DGI Sydvest krocket-udvalg.
Referat af Ros/Ris-møde torsdag den 21. februar 2019, kl. 19.00 i Helle Hallen, Vrenderupvej 40c 6818 Arre.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Aase Jacobsen (AJ), Gert Ovesen (GO), Steen S. Hansen (SH), Gunnar Andersen (GA), Kim Jensen (KJ),
Kurt R. Kristiansen (KK), Robert Sørensen (RS), Frede Rasmussen (FR), Michelle Knudsen.
Afbud: Ingen
Referent: KK
84 deltagere repræsenterende 30 klubber

Pkt.nr.

Punkt-indhold

1

Velkommen, Valg af ordstyrer

2
3

Valg af stemmetællere
Udvalgets beretning i det forløbne år.
Holdturnering
Parturnering
Enkeltmandsturnering
Strandstævne:
Instruktion:
Udvalgets regnskab 2018 og
budget 2019:

Referat
CJ bød velkommen, herefter valgtes Kristian Hansen (KH), Oksbøl, til ordstyrer.
Der indledtes med ”Den danske sang”.
Jørgen Søndergård; Horne, Carl Ejnar Lyngsøe, Sig/Thorstrup, Kris Hansen, Ansager.
CJ præsenterede udvalgets medlemmer + Michelle fra DGI Vest
Herefter årsberetning fra formanden. Se nedenstående.
Se nedenstående.
Se nedenstående.
Se nedenstående.
Se nedenstående.
Se nedenstående.
Blev vist i power point på storskærm.
Vi forsøger at vende et stort underskud til et lille overskud. Det har betydet, vi har skåret meget i udgifterne i år og må vente til 2020 med at købe fx den store nye skærm til
resultater (se under Evt. pkt. 10).
Desuden har vi ikke råd til kurser i udvalget i år. Og der kommer kun 3 med til Midt-
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Ansvarlig
CJ
KH
CJ
AJ
SH
KK
GA
GO
RS

4

5

Godkendelse af ny forretningsorden for DGI Sydvest Krocketudvalg.
Udvalgets handlingsplan for det
kommende år

vejsmøde i DGI Krocket i oktober (Udvalg fra alle landsdele mødes). Plejer at være 4
med.
Spørgsmål – ingen.
Forslaget har været til gennemsyn i foreningerne i ca. 4 uger, så vi håber at det er blevet gennemlæst.
Spørgsmål til forretningsordenen? Ingen.
Forslaget blev herefter godkendt ved almindelig håndsoprækning.
Alle oplæg er vist nedenfor.
Spørgsmål/kommentarer fra salen til nogle af oplæggene:
Generelt CJ:
Carl Ejnar, Sig, kommentar til Ligabegrebet.
Enighed i salen om, at forsøge at finde et andet navn til M1.
Erling, Næsbjerg, Er det ikke en fejl, at både hjemme- og udehold dømmes tabt kamp,
hvis sidste frist for indberetning af kampe i holdturnering ikke overholdes? Det er vel
ikke udeholdets skyld, hvis det ikke er indberettet? Er noteret.
Hold AJ:
Erling, Næsbjerg, der bliver for få spillere i C.
AJ, der er allerede meget få. Måske, det kan tilføre spillere i alt i turneringerne, hvis de
spiller parturnering.
Anni Ladefoged, Ølgod, ønsker at færdig-spille turneringen (alle 10 runder) før man
holder sommerferie. Mange holder ferie i uge 29-31, hvor de sidste to runder er placeret. (se under Evt. pkt. 10).
Årets emne KJ:
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CJ

