Dagsorden til udvalgsmøde i
Idrætsledelsen i Krocket, lørdag 11. juli 2020
Dag og
tid
Sted

Lørdag 11. juli 2020

Praktik

Mødeleder: Christian
Referent: Kirsten

Deltagere

Kirsten Pilgaard, Christian Jacobsen, Finn Kolbe,
Kim Jensen, Hans Peter Petersen, Steen Kragh

Punkt

Dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden

Referat

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra 18.01.2020

Referat

Læs referat
Godkendt

3.

DM
- Forslag om ændring af dispensationsregel fra Nordenskov
Læs forslag her
Alle indbydelser er udsendt.
Til næste år skal vi have en sank med Pia/Michelle om hvilke
oplysninger, de skal have, for at de kan tilmelde deltagerne,
så landsdelsformændene sender disse oplysninger til dem i
stedet for at sende tilmeldingslinket ud.
Vi aftalte hvem der fra idrætsledelsen deltager i de forskellige DMér
Christian bestiller kølleskilte og Kirsten bestiller glas
DM 2021: Par den 11. sep, hold den 18.-19. sep. og enkeltmand den 25.sep.
Forespørgsel fra Nordenskov om at benytte reserver:
Idrætsledelsen er positiv over for spørgsmålet, men vi kræver at der foreligger en dispensation fra Landsdelsforeningen. Vi tager også spørgsmålet op på midtvejssmødet. HP
foreslår at der laves en fælles formular der kan bruges.

Referat

4.
Referat

Vibealle 5, Nordenskov, 7600 Varde

Op- og nedrykningsregler
Forespørgsel fra Dorte Johansen, Storstrømmen
Læs spørgsmål her
Forespørgsel fra Dorte: Idrætsledelsen henstiller til at de
finder en vinder, der skal rykke op i M1 og taberen kan rykke ned eller blive i M2, i henhold til at ingen af dem vandt
noget til DM
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Ansvarlig

Kirsten sender svaret til Dorte
Vi planlægger et skypemøde om op-nedrykningsregler.
5.

Referat

Midtvejsmøde
- Karin Vibeke fra landsplan har sagt ja til at afholde kursus i STAP lørdag.
- Der er booket lokaler hos DGI Vestjylland, Tingvej 5,
6990 Ulfborg
- Indhold på mødet.
Punkt på dagsordenen:
 skal vi alle til at bruge STAP til
turneringsresultater?
 Forslag fra Nordenskov
 Turneringsregler

6.

Er det muligt at stå som aktivt medlem i flere krocketklubber på én gang? – spørgsmål fra udvalget i Sydvest
Hvis man "parrer" spillere fra flere klubber, har vi brug for, at
en spiller kan være aktivt medlem to eller flere steder, så der
kan tilmeldes til forskellige turneringer.

Referat

Ifølge DGI er der ingen problemer med medlemskab af flere
klubber, eller der laves par/hold fra forskellige klubber.

7.

Kommende aktiviteter
- Landsstævne 2021
Ud over krocket skal der være mulighed for fodboldgolf og
golfkrocket, som kom og vær med aktivitet. Kan vores video
måske blive vist i stævnecentrum for at fortælle om krocket

Referat

8.
Referat

Side 2

Evt.
Næste møde fredag aften ved DM for par

