen, Nordjylland:
Da vi var afsted, spillede vi simpelthen hele lørdagen uden en eneste pause.
Dorte Johansen, udvalget:
Ja, der var mange kampe. Men man overholdt
bl.a. ikke fordelingsnøglen.
Kommentar til Ib, Bornholm:
Bornholmerne tog jo så hjem før tid. Det er ikke
OK. Er man slet ikke interesseret i at blive til
sidst og bl.a. få sine medaljer, hvis nu man
vandt? Der er et program, og det skal da overholdes.
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Kurser & arrangementer 2017

Instruktørsamlingen & Krocketkursus K4 blev aflyst i 2016.
Vi vil gerne have en tilkendegivelse af, om vi
skal udbyde Instruktørsamlingen igen i 2017!
Krocketkursus K4 udbydes den 12.-13. juni på
Idrætshøjskolen Bosei i Præstø.
Kirsten Pilgaard & Arvid Mærsk som instruktører.
Vi håber på opbakning, så kurset kan gennemføres, og således vi kan få færdiguddannet flere
instruktører.
Ib Hansen Møller, Bornholm:
Kan man lave nogle standard-spotkurser?
Der er flere af vores spillere, der gerne vil have
noget inspiration, men de vil ikke gennemføre de
4 uddannelses-kurser.
Kan udvalget reklamere lidt for spotkurser?
Dorte Johansen, udvalget:
Det er ikke udvalgets opgave at udbyde spotkurser. Det er regionerne selv, der kan udbyde dem
og dermed gøre reklame herfor.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen:
Hvis I ønsker et spotkursus i f.eks. en bestemt
taktik, så kontakter I en instruktør, og så strikker vi kurset sammen til jer.
Carsten Sønderskov, Nordsjælland:
Vi har afholdt dem med succes.
Kaj Kristensen, udvalget:
Hvordan arrangeres et spotkursus:
I Sydvest kontakter en klub mig, fordi de gerne
vil afholde et spotkursus. Kaj finder instruktører
og foranlediger kontakten mellem instruktører
og klubben.
Ved over 8 deltagere skal der påsættes 2 instruktører.
Et spotkursus afholdes sædvanligvis på 3 timer.
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Arvid Mærsk, Midt- og Vestsjælland:
Pas på begreberne: kursus, instruktioner, spotkursus mv.
Se aktivitetsplan 2017 her!
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Indkomne forslag

Arvid Mærsk, Midt- og Vestsjælland:
Begrundede deres forslag.
Kaj Kristensen, udvalget:
Vi skal nok fremadrettet tage kontakt til en spiller, hvis vedkommende eksempelvis er den eneste i rækken. De får tilbud om at spille på de vilkår, der nu engang er mulige, men de får endvidere tilbud om at få deres penge tilbage.
Det er hermed vedtaget, at en spiller bliver kontaktet, hvis der kun er 1 spiller i rækken.
Ib Hansen Møller, Bornholm:
Begrundede deres forslag.
Konklusion:
Tilmelding vil fremover ikke være muligt via
hjemmesiden, men bliver kun muligt via et udsendt intern link.
Kaj Kristensen, udvalget:
Begrundede de 2 forslag fra koordineringsgruppen!
Grethe Buus Poulsen, Midtjylland:
Forslag 1 -pkt. 2: Det bør være udvalget, der
skal godkende en reserve.
Der var en drøftelse af forslagene.
Der bliver arbejdet på at lave et reglement for
hver af de 3 DM´er, som bliver lagt på hjemmesiden.
Og det skal godkendes på Midtvejsmødet i 2017.
Ib Hansen Møller, Bornholm:
Begrundede forslaget som er en tilføjelse til udvalgets forslag.
Drøftelse af 2. forslag fra Bornholm.
Udvalget arbejder videre med forslaget.
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DGI Krockets handlingsplan 2017

Kirsten gennemgik handlingsplanen, som kan
ses her!
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Generelle informationer

L2017:
Kaj & Kirsten har deltaget i flere møder v/L2017.
Vi spiller krocket på Vejgaard stadion.
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Grete Buus Poulsen, Midtjylland:
Ikke smart at man ved tilmelding skal oplyse
forskellig mailadresse på hver enkelt, man tilmelder.
Man starter med optog midt i byen. 5000 efterskoleelever deltager.
Vi har modtaget henvendelse fra en landsdelsforening om, at det ønskes drøftet, om Midtvejsmødet fremover skal holdes på 1 dag, bl.a. på
grund af økonomien.
Så vi vil gerne have en tilkendegivelse fra forsamlingen: Skal Midtvejsmødet afholdes over 1
dag eller 2 dage?
Kommentarer:
Bliver det 1 dag, kan man jo prøve at holde det
på Sjælland og så se, hvor mange der tilmelder
sig!
Er det virkelig prisen, forslagsstilleren ser som et
problem?
I og med at mødet i dag afholdes over 2 dage,
er der jo også plads til det sociale, som selvfølgelig også er en del af det at være samlet fra
landsdelene om en aktivitet, man brænder for.
Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning.
1 dag: 3 for
2 dage: 21 for
Carl Ejnar Friis-Lyngsø trækker sig ud af Regeludvalget.
Udvalget foreslår, af Kirsten Pilgaard, udvalget,
træder ind i stedet.
Og der var heldigvis enighed fra forsamlingen
herom.
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Valg af 1 udvalgsmedlem for 2 år
På valg er:
 Dorte Johansen (modtager
genvalg)
Valg af 1 suppleant for 1 år
Kandidater, der opstiller, skal
være forespurgt og indforstået
med opstillingen!

Dorte Johansen enstemmigt valgt for 2 år!

Eventuelt

Sinne Johnsen, Vestjylland v/hjemmeside:
Fantastisk hjemmeside. Tak for det, Frede.
Kan man blive adviseret via mail, når der kommer noget nyt på.

Suppleant:
Grete Buus Poulsen, Midtjylland, enstemmigt
valgt for 1 år.

Frede Rasmussen, Sydvest:
Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre. Det vil han
arbejde videre med.
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17.800 besøg på siden om året.
Programmet Stævneplanlægning ligger på Sydvests hjemmeside.
Ekstra forslag fra Bornholm:
Ib Hansen Møller, Bornholm, begrundede deres
forslag!
Kaj Kristensen, udvalget:
Svar til Ib v/køller: skaftet skal være over 45 cm
lang, det er det eneste krav, vi har til køller.
Tunge/lette køller: vi vil ikke stille krav om køller.
Herluf Rasmussen, Storstrømmen:
Køller: Skal vi nu til at godkende køllerne???
Nej, vi skal have lov til at bruge de køller, vi
hver i sær har.
Jørgen Friis Poulsen, dirigent:
Vi køber kugler i Hobro. Gik ofte i stykker – gik
ganske enkelt midt over. Fik ved forhandleren
oplyst, at de gerne skal ligge i vand, når de ikke
bruges.
Vandrepokalerne: hvor er de henne?
De eksisterer ikke længere!
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Afslutning & kaffe

For referat: Birgitte Drews

Side 9

På gensyn i 2017!