Se sammendrag af power point nedenfor.
Birgit det kan blive svært at samle 4 spillere til holdturneringen i de små klubber, så
derfor er dette tænkt som en ekstra mulighed: en parturnering over fem uger. Formålet
er at flere deltager i turneringer.
Carl Ejnar Sig, I præsenterer 2 modeller. Der må ikke blive konkurrence mellem turneringerne, så holdturneringen i stedet udgår. Derfor vigtigt, der bliver plads til begge – så
helst ikke sideløbende.
AJ, Tanken med en coach er, at han/hun ikke må blande sig i spillet, medmindre der
holdes time-out. Resten af tiden skal der selvfølgelig følges med i kampen, men der må
ikke siges noget (ligesom almindelige tilskuere).
Frede Markussen, Askov/Vejen, Det må være coachen som afgør time-outen.
Erling Næsbjerg, Spillerne er ikke selv opmærksomme på, hvornår der er behov for
hjælp. Så coachen bør have muligheden for at ønske time-out.
CJ der kunne måske være 2 time-out til spillerne og 2 til coachen/træneren.
CJ Det er tilladt at sammensætte par fra flere klubber. Fuldstændig ligesom der allerede
er klubber, der går sammen i holdturneringen. Man kan dog ikke spille for to forskellige
klubber i en turnering i Sydvest.
Oluf, Tjæreborg, Sidste år fik vi 6 nye medlemmer, 4 er positive for det nye forslag med
coach, så vi har nok 2 par til pilotprojektet.
CJ I har alle en opgave i klubberne frem til formandsmødet i efteråret: snak med jeres
spillere, om vi skal have en parturnering over 5 uger, hvornår den skal placeres (sideSide 3

6

Indkomne forslag

7

Valg af udvalgsmedlemmer

8

Valg af to suppleanter

9

Fordeling af lørdags/søndagsstævner og enkeltmands- og parturnering og
holdfinalen.
Aktiv krocket camping
Krocketrejse

Side 4

løbende med holdturnering eller 5 andre uger) eller som hidtil ’en dag.
Askov/Vejen: ” Kan man ikke bestræbe sig på, at de klubber, som skal spille i samme
række og pulje, ligger i rimelig nærhed af hinanden? Det er langt at køre f.eks. fra Vejen
til Nymindegab og omvendt. Deltagerne bliver jo ikke yngre.”
CJ vi kan forsøge at skele til det, men det bliver svært.
Carl Ejnar, Sig/Thorstrup, hold fast i det vi har. Har selv siddet med holdturneringen.
Det er svært at gøre alle tilpas + holdet vil altid komme til at spille mod de samme.
FR, i Vestjylland kører vi rigtig langt. Det kan sagtens tage en hel dag.
KH konkluderer: Udvalget bestræber sig på, at man ikke skal køre langt hver gang.
På valg er:
Gert Ovesen
Steen Hansen
Christian Jacobsen
Aase Jacobsen (genopstiller ikke)
Udvalget peger på Kim Jensen.
Valgt er:
Gert Ovesen, Steen Hansen, Kim Jensen og Christian Jacobsen.
Udvalget peger på Aase Jacobsen.
Salen peger på Erik Pallesen, Tistrup.
Begge blev valgt.
1. supp: Aase. 2. supp: Erik.
SH, Fordeling af lørdags/søndagsstævner. Se opdateret aktivitetsplan på hjemmesiden.
Enkeltmandsturnering afholdes i Varde.
Parturnering fordeles på næste møde. Besked til de to klubber ca. 1. marts.
Holdfinale afholdes i Næsbjerg.
Kort om dato mv. Se aktivitetsplanen på ”vores” hjemmeside. Der er yderligere beskrivelse i invitationen.
Jeg har, i 15 år, arrangeret krocketrejserne. Det er sidste år jeg arrangerer rejsen. Turen

