Udvalgsmøde den 4. december 2019 kl 18.00 på Vibealle 5, Nordenskov. Der er mad.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Gert Ovesen (GO), Steen S. Hansen (SH), Gunnar Andersen (GA), Kim Jensen (KJ),
Kurt R. Kristiansen (KK), Robert Sørensen (RS), Frede Rasmussen (FR), Erik Pallesen (EP), Aase Jacobsen (AJ)
Afbud: Robert, Gert
Referent: AJ
Aftensmad: Steen / Drikkevarer: Christian og Aase.
Pkt.nr.
Punkt-indhold
Referat
1
Godkendelse af sidste referat

2
Nye punkter til dagsorden
Ingen.
3
Godkendelse af dagsorden

4
Siden sidst – runde.
CJ: Gert Ovesen har af helbredsmæssige årsager valgt at stoppe
i udvalget fra dags dato. Erik Pallesen er trådt ind i udvalget
indtil Ros/ris-mødet d. 27. februar 2020. Da Gert ikke er på valg
i 2020, vil der skulle vælges et medlem for en ét-årig periode.
CJ: Indkøb af brugt bane-udstyr til vores Sydvest-trailer.
KJ: Vi har stadig ikke hørt fra Varde Kommune vedr. samarbejde.
FR: Har andre fået mail/evaluering vedr STAP fra DGI? Vi har
meldt ind med forskellige ting. Bl.a. ønske om undervisning i
STAP.
5
Økonomi – 3. kvartal
Det ser positivt ud for årets regnskab. Det endelige resultat
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Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
Alle

CJ

6

fremlægges til Ros/ris-møde i februar 2020.
HUSK alle udlæg, kørsel mv skal være indberettet senest 15.
december for 2019.
Evaluering – Formandsmøde
Kursus i Stævneplan udbydes i 2020. Udbydes til Ros/ris-møde CJ
- Kursus i stævneplan ønskes. (FR)
– indhold og tidspunkt. Afklaring om antal efterfølgende, så der
- Rekruttering af nye spillere – hvad kan sammensættes hold.
kan vi gøre? (Tjæreborg).
Holdturnering:
Rekruttering – se pkt. 10 om udvikling.
- Spørgeskema ift ønsker om 5 hold
i pulje.
Spørgeskema ift 4 – 5 hold + C2-løsgængere.
- 3 runder med 4 hold (FR)
Ansvarlig: turneringsudvalget for hold.
Med julehilsen ud.

6/fort
sat
Pilotprojekt:
- Spørgeskema –går der spillere i
klubberne, som kunne høre under
C1 og C2?
Instruktion:
7
Tilbagemeldinger:
- Midtvejsmøde
- Årsmøde DGI
- Årsmøde DGI Sydvest

Side 2

Instruktion – nybegyndere ønsker opfølgning på den 9. september.
Planlægges til mandag den 20. april kl 17.00.
Ansvarlige: EP – hjælpere KJ, SH.
Midtvejsmøde
CJ: Gennemgang af referat fra Midtvejsmøde i Middelfart.
 Det er vedtaget, at C2 ikke skal deltage i DMér fra 2020.
 DM for enkeltmands er flyttet til 3. weekend i september fra
2020.
 Regelfortolkningsudvalgets forretningsorden er blevet revi-







Side 3

deret, så der nu er 4 medlemmer (1 fra hvert landsområde +
en repræsentant fra Idrætsledelsen)
Vedr. rækkenavne:
Det blev besluttet på midtvejsmødet, at følgende ændring
er vedtaget fra næste sæson (2020) – grundet genkendelighed og image udenfor krocket-verdenen (på baggrund af
Sydvest’s forslag forsøg fra 2019):
o M1 ændres til 1. division/M1
o M2 ændres til 2. division/M2
o A1 ændres til 3. division/A1
o A2 ændres til 4. division /A2
o B1 ændres til Serie 1/B1
o B2 ændres til Serie 2/B2
o C1 ændres til Serie 3/C1
o C2 ændres til Serie 4/C2
Reglement for DM i krocket:
Er blevet redigeret. Se dette link:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C14D81AA-001
DM for hold 2020 skal afholdes i Vejen Idrætscenter i samarbejde mellem Askov/Vejen Krocketklub og Sydvest Krocketudvalg.
Se hele referatet på dette link:
http://krocket.dk/land/referater/2019/referat_midtvejsm.p
df

