Referat, Formandsmøde den 2. oktober 2019 Kl 19.00
Deltagende klubber: Ølgod, Grindsted, Vesterhede, Bøvl, Fanø, Næsbjerg, Skovlund, Tistrup, Sig/Thorstrup, Oksbøl, Esbjerg, Janderup, Tjæreborg, Årre, Nordenskov, Horne, Billum, Vorbasse, Bramming, SGI, Grimstrup. (Ribe og Varde via udvalgsmedlemmer).
Afbud: Stenderup, Alslev, Outrup, Askov/Vejen.
Udvalget: Christian (formand), Steen (næstformand), Robert, Kurt, Gert, Kim, Gunnar, Erik (supp.), Aase (supp./referent), Frede (IT).

Pkt.
nr.
1
2

Punkt-indhold
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Økonomi.

3

1. IT/ hjemmeside
2. Interesse i kursus om stævneplan?

4

Instruktion

Referat

Ansvarlig

1. Byder velkommen.
2. Godkendt.
Orienterer generelt om økonomi frem til dato.
Underskud i 2017 og 2018 gjorde, at vi måtte kigge alvorligt på budgettet for 2019.
Det har virket. Det er vendt til et overskud på ca 10.000,-. Det er vi godt tilfredse
med. Det fulde regnskab og budget udsendes forud for Ros/ris-mødet 2020.
1. Ny udbyder af hjemmesiden. Fredelig overgang. Har I spørgsmål/kommentarer?
I. Kommentarer: Ingen.
2. Der ønskes kursus fra udvalget. Ca 2/3 af klubberne bruger stævneplan. Er der
klubber, der ønsker det?
I. Kommentarer: Næsbjerg tænker, det vil være godt, hvis flere kan det. Vi
trækker altid på de samme kræfter.
Konklusion: Indhold og dato offentliggøres til Ros/ris-mødet.
Orienterer om instruktion 13. april – fokus på nybegyndere. Formiddag regler. Eftermiddag spil. Tak til Varde for lån af baner mv. Få spillere tilmeldt. Har I kommentarer?
- Bramming: Vi har simpelthen ikke fået nye spillere.
- Skovlund: Vi får heller ingen nye spillere. Vil gerne have ideer til at få nye.
- Grindsted: Tror I krocket eksisterer om 10 år?
- Christian: I håb om at holde gang i krocket, har vi igangsat de nye tiltag (C2,
C1 kun for nybegyndere, videomateriale og rækkebetegnelse ændres til no-
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get genkendeligt).
- Kim – udvalg: Svært at arbejde med kommunen om skolekrocket. Måske skal
vi gå direkte til skolerne?
- Bramming: Vi kan sagtens få skolebørnene på banerne, men de kommer ikke
igen. Vi overvejer en juniorklub.
Ønske fra nybegynderne i pilotprojektet om slagteknik 9. september. 18 deltagere.
Det var en rigtig god aften. Tak til Næsbjerg for lån af baner mv.
Christian: Hvad skal vi gøre fremadrettet for at flere får instruktion?
- Ølgod: Udfordringen er at egne erfarne spillere tager over. Så der føles ikke
rigtigt et behov.
- Gert: Det er nemmere med en instruktør udefra end en lokal.
- Næsbjerg: Det er sådan indenfor alt, at en ekstern kommer bedre igennem.
- Ølgod: Kan I komme her i efteråret? (Ja sagtens)
- Horne: Vi har spillere, som har for travlt med at vinde, de lader ikke de nye
komme til – giver dem ikke en chance. Og vi spiller altid – træner ikke.

5

Enkeltmandsturnering

6

Holdturnering
1. 10 uger i træk
2. Tvungen oprykning

Side 2

Gert: Vi kommer gerne.
Christian: Vi tager det op igen til Ros/ris-møde.
Enkeltmandsturneringen startede i 2008, hvor også det første DM blev afholdt.
Deltagerantal går op og ned. Men det kører videre næste år.
For 2 år siden ændrede vi til ’en dag. Før indledende og finale (2 dage).
Evt med indledende, hvis for mange kampe på dagen.
Kommentarer: Ingen.
1. Vi har ikke hørt noget negativt. Vil nok være sådan fremover, så der kan blive
plads til parturneringen.
Kommentarer:
- Skovlund: Dejligt at blive færdig inden sommerferien.
Konklusion: Fortsættes med 10 uger i træk.
2. På Ros/ris-mødet i februar var der ønsker om at fylde op oppefra. Det var IKKE
en succes. Vi måtte rykke 12 hold op. (Ikke tilfældige, men nøje udvalgt på baggrund af vundne kampe og +/-). De fleste ligger i bunden. Og så kan man IGEN
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Side 3