CJ

SH

SH
Rigmor

Hjemmesiden

Spørgsmål til Michelle

10

Eventuelt

går til Bornholm, programmet er som sidste gang. Hermed en stor tak til alle de mange
deltagere gennem årene.
”Det er vemodigt at sige, det er sidste tur, vi arrangerer. Og jeg skulle hilse mange gange hjemmefra!”
PS Der er stadig 2 pladser.
Der er tale om 2 forskellige hjemmesider:
Den officielle DGI-side https://www.dgi.dk/ .
Den jeg (FR) står for = ”Vores”, er www.krocket.dk og vises sådan
http://www.dgiribeamt.dk/krocket/web/hjemmeside/index.html
HUSK at Michelle ikke har andel i den sidste – og derfor IKKE kan besvare spørgsmål om
den. Der skal I i stedet kontakte mig.
Jeg besvarer gerne spørgsmål her og nu. Men ellers kan I altid kontakte mig pr telefon
eller mail.
Der var ingen spørgsmål.
KH Har i spørgsmål eller kommentarer?
Erik Pallesen, Tistrup, Ros til Frede for en fin hjemmeside.
Prisen for deltagelse i Vildbjerg, er der muligheder for besparelser (maden)?
CJ vi (Idrætsledelsen og Michelle) forsøger at forhandle prisen.
Kurt Kristensen, Nordenskov, Vi får ikke bedre sted end i Vildbjerg.
AJ Anni fra Ølgod foreslår, at holdturneringen kører alle 10 runder/uger i træk (uden
sommerferie). Er det et ønske fra alle, at vi forsøger det allerede i år?
Alle ønsker dette. Så holdturneringen 2019 vil køre fra uge 18 til 27. Nærmere info
om datoer kommer på ”vores” hjemmeside.
Anni Ladefoged, Ølgod, ønsker bedre opdatering af resultater i løbet af enkeltmandsog parturnering og holdfinalen, så tilskuere kan følge med.
CJ, FR arbejder med en udvidelse af stævneplanlægger således at den kan tilkobles en
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FR

Michelle
KH

stor-skærm til visning af løbende resultater under stævnerne.
KH tak for god ro og orden.
Afslutning

CJ: Tak til Kristian Hansen for indsatsen som mødeleder.
Vi forsøger at kontakte de klubber, der ikke har deltaget i eller meldt fra til Ros/Rismødet via en mail.
Udvalget har næste møde den 27. februar, hvorefter aktivitetskalenderen opdateres
snarest.
Tak for gode input til jer alle. Det vil vi arbejde videre med i udvalget. Kom godt hjem!

Årsberetninger 2018
Formand 2018 – Christian
Der er sket mange ting i udvalget siden sidste Ros/ris-møde.
I min optik er formandens fornemmeste opgave at uddelegere opgaverne – selvom jeg skal have fingeren på pulsen ift hvad der rør sig.
Jeg vil hermed præsentere bordet:
Formand Christian, holdturnering
Næstformand Steen, parturnering
Økonomi Robert, hjælper i holdturnering
Referent Kurt og Aase, Kurt enkeltmands, Aase medhjælper i holdturnering samt min højre hånd.
Instruktion Gert,
Strandstævne Gunnar
Suppleant Kim, Varde Kommune, årets emne
Web-ansvarlig Frede, hjælper holdturnering
DGI Vestjylland kontor Michelle
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CJ

Forandring i DGI-struktur år 1. Vi samarbejder nu med Vestjylland.
Koordinationsgruppen hedder nu Idrætsledelsen. Der sker også en hel del.
Formandsmøde. Tak for den positive og gode stemning på mødet. Dejligt med opbakning.
Krocketsportens dag. Ikke stor tilslutning i Sydvest. Men de frem-mødte ”gamle” spillere hyggede sig og fik kaffe og kage mv.
Nye turneringsregler. Vi har arbejdet med det. Kommer nærmere ind på i handlingsplan for 2019.
Stævner/turneringer afholdt. Det uddyber turneringslederne, så I ikke kun skal høre på mig hele aftenen.
Vi har lavet en ny forretningsorden, der skal til afstemning i næste punkt.
Den gamle forretningsorden gjaldt faktisk for DGI Ribe Amt Krocket og var ikke ajourført siden 2004.
Regnskab / budget. Stor udfordring at skulle vende et stort under-skud til et lille overskud. Robert kommer ind på det senere.
Årets emne kommer som et punkt senere.
Afslutningsvis vil jeg takke udvalget og kontaktperson til DGI for det gode og positive samarbejde i 2018. Alle har taget udfordringen op, og det har
ikke været lige let hele tiden for nogen af os.
Desuden tak til Birgit Christensen, Tjæreborg og Kristian Hansen, Oksbøl for gode input.
Tak til klubberne for tilbagemeldinger på mine mails.

Hold 2018 – Aase
113 hold tilmeldt – 2 faldt fra.
Kun 1 C2-hold – spillede med C1 (kun 6 hold)