Årsmøde stor-DGI i DGI-byen
Gode drøftelser med kontorpersonalet fra Esbjerg undervejs i
toget til København og i pauserne på årsmødet.

8

Parturnering 2020.
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Planlægning Ros/Ris-mødet den 27.
februar kl. 19.00 i Helle Hallen.

10

Udvikling:
Krocket-marathon
Pop Up Krocket (dokument vedhæftet)
Introduktionsvideo.
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Årsmøde DGI Sydvest i Rødding Idrætscenter
Gode snakke med forskellige folk fra Sydvest.
Forskellige aftaler indgået omkring DM i Vejen. Både velkomst
og medieomtale.
KJ: Vi blev opfordret til at søge pulje til video.
KJ: Puljer af 4 par – de mødes alle samme sted 3 aftener. Skal
lægges direkte i forlængelse af holdturneringen.
På mødet i januar skal planer mv laves.
Vi skal have fundet en ordstyrer. KJ spørger.
Invitation udsendes 4 uger før. Materialet senest 2 uger før.
Pia inviteres (Pia er Michelles afløser hun er på barsel).
EP forsanger og sørger for sange (sendes til FR).
Mediedækning: Kontakt i god tid + reminder tæt på.
Marathon: KJ forklarer. Bane holdes i gang i 24 timer. Lodtrækning om hvilken farve kugle, man overtager – tilfældig makker.
Ikke for at vinde.
Julelys rundt om banen – evt billige her efter jul.
Pandelampe og evt. selvlysende spray til kuglerne.

SH/KJ
CJ

KJ
KJ

Planlægges 4.-5. juli – Fredag til lørdag.
Punkt Ros/ris-møde.
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Instruktion 13. april – evaluering.
Fremtiden?
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Strandstævne
2020 er stranden booked, men også
andet samme dag.
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Pop Up krocket: DGI-udtryk.
Tage ud og spille 5-6 mand et sted og håbe på at fange opmærksomhed.
Kan annonceres på hjemmesiden og Facebook. Evt på en opslagstavle i nærheden.
Skilt skal sættes op ved banen med ”DGI krocket”.
Punkt Ros/ris-møde.

SH

Introduktionsvideo: Stadig fokus på det økonomiske. KJ arbejder videre.
Drøftet ifm formandsmødet.
Fremtiden drøftes lidt.
Punkt Ros/ris-møde.
Drøftet. Enighed om følgende:
Strandstævnet bliver lørdag den 13. juni 2020.
Enkeltmandsstævnet bliver søndag den 22. august 2020.

KJ

Enkeltmands flyttes? (DM er flyttet til Camping ifm strandstævnet skal kontaktes hurtigt (KJ).
september)
Ølgod Krocket Camping.
Orientering.
Årshjul lavet sammen med Jens Christian, Ølgod.

CJ

CJ

AJ
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Evt.

Punkter til næste møde
onsdag d. 22. januar kl 18.00.

KJ: Facebookgruppe er oprettet – Sydvest Krocket.
Vi er i gang med at beskrive mv.
FR: Ny version af Stævneplan-programmet er ved at være færdig. Testpersoner: SH, CJ.
Respons ASAP.
 Økonomi
 Ros/ris planlægning
o Instruktion
o Strandstævne flyttet
o Enkeltmands flyttet både i Sydvest og DM
o Kursus i Stævneplan udbydes.
o Video
o Nye tiltag: Marathon og Pop-up.
o EP – sange.
o Mødeleder?