tabe det hele. Det motiverer ikke. Desuden kan ændring af spilleaften være et
problem – hold måtte trække sig.
Kommentarer:
- Sig: 5 hold er for lidt i en pulje. Kedeligt med kun 8 kampe. Kan vi ikke være 7
hold?
- Skovlund: Vi er glade for den tvungne oprykning. Vi bliver alle sammen bedre
ved at blive udfordret.
- Horne: Kunne man vælge at lade 1-2-3 pladserne spille en ekstra omgang?
- Frede: Kunne man tilbyde muligheden for 5 holds-puljer? Hvis muligheden er
der?
- Erik: Jeg tænker, vi underminerer rækkesystemet, hvis vi placerer hold efter
turneringen.
- Frede: Kunne man spille 3 runder med 4 hold?
Konklusion: Udvalget arbejder videre over vinteren.
1. Evaluering Pilotprojekt
1. Succes. Se separat referat fra evalueringsmødet.
(Referat fra evaluering vedhæftes)
Det er nemmere at finde et par i stedet for 4 til et hold.
2. Årets emne ros/ris 2020. Spillere fra
Frede: Hvor mange går rundt i klubberne uden at deltage i turneringer?
2019 fortælle om deltagelsen (et
Spørgeskema ud til klubberne.
par stykker)
2. Årets emne 2020 til Ros/ris-mødet.
Spillere fra pilotprojektet fortæller om oplevelsen.
Tjæreborg: Kunne vi låne nogen til at fortælle det i klubberne.
Næsbjerg: Jeg har allerede en spiller til Ros/ris.
Vi skulle gerne have en spiller fra hver af de 3 klubber (Næsbjerg, Nordenskov,
SGI)
Christian: Kom gerne med nye emner.
Tjæreborg: Rekruttering af nye spillere – hvad kan vi gøre?
Erik: Bevæg dig for livet – konferencer i Herning og København.
Parturnering 2020.
Forslag: Lave en turnering som holdturneringen over flere omgange.
Hvordan skal det være – éndags eller
Birgit har lavet forslag.
over flere uger?
Kim: Forskellige måder at stille det op.
Christian: Skal vi lave det? Og hvordan?
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Tjæreborg: Det giver mere fleksibilitet at finde par i stedet for 4 til hold. Det er ikke
kun i C2 og C1, vi har udfordringer.
Erik: Flere fordele – også at man kunne skifte makker fra hold.
Nordenskov: Idé: Hvis en klub står med en enkelt spiller, så meldes det ind til turneringslederen, som kan sætte dem sammen.
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Introduktionsvideo

9

Rækkebetegnelser

10

Evt.
(Incl. Gode ideer fra klubberne til udvalget og til hinanden).

Konklusion: 15 af de fremmødte ønsker at udvalget arbejder videre med det.
Vi fremlægger til Ros/ris.
Videoen skal være for de unge, dvs der skal ske noget. Lægges på hjemmesider og
Facebook. Forskellige sekvenser kan vise fx spillets gang eller taktik. Osv.
Dyrt 20.-30.000 kr. Der skal søges fonde. Og selvfølgelig de andre landsdele.
Bramming: Kan vi bede klubberne om at give 1.000,-?
Tjæreborg: Vi skal søge fonde.
Skovlund: Vi vil gerne give 1.000,-. Og vi vil gerne være med i en samlet ansøgning til
foreningspuljen.
Konklusion: Hvis ikke hele landet vil være med, så kigger vi på, om klubberne vil give
til det.
Rækkerne har fået nye betegnelserne som forsøg i Sydvest. Signalværdien er stor ift
konkurrence-momentet.
Kommentarer:
- Skovlund: Tror ikke på, det hjælper, men lad os prøve.
- Vesterhede: Vi skal have budskabet ud.
Ændringen fremlægges på Midtvejsmødet den 26. oktober for hele landet.
Spændende, hvordan det modtages.
Ros/ris-møde 27. februar 2020 kl 19.00 i Helle Hallen.
Skovlund: Vi har tilbudt første års kontingent gratis. Og lavet særregler for de nye.
Kim: Vi kigger på et modul-tilbud til klubberne for nye spillere.
Bramming: Vi måtte ikke krokere den nye, men han måtte godt omvendt.
Gert: Det prøvede vi med træningen i Næsbjerg d 9. september.
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Christian: Som Mads (Horne) siger, så skal vi måske snakke hjemme i klubben om at
indføre træning i stedet for kun at spille for at vinde.
Erik: Hvis der kommer en instruktør udefra til træning, så virker det måske bedre.
Vorbasse: Kunne man øge interessen for enkeltmands ved at udbyde det som lørdags/søndagsstævner?
Christian: God idé. Det må klubberne gerne afprøve. Det kan der sagtens bydes ind
med til Ros/ris.
Tak for i aften.
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