Referat – Udvalgsmøde den 25. september 2019 Kl 18.00
Deltagere:
Afbud:
Referent: AJ
Brød: EP
Pkt.nr.

Christian Jacobsen (CJ), Steen S. Hansen (SH), Gunnar Andersen (GA), Kim Jensen (KJ),
Kurt R. Kristiansen (KK), Frede Rasmussen (FR), Erik Pallesen (EP), Aase Jacobsen (AJ)
Gert Ovesen (GO), Robert Sørensen (RS)

Punkt-indhold

Referat

1
2
3

Godkendelse af sidste referat
Nye punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
FR – stævneplanlæggers fremtid.
Godkendt.

4

Siden sidst – runde.

5

Økonomi – 2. kvartal

6

Evaluering – Vesterhede d. 29/6.

CJ: Nyt fra Idrætsledelsen.
o Alle 3 DM’er afholdes fremover i september. Par og hold afholdes som det plejer
(uge 36 og 37). Enkeltmands flyttes til lørdag uge 38.
o Fra januar 2020, kan man som spiller kun deltage i henholdsvis enkeltmands-, parog holdturnering for én klub. Det betyder i praksis, at man kan spille enkeltmand
for én klub, par for en anden klub og hold for en tredje klub. Det er dog IKKE længere tilladt at deltage i samme turnering (ej heller på tværs af landsdele) for flere
forskellige klubber.
CJ fortæller om økonomi, idet RS er fraværende.
Der er lidt uafklarede poster – RS tager kontakt til Michelle.
Økonomien til dato fremlægges til formandsmøde den 2. oktober.
o SH: Rigtig god dag. Social og hyggeligt.
o KK: Godt med en hel dag. Banesnore – knuder var gået op til strandstævnet = lidt
skæve baner.
o GA: Gode billeder, der blev taget til hjemmesiden.
o FR: Har I ideer til, om jeg kan ændre noget ift undervisningen af stævneplan?
Alle godt tilfreds. Godt med indsigt i funktionerne som helt nybegynder. Evt alle
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Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
Alle

RS

CJ

7

Overgangen til nye hjemmeside.

Nyt punkt: Stævneplanlæggers
fremtid.
8

9

Formandsmøde – planlægning.
Punkter:
 Økonomi.
 Holdturnering.
 Pilotprojekt.
 Næste års parturnering.
 Instruktion.
 Hjemmeside.
 Introduktionsvideo.
 Flere? – Forslag til nye tiltag fra
klubberne?
DGI’s årsmøder (Lands og Sydvest)
Hvem deltager?
Midtvejsmøde.
 Hvem deltager fra Sydvest – 3
personer?
 Forslag til dagsorden.
GO foreslår:
Hvordan får vi ensrettet tilmeldinger
til DM?
Der er stor forskel på kvalificeringen

Side 2

medbringer bærbar, så man kan afprøve selv, men tager længere tid.
Kursus udbydes til klubberne i 2020?
FR: Den nye udbyder fungerer godt. Få opstart problemer.
Ingen har hørt de store klager over skiftet.
FR: Nyt punkt: Der er opdaget fejl ift visningen på livescore. Jeg vil arbejde på det, for
det skal bare fungere. Men det kræver, at flere vil deltage i testning.
(SH + CJ tester)
21 klubber tilmeldt + udvalg. (2 klubber har valgt at lade et udvalgsmedlem herfra
repræsentere dem). Dvs 23 af 41 klubber er repræsenteret.
Dagsorden + referat fra evaluering af pilotprojektet sendes til tilmeldte klubber.

FR

CJ

KJ fortæller om tankerne bag en introduktionsvideo (der kan bruges over hele landet)
til både hjemmesider og Facebook mv.
Punkter tilføjes: Rækkebetegnelser og Kursus i stævneplan.

DGI Lands-årsmøde i København den 2. november:
o SH, CJ begge dage
DGI Sydvest årsmøde i Rødding den 19. november:
o Invitation sendes til udvalget.
o Samlet tilmelding (mail til CJ)
Midtvejsmøde i Middelfart den 26/10:
o Deltagere: RS, SH, KJ og EP (CJ deltager med Idrætsledelsen)
o CJ tilmelder
o Begge forslag er medtaget på dagsorden til midtvejdsmødet.

CJ

i de enkelte landsdele. OG proceduren ift oprykning kommende år.
KJ/Kristian Hansen foreslår:
Ændring af rækkebetegnelser til
Elite, Superliga el. lign, der viser
konkurrencemomentet.

10
11

Instruktion 13. april – evaluering.
Fremtiden?
Enkeltmands – evaluering.
Drejebog revideret? Lille ændring.

12

Pilotprojekt – evaluering med spillere og coaches den 28. august.

13

Parturnering – evaluering.

