Darum den 23. februar 2017
Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Sted:

Darum Kultur og Fritidscenter
Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming

Tid:

Torsdag 23. februar 2017 kl. 19.00

Deltagere: Kaj Kristensen (KK)
Carl Ejnar Lyngsø (CEFL)
Kirsten Linnet (KL)
Kurt R. Kristiansen (KRK)
Christian Jacobsen (CJ)
Gert Ovesen (GO)
Aase Jacobsen (AaJ)
Gunnar Andersen (GA)
Frede Rasmussen (FR)
Robert Sørensen (RS)
Hans Verner Frandsen (HVF)
Ca. 100 deltagere, de fleste klubber var repræsenteret
Referent: KRK

Velkomst
KK bød velkommen.
Bad derefter om et minuts stilhed for at mindes Birthe Schou, nylig valgt formand for
Bramming Krocketklub, hun døde her til formidag.
Herefter sang vi sangen Spurven sidder stum bag kvist.
Dagsorden:
1. valg af mødeleder
KK foreslog på udvalgets vegne Hans Verner Frandsen, HVF valgtes.
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HVF konstaterede at mødet var lovlig indvarslet, derefter valgtes der 3 stemmetællere, Peter Jøker, Oksbøl, Leif Pedersen, Næsbjerg og Carsten Ladefoged Ølgod.
2. Beretning fra DGI Sydvest krocket udvalg.
KK, Når vi ser tilbage på året 2016, kan vi endnu engang konstatere at der har været
nok at se til.
Koordineringsgruppen har nu fået deres hjemmeside op at stå, og det går godt med
den.
DGI vil lave den 3. lørdag i juni til Krockets dag, men det bliver først fra 2018 .
Der vil hen over sommeren blive sendt noget ud om hvordan man kan forsøge at få
nye og yngre spille til klubberne . Til de som er med på Facebook, der er dannet en
åben gruppe vedrørende Krocket, der vil man forhåbentlig kunne se hvad der sker
rundt om i landet.
Skal man med til Landstævne i Aalborg så er det tiden man skal tilmelde sig, der var
i går kun 3000 plaser tilbage.
Spillere der har fået dispensation skal have den fornyet hvert år. Det foregår ved at
man henvender sig til mig, man skal ikke medsende noget med fra Lægen.
ROS/RIS møde
Det er 10 gang at mødet bliver afholdt her i Darum.
Debatten var sidste år lidt afdæmpet, hvilket jeg vælger at tolke som at i er tilfredse
med det arbejde udvalget lægger for dagen.
Lørdag/Søndagsstævner.
Der har i 2016 været afholdt 14 stævner i perioden maj til september rundt om i
landsdelen, det er lidt flere en i 15.
Det er klubberne selv der står for afholdelsen af disse stævner, udvalget hjælper blot
med at fordele dem, ved at vi her på mødet gennemgår aktivitetskallenderen via
Powerpoint og får dem lagt ind hvor der er plads.
K-1—K- 2 og K-3
Blev ikke afholdt i 2016 Men vil blive afholdt i 2017 hvis der er behov for det. Der
skal være mindst 8 deltagere på et hold for at det kan afholdes. Det må gerne afholdes
over 2 lørdage. Der afholdes en K3 på Fyn til september, hvis der er nogen som er
interesserede.
Instruktør
Har været ude nogle gange i 16, men fra 17 bliver det sådan at man skal betale 30 kr.
pr. deltager. Har i brug for en instruktør så send mig en mail eller ring
Holdturneringen
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Det er ikke gået så godt da vi har haft en tilbagegang, men for dem der spillede blev
der spillet mange kampe. Hver spiller har spillet ca. 20 kampe, hvis de har spillet alle.
Der er i mange kampe benyttet reserver, for der er brugt ca. 750 spiller i alt. Hermed
et stort tillykke til alle puljer vinder. Finalestævnet blev afholdt i Horne den 21. august. Der var tre hold fra vores region som blev danmarksmestre, Nordenskov i B1,
Grindsted i B2, og Agerbæk i C2, tillykke med det.
DM afholdes i Vildbjerg 16.-17.september.
Til de som skal deltage i DM. Det er spillernes eget ansvar at få sig tilmeldt, sørg
selv for at få pjesen med vejledning og arrangsments nr. udleveret ved finalestævnet.
Dette gælder for alle turneringer, hold par og enkeltmands.
Der har i 2016 været lidt bøvl med nogle klubber der efter 10. spillerunde ikke har
fået spillernavne påført i alle kampe, hvad der vil ske med disse næste år kommer
Christian ind på senere.
Enkeltmandsturnering.
De indledende kampe blev afviklet den 11. juni i Nordenskov med 55 spillere, af disse kvalificerede 28 deltagere sig til finalestævnet, som afvikledes i Varde den 19. juni. Et stort tillykke til alle mestrene.
DM blev afholdt i Vare den 23. juli og vi i Sydvest havde kun 1 vinder det var Kim
Kristensen fra Sig/Thorstrup
DM 2017 afholdes i Tune lørdag den 29. Juli. Her fra Sydvest kan 2 spillere fra hver
række deltage.
Par turnering.
De indledende kampe blev afholdt den 6. august i Næsbjerg og finale kampe var i
Næsbjerg den 14. august.
10. september var der DM i Møldrup.
Det gik ikke så godt for os i Sydvest, vi fik to vinder, Næsbjerg i A2 og Vesterhede
M1.
