Udvalgsmøde den 31. oktober 2018, Nørremarksvej 225, 6800 Varde. OBS! Kl 17.30 (Spis aftensmad hjemmefra).
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Aase Jacobsen (AJ), Steen S. Hansen (SH), Frede Rasmussen (FR), Robert Sørensen
(RS), Gert Ovesen (GO), Gunnar Andersen (GA), Kim Jensen (KJ), Kurt R. Kristiansen (KK)
Afbud: Ingen
Referent: KK
Brød: Steen
Pkt.nr.

Punkt-indhold
Inspiration fra hhv.
Kristian Hansen, Oksbøl
Birgit Christensen, Tjæreborg
kl. 18.00-19.00.

Referat
CJ bød velkommen – specielt til Kristian og Birgit.
Kristian Hansen:
- Gode ideer og forslag til at tage sig af nye spillere. Fokus på at skabe interesse blandt ungdommen. Vigtigt at have træningstider om aftenen,
så yngre spillere på arbejdsmarkedet også har
mulighed for at være med.
Holdturneringen:
- 5 hold i puljerne er for lidt. For få gange at spille i
en hel turnering.
- Der er stor forskel i niveau i M1. Vi har 6-8 hold,
der er overlegne. Eventuelt samles i en pulje for
elitespillere.
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Ansvarlig

- Begrebet ”Superliga” eller ”Elite” kendes bedre
blandt unge end ”Mesterrække”. Måske det
kunne gøres mere unge-venligt.
- Den sædvanlige puljeopdeling kunne håndteres
anderledes med flere hold i puljerne. Dvs flere
spillerunder og med start allerede i april og spil
hele sommeren.
- Det er svært at få nye med i turneringen i Crækkerne. De føler sig spillet over ende af ”gamle
rotter”. Der er ikke plads til ”rigtige” nybegyndere/C-spillere.
- Måske kunne man udvikle noget med instruktører til turneringsaftenerne for nybegyndere. Det
giver mere lyst og motivation til at turde tage ud
til turnering.
- Har været til udviklingsmøde med Varde Kommune angående at få unge spillere (skolebørn) i
gang med krocket.
”De yngste hold er/bliver de stærkeste!”
Birgit Christensen:
I det hele taget er det vigtigt, at nye forslag (til turneringerne) er gennemarbejdede inden præsentation ved Ros/ris-mødet.
Side 2

- Foreslår at Sydvest Krocket forsøger sig med en
parturnering, der kører over en periode i stedet
for en enkelt dag til kvalificering til DM. Mange
små klubber har svært ved at samle hold. Men
også større klubber kan have svært ved at danne
hold – enten i M eller C.
- Har udarbejdet et forslag til turneringsplanen:
o 16 par i pulje.
o 4 par samles til turneringsrunde – 3 kampe.
o 5 spilleaftener. Kunne fx starte kl 17.00.
CJ: andre landsdele spiller parturnering i stedet for
holdturnering over sæsonen. Vi kan indhente inspiration derfra.
AJ: jeg tumler med ide om instruktion/coaching til
nybegyndere i turneringen (som Kristian også nævner ift hold). Kunne sagtens kombineres.
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Godkendelse af sidste referat

CJ: Tak til Kristian og Birgit for input. Vi arbejder videre med det. Begge deltager gerne i arbejdsgrupper om udvikling.
Referat godkendt
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Nye punkter til dagsorden

Ingen

Side 3

CJ
CJ
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Godkendelse af dagsorden

OK
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Siden sidst – runde.
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Evaluering af Midtvejsmøde.

CJ: Vi har været til midtvejsmøde. Mere senere.
AJ: Michelle deltager i næste møde.
FR: Vestjylland har sat en krocketrejse i udbud til
Bornholm i september 2019. De har spurgt, om vi vil
annoncere for denne på Sydvests hjemmeside?
Enighed om, vi skal først have vores egen tur på siden. Den er ligeledes til Bornholm – i juli.
RS: Det var en hel ny verden for mig. Overrasket
over, DGI i høj grad er præget af topstyring. Aktivitetsniveauet i krocket har taget et stort spring fremad.
FR: Mødet forløb egentlig fredeligt og roligt ift de
mange nye ting/ændringer.
GO: Enig i topstyring. Næste år have forslag med
omkring ensartethed til tilmelding/kvalificering til
DM’erne.
SH: Enig i ovenstående.
CJ: Der blev arbejdet med en budgetvejledning/ forslag, vedtaget. Gennemgik kommissorium og forretningsorden. (Revideret udgave sendt til alle d. 1.
nov)

Side 4

CJ
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Budget 2019.
Med nye vedtagelser fra Midtvejsmødet.
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Forslag til udvidelse af "Stævne-plan" programmet, så det er i stand til løbende at vise "stillings-status" på en sekundær skærm. (Frede)
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Forslag:
Robert skal stå som økonomi-mand på hjemmesiden. (Steen)

9

Udvalget for Varde Kommune-mesterskab ønsker en kontaktperson fra DGI Sydvest Krocket,
som er bosiddende i Varde Kommune. (Gert,
Kim og Christian).
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Turneringsreglement Enkeltmands- / Parturne-

Side 5

RS: Vi har fået en skabelon tilsendt, er vores aktiviteter de samme som i 2018.
Budgettet blev herefter tilrettet. Vi hører nærmere
fra RS om ca. 1 uge. Herefter udsendes mail til alle
formænd i klubberne med ændringer, som lovet.
FR: Det kan sikkert lade sig gøre, men der er nogle
FR
udfordringer ved det. Bl.a. skal programmet gennemtestes efterfølgende af 3-4 stykker – hvem vil
hjælpe fra udvalget? SH, CJ, AJ.
Sekundær skærm ca. 3.000 kr. Frede arbejder videre
på opgaven.
Mangler desuden et navn til udvidelsen. Forslag til
næste møde.
SH: Robert bør står som vores økonomi-mand på
vores hjemmeside. Det blev vel modtaget, og er
vedtaget.
GO, KJ: Varde Kommune vil gerne køre et pilotprojekt på skolerne med det formål at få børnene til at
spille krocket. Michelle hjælper med puljemidler.
CJ foreslår KJ som repræsentant fra udvalget. KJ er
valgt.
KK: Har udsendt revideret udgave til enkeltmands.

ring – ajourføring af bl.a. hhv punkt 5/4 – hvem
rykker op?
Hvor langt er arbejdet?
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C2 / Nybegynder-turnering 2019. (Aase)
Afventer Birgits inspiration.
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Evt.
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Punkter til næste møde 15. november.
(Michelle deltager)

Side 6

CJ, det skal præciseres at det er den med adgang til
foreningsportalen som er den ansvarlige for korrekt
tilmelding. Indføres som punkt 6.
SH: sørger for tilpasning for par.
RS, FR, CJ, AJ: sørger for hold.
GA: laver noget tilsvarende for Strandstævne.
Opdateres på møde i januar.
CJ: Birgit og Kristians oplæg behandles igen på næste møde. Der nedsættes arbejdsgruppe, så oplæg
kan være klar til Ros/ris i februar.
CJ: Der er årsmøde i DGI Sydvest 22. november i Vejle Idrætscenter, hvor mange deltager? Aase, Christian, Steen og Gunnar. CJ tilmelder.
CJ: Højtaleren vi bruger til strandstævnet fungerer
ikke længere, kan den repareres?
CJ: Hvem skal spørges om at være ordstyrer til
Ros/ris? Birthe fra Sydvest?
Ros/ris-mødet den 21/2 i Helle Hallen.
Ny forretningsorden.
Samarbejde med Michelle.
Næste møde dato.

