Nordenskov den 09. august 2017

Referat af møde i krocket udvalget
Referat nr. 121
Sted:

Nordenskov krockethus

Tid:

Kl. 18.00

Deltagere:

Kaj Kristensen (KK)
Carl Ejnar Friis Lyngsø (CEFL)
Kurt R. Kristiansen (KRK)
Aase Jacobsen (AJ)
Christian Jacobsen (CJ)
Frede Rasmussen (FR)
Gert Ovesen (GO)
Gunnar Andersen (GA) Fraværende
Robert Sørensen (RS)
Steen Hansen (SH)
Hans Verner Frandsen (HVF) fraværende
KRK

Referent:

1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Siden sidst
KK, Pjese angående krocket, plaseres på offentlige steder for hvervelse af nye krocketspillere. KK
06. september er der kaldt til møde i Sydvest angående budget, Bente Rasmussen er holdt. Ny
medarbejder Anne Bang Andersen. FR mener DGI Stab systemet regner forkert i holdturnering.
4. Evaluering Enkeltmandsturnering
KRK Der deltog 42 spillere, en tilbagegang på ca. 15 spillere. Forsøget med at gøre det til en endags
stævne lykkedes nogenlunde.
5. Evaluering Aktiv Krocket Camping
KRK der var ca. 30 personer færrer end sidste år. Ellers et godt stævne.
6. Holdfinale
CJ Skovlund har trukket deres hold til finalen, ellers er der ved at være styr på det. KK Holdfinalen
er det eneste arrangement som starter med rundstykker.
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7. Parturnering
GO Der er lidt flere tilmeldinger end sidste år, der har været mange ændringer undervejs, der er
ingen B2 spillere i år. KRK Der er mange fejl i tilmeldingerne. KK er det et emne som skal fremføres
på Ros/Ris mødet.
8. DM hold og par
KK, Husk vejledning til de spillere som skal med til DM.
CJ, Kan turneringsledere overnatte i Vildbjerg dersom det ønskes. KK henvend der til mig dersom
i ønsker mad eller lignende.
9. Evaluering Krocketrejser
RS vi havde en særdeles god tur, bortset fra vejeret, der var uligheder i spillernes antal kampe.
KRK, der var ca. 30 personer med på henholdsvis tur 1 og 2, Rigmor forsøger næste år med kun 1
tur.
10. Hvad gør vi ved C2
KK mail fra CJ angående C2, CJ hvordan forholder vi os til at der er for få hold i C2. GO problemet
eksisterer også i parturnering. Der blev drøftet forskellige muligheder. KK vi må forsøge at få flere
med. CELF, lad de få hold spille nogle flere runder for at få noget spil ud af det.
11. Eventuelt
KK Strandstævne, dagen efter offentliggørelsen var der 12 tilmeldinger fra Svendborg, der er ca.
10 hjælpere til banerne lørdag.
CJ, Vi er 4 personer som har tilmeldt os K3 Brændeskov på Fyn.
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