DM i år afholdes i Grenå lørdag den 09. september.
Aktiv krocket Camping
Træffet blev afholdt for 10 år i Ølgod der har aldrig været så mange med som i 16
også meget omtale i pressen om stævnet, godt gået Ølgod.
Træffet forløb planmæssigt med gode krocketkampe og en masse hygge.
Strandstævne
Strandstævnet blev afholdt på Rømø 28. August. 182 personer var tilmeldt stævnet,
som traditionen foreskriver, blev en succes. En kraftig regnbyge midt på formiddagen
bevirkede at vi valgte at droppe midtbueskydningen. En stor tak til de personer der
hjalp til med at gennemføre stævnet. I år skal det være den 27. august
Krocket Rejser
Turen gik til Bornholm der var fuld belagt på begge ture. Bramming Rejseservice har
i år arrangeret to ture til MidtTyskland, Weserbergland.
Formandsmøde
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Der blev ikke noget Formandsmøde, da der ikke har været noget oplæg fra klubberne
at behandle.
Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne takke
 de klubber der har været behjælpeligt med at afvikle kvalifikations- og finalestævner for hold, par og enkeltmand. Uden jeres gå på mod og frivillige arbejde var det
ikke muligt at gennemføre disse turneringer.
 udvalget for det gode samarbejde i 2016. Uden jeres engagement og gå på mod vil
det se sort ud.
Med disse ord vil jeg afslutte krocketudvalgets beretning for 2016.
Der var kommentarer fra salen angående DM mestre, Sig/Thorstrup vandt en DM i
holdturnering C1. Kristian Hansen, Billum foreslog at der bør gøres en ekstra indsats
for at aktivere nye og gerne yngre spillere til klubberne. KK god ide, og der kommer
mere desangående til sommer.
Herefter godkendtes beretningen.
3. Kurser. .
KK, Finn er udtrådt af udvalget som kursusansvarlig, og der er herefter ikke sket
yderligere.
4. Valg af 4 udvalgsmedlemmer
På valg er Kaj Kristensen, Christen Jacobsen, Gert Ovesen, Kirsten Linnet.
Kirsten Linnet modtager ikke genvalg.
HFV, er der andre forslag. Fra salen, Robert Sørensen, Fanø og Steen Hansen,
Vesterhede.
Valgt blev Kaj Kristensen, Chistian Jacobsen, Steen Hansen og Gert
Ovesen.
5. Valg af 2 suppleanter.
Der var genvalgt til Robert Sørensen 1. suppleant, og Aase Jacobsen som 2.
suppleant.
6. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag
7. Turneringer: Hold, par og enkeltmands.
Hold, CJ. Der er ændring i turneringsreglementet,(ændringerne blev gennemgået
via Powerpoint af CJ på storskærm). Vi starter turneringen i uge 18
1. maj. Finalestævne er 20. august og DM afholdes i Vildbjerg.
Fra salen, der var spørgsmål angående reserver til hold. Kristian Hansen, Billum
det er fint at i fylder rækkerne op fra M1, CJ, vi gør det efter bedste evne.
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Parturnering GO der deltog 76 spillere. Turneringen afvikledes over 2 runder som
begge blev afholdt i Næsbjerg. DM vindere her fra sydvest, M1 Anton Gade,
Jan Grenå Nielsen, Vesterhede, A2 Erling Sørensen, Villy Lauridsen, Næsbjerg,
tillykke til jer alle.
Leif Pedersen, Næsbjerg, er det muligt at arangere par og enkeltmandsturnering
over en dag ?.
KK Vi holder udvalgsmøde i næste uge, så ser vi på det.
Enkeltmandsturnering
KRK De indledende kampe blev afviklet den 11. juni i Nordenskov med 55
spillere. Finalestævnet, afvikledes i Varde den 19. juni med 28 spillere.
Et stort tillykke til alle mestrene.
DM blev afholdt i Vare den 23. juli og vi i Sydvest havde kun 1 vinder det var
Kim Kristensen fra Sig/Thorstrup
DM 2017 afholdes i Tune lørdag den 29. Juli. Her fra Sydvest kan 2 spillere fra
hver række deltage.
Strandstævne
KK, afholdes 27. august på Rømø strand
Søndagsstævner,
GO.(se opdateret aktivitetskalender på hjemmesiden efter næste udvalgsmøde).
7. Øvrige arrangementer.
Aktiv Krocketcamping. Egon Nielsen, stævnet forløb fint. Festen afholdes igen i år
i hallen. Det bliver muligt at tilmelde sig på niveau til kampe fredag eftermiddag.
Krocket rejser Rigmor Hansen. Det er 14ende gang vi arrangerer turene, der er
stadigvæk ledige pladser på turene som i år går til Weserbergland, hvor vi også var
for 5 år siden.
Hjemmesiden FR, medieomtale af krocket, der sker for lidt på siden, hvorfor jeg
overvejer at fjerne den.
8. Eventuelt.
KK, møde i DGI kordinations gruppen, DGI ønsker at få indrapporteret antal
deltagere når foreninger afholder et arrangement, f.eks. søndagsstævne. Det gøres
nemmest ved at klubben sender en vinderliste med antal deltagere til FR og KK,
så har de begge de oplysninger som de hver især skal bruge.
KK tak til HVF for god mødeledelse, og tak til KL for dit arbejde i udvalget.
Hvorefter mødet sluttede med sangen: Grøn er vårens hæk.
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