Darum den 22. februar 2018
Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest

Sted:

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

Tid:

Torsdag 22. februar 2018 kl. 19.00

Deltagere: Kaj Kristensen (KK)
Carl Ejnar Lyngsø (CEFL)
Kurt R. Kristiansen (KRK)
Christian Jacobsen (CJ)
Gert Ovesen (GO)
Aase Jacobsen (AaJ)
Gunnar Andersen (GA)
Frede Rasmussen (FR)
Steen Søndergaard Hansen (SH)
Robert Sørensen (RS)
Hans Verner Frandsen (HVF)
Ca. 90 deltagere, fordelt på ca. 30 klubber.
Referent: KRK

Velkomst
KK bød velkommen
Herefter sang vi sangen: Spurven sidder stum bag kvist;
Dagsorden:
1. valg af mødeleder
KK foreslog på udvalgets vegne Hans Verner Frandsen, HVF valgtes.
HVF takkede for valget, konstaterede herefter at mødet var lovlig indvarslet, derefter
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valgtes der 3 stemmetællere, Hans P. Kristensen, Nordenskov, Hans Simonsen, Sig
og Anton Gade, Vesterhede
2. Beretning fra DGI Sydvest krocket udvalg.
KK, Ja så er det min sidste beretning da jeg udtræder af krocketudvalget af
personlig grunde
Når vi ser tilbage på året 2017, kan vi endnu engang konstatere at der har været nok
at se til.
Koordineringsgruppen og DGI Krocket er pr.1. januar kommen under DGI Vestjylland. Den 3. lørdag i juni lanceres som krockets dag, så vi håber der er mange klubber der vil være med. Gå til den lokale presse og få noget skrevet om krocket i dit
lokalområde. DGI Krocket vil også lave et indslag om emnet på deres Facebook
side.
ROS/RIS møde
Det er 11 gang at mødet bliver afholdt her i Darum
Debatten har tidligere været meget afdæmpet, hvilket jeg vælger at tolke som at I er
godt tilfreds med det arbejde udvalget lægger for dagen. Turneringer vil jeg ikke sige
noget om her, det kommer de personer der har haft med det at gøre ind på senere.
Lørdag/Søndagsstævner
Der har i 2017 været afholdt 10 stævner i perioden maj til september rundt om i
landsdelen. Det er klubber selv der afholder disse stævner, det DGI gør er at vi hjælper med af fordele dem så der ikke arrangeres flere stævner på samme dag.
Formandsmøde
Der blev ikke afholdt formandsmøde, da der ikke har været ønsker fra klubberne om
emner som skulle drøftes.
Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne takke
de klubber der har været behjælpeligt med at afvikle 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 2017. Uden jeres engagement og gå på mod ville det se sort ud.
Med disse ord vil jeg afslutte krocketudvalgets beretning for 2017