Side 3

CJ orienterer:
Valg til Idrætsledelsen fra region Syd i DGI-krocket
Som noget nyt i forretningsordenen – vedtaget på Midtvejsmødet i 2018 – vælges de 3
udvalgsmedlemmer i hver sin region – Syd (Fyn, Sydøstjylland, Sønderjylland og Sydvest), Øst (for Storebælt), Nord (resten af Jylland).
Det siddende medlem står for valget.
Fra Sydvest genopstiller CJ som udvalgsmedlem. KJ stiller op som suppleant.
Fyn, Sydøstjylland og Sønderjylland er kontaktet pr mail ift kandidater. Ingen ønsker at
stille op derfra. Fyn bakker op om CJ og KJ. Østjylland ønsker ikke at deltage i afstemning, idet de ingen kandidater har. Sønderjylland har ikke meldt noget tilbage.
I Sydvest er der ikke andre kandidater.
Udvalgsmedlem (2 år): CJ
Suppleant (1 år): KJ
FR: Er der lavet en procedure ift valget?
CJ: Nej. Jeg ved, Nord gør det også pr mail. Øst på deres årlige Østmøde.
I vores region Syd har vi ikke haft tradition for at samarbejde om stævner mv. Vi har
altid været mange medlemmer i Sydvest, og har derfor ikke haft brug for at ”lege med
de andre”. Men de andre har brug for os. Derfor vil vi forsøge at få noget samarbejde
op at stå med f.eks. stævner.
Udsættes.
CJ: Der er ønske fra nybegyndere om slagteknik + regelgennemgang i foråret.
o KK: Drejebog er færdig.
Deltagere i 2019: 38 / 2018: 53
o CJ: Skal datoen flyttes i 2020?
KJ: Positive tilbagemeldinger. Eneste kommentar var, om det kunne planlægges anderledes næste år ift, de spillede mod samme par 2 gange samme aften.
FR: Kunne der komme nogle af spillerne og fortælle til Ros/ris? Evt som årets emne.
Dette tages op på formandsmødet.
SH: Dagen gik fint

GO
KK/RS/
EP
KJ / SH

SH / KJ

14

Holdturnering – evaluering.

15

Strandstævne – evaluering.
Drejebog (vedhæftet).

16

Ølgod Krocket Camping – evaluering.

17

(Egon og Ernsts) Moduler til at introducere nye spillere.

Side 4

Tilmeldte 2019: 47 par + 6 par i pilotprojektet / 2018: 39 par
CJ: Udfordringer ift tvungen oprykning. Dette drøftes på formandsmødet.
Vi har kun hørt positivt om 10 spillerunder i træk.
Tilmeldte 2019: 103 hold / 2018: 113 hold
o GA: Rigtig god dag og godt vejr. Stor aktivitet ved skydning til midtbue!!!
Enkelte ikke helt forstået, hvordan tilmelding skulle gøres. Der blev lavet vejledning, der lå på Sydvest’ hjemmeside. Næste år sendes med til hele landet.
Tilmeldte 2019: 110 spillere / 2018: 132 spillere
OBS ift næste års invitation: De næste 4-5 år er dæmningen fra Sild til fastlandet
lukket (skal gøres højere). Dvs al trafik fra Sild skal over Rømø.
o KK: Alle fik lov at spille, selvom de kom efter deadline. Tænkt på, hvorfor der ikke
kom nogen fra Sjælland, Fyn og Nordjylland.
CJ: Der er kommet andre strandstævner rundt omkring i landet.
o KJ: 5 par overnattede på Rømø Familiecamping. De fik rigtig god behandling og vil
anbefale til andre. Bl.a. var det billigt (145,- pr campingvogn), der var plads til at
spille krocket og bookinger til strandstævnet blev placeret sammen. Har skrevet til
campingpladsen og rost dem.
o GA: Drejebogen er færdig. Stranden er booked til 2020.
o SH: Jeg var der fredag. Vil foreslå, vi får lavet en drejebog sammen med Ølgod KK.
Så ved vi hver især, hvem der gør hvad før, under og efter stævnet.
o EP: Der var nogle ting, som virkede forvirrende. Vigtigt at få lavet drejebogen inden for længe. Det går i glemmebogen, hvis vi venter til foråret.
o CJ: Vi skal hjælpe dem mere.
o KK: Var det en ide for dem, at de lavede et (under)udvalg, der tager sig af krocketcamping.
CJ: kontakter Ølgod omkring dette.
o KJ fortæller om indholdet.
Tanken er, at revidere lidt i modulerne og præsentere materialet til klubberne til
fri afbenyttelse ift nye spillere.
o EP: Erfaringen fra Tistrup – spændingsmomentet skal fremhæves. Nok også vigtigt
ift en video.

CJ/FR/A
J
GA/KJ/
KK

CJ / SH

KJ

18

Evt.

19

Punkter til næste møde ons d. 4.
dec kl 18.00

Side 5

o CJ: Ift valg af udvalg til Ros/ris. 2 stopper. Andre to vil gerne stille op. Men vi har
brug for mindst ’en suppleant. Alle har selvfølgelig mulighed for at stille op til både
udvalg og som suppleant.
o EP: Jeg savner ofte en pris, når jeg tilmelder mig til noget i DGI generelt.
o FR: Det kan være svært at tilmelde sig til fx DM. Måske skulle der laves en vejledning til hver gang.
o SH: Afholdes krocket-sportens dag igen næste år?
CJ: Nej, det er slut i nogle år frem. Tages måske op igen på et tidspunkt.
o KJ: Specielt Varde Kommune – skolekrocket ligger lidt i hi. Det er trægt ift samarbejdet med kommunens konsulent. Vi har ellers gode ideer.
 Tilbagemelding midtvejsmøde, årsmøder.
 Evaluering formandsmøde.
 Instruktion
 Lidt lunt (lille julefrokost) AJ og CJ
Drikkevarer SH