Side 2

3. Kurser. .
KK Instruktører, der har kun været 1 ude i 2017
4. Turneringer: Hold, par, enkeltmands og stradstævne.
CJ: Årsberetning for HOLD 2017
I 2017 var der 121 hold fordelt på 21 puljer.
Tilbagegang på 11 hold fra 2016. (Fra 2015 er tilbagegangen i alt på 32 hold)
2017 var registreret 591 forskellige navne i holdturneringen.
2016 var 639.
Til Ros/ris-møde i 2017, indførtes en ny regel, der gav straf til hold, som manglede
spiller-registrering sammen med sidste spillerunde. Det hjalp meget. Vi har selvfølgelig holdt øje med det hele alligevel. Et par enkelte klubber skulle vi rykke efter det
hos dem. Og et enkelt hold/klub fik det ikke gjort, men det betød ingenting i den samlede stilling, idet de havde sidstepladsen i puljen under alle omstændigheder. Så reglen er kommet for at blive. Så alle klubber skal stadig være opmærksomme på, at både resultat- og spiller-registrering er rigtig.
Rækkevindere i 2017:
C2: Vorbasse, C1: Agerbæk, B2: Boldklubben Vestkysten, B1: Ølgod, A2: SGI,
A1: Ribe, M2: Billum, M1: Vesterhede.
Stort tillykke til dem alle!
Ud af de 8 hold fik vi 3 DM’er til Sydvest:
C2: Vorbasse, C1: Agerbæk, B1: Ølgod
Vi er stolte af jer! Stort tillykke! Skal vi give dem en hånd?
Vi takker Næsbjerg for gode faciliteter og forplejning til finalestævnet!
Parturnering:
GO, Turneringen blev afholdt i Nordenskov den 12. august, der deltog 98 spillere –
lidt flere end sidste år. (Det er dog rart at der nogle steder kan konstateres lidt fremgang) Kampene blev afviklet på en dag, efter ønske fra foreningerne. Der var et par
puljer med 5 kampe, da disse var i samme række skulle der spilles en finalerunde.
Dette medførte at der var spillere som skulle spilles 6 kampe.
Vindere: M1 Jan Grenå, Bo Bolding, Hejnsvig, M2 Kim Kristensen, Thomas Ulbæk
Frandsen, Sig/Hejnsvig, A1 Inger Baun, Edith Pedersen, Janderup, A2 Henry Bech,
Murat Hudzig, Ribe, B1 Kaj Petersen, Bente Jensen, Ribe, C1 Erik Jessen, Poul Tønnesen, Grindsted, C2 Birgit Jørgensen, Preben V0nsild, Agerbæk.
DM afholdtes i Grenå og her fra Sydvest fik vi 2 DM’er, Jan Grenå, Bo Bolding,
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Hejnsvig, C2 Birgit Jørgensen, Preben Vonsild, Agerbæk.
DM afholdtes i Grenå og her fra Sydvest fik vi 2 DM’er, Jan Grenå, Bo Bolding,
Hejnsvig, C2 Birgit Jørgensen, Preben Vonsild, Agerbæk.
Vi fra udvalget ønsker jer alle et stort tillykke.
Tak til Nordenskov for baner og god forplejning.
Enkeltmandsturnering
KRK, Turneringen afholdtes den 18.06 i Horne, tak til Horne for fine baner og forplejning. Der var 41deltagere, lidt færre end i 2016.
2 deltagere fra hver række havde adgang til at deltage i DM som afholdtes i Tune
den 29.07. Her fra Sydvest fik vi 3 vindere, B2 Ib Svendsen, Vorbasse, A1 Magnus
Johansen, Næsbjerg, M2 Christian Jacobsen, Nordenskov. Tillykke til dem alle med
det fine resultat.
I 2018 afholdes turneringen søndag den 17. juni, stedet kendes endnu ikke.
Strandstævne
KK. Der var problemer med tilmeldingen i 2017. I 2018 afholdes stævnet lørdag den
25. august.
Herefter var der spørgsmål til beretningen fra salen.
Rigmor, Fanø hvorfor er der ikke noget fra landsstævnet. KK jeg forventede ikke at
det skulle med her.
KK den 3. lørdag i juni måned er Krockets dag, men jeg ved ikke mere om hvad der
vil ske.
Der var flere spørgsmål fra salen angående at al krocket administration bliver flyttet
til Ulfborg. KK Jeg har været til 2 møder i DGI om emnet. Det er således at DGI vil
rationalisere, det gøres ved at de enkelte afdelinger får tildelt al administration af forskellige idrætter, således bliver dans og musik overdraget til DGI Sydvest, krocket og
bowls overgår til DGI Vest med administration i Ulfborg.
CEFL, Vi spiller dog stadig krocket i sydvest, det er kun ledelsen som er flyttet til
DGI Vest.
5. Valg af 3 udvalgsmedlemmer
På valg er Kurt R. Kristiansen, modtager genvalg
Gunnar Andersen, modtager genvalg.
Carl Ejnar Lyngsø modtager ikke genvalg.
Kaj Kristensen trækker sig (af personlige grunde)
HVF, der efterlystes nye emner til bestyrelsen, forslag: Robert Sørensen.
Da der ikke var andre forslag, er de 3 nævnte hermed valgt.
6. Valg af 2 suppleanter.
HVF, forslag: Aase Hjerrild Jacobsen, Nordenskov, Kim Jensen, Billum.
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HVF, der skal stemmes på 1 person.
HVF, Aase er valgt som 1. suppleant, Kim som 2. supleant
7. Indkomne forslag.
HVF, Der er ikke indkommet forslag
8. Øvrige arrangementer
KK gennemgik herefter aktivitetskalenderen på Power point, den vil kunne ses på
hjemmesiden så snart Frede får den opdateret efter førstkommende bestyrelsesmøde. De som har budt ind på arrangementer får en mail herom senere.
Activ Krocketcamping
Egon Nielsen, Ølgod. Ønsker man at deltage i turneringen på niveau fredag eftermiddag skal det anmærkes ved tilmeldingen på DGI hjemmesiden, (det skulle nu være
tilrettet således at det kører automatisk ved tilmeldingen) .
Krocketrejse
Rigmor. Der er pt. tilmeldt 50 deltagere, der er kun arrangeret 1 tur, afrejse den 22.
juli hjemkomst 27. juli. Rigmor gennemgik herefter turens program, som i år går til
forbundslandet Sachen-Anhalt.
Hjemmesiden
FR. Er der nogen som har kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden, det var der
ikke.
HVF, tak for det Frede
9. Eventuelt.
CJ, Må vi fremadrettet vælge om stævner skal være lørdag eller søndag?
Kirsten Lindet, Tjæreborg: Det kan af hensyn til unge mennesker ikke være om lørdagen.
Herefter afsluttede HVF mødet med tak for god ro og orden.
KK Tak til FVH og tak til Carl Ejnar for godt samarbejde.
CJ, takkede på udvalgets vegne Kaj for hans store arbejde med DGI Sydvest’s
Krocket. Hvorefter mødet sluttede med sangen: Grøn er vårens hæk.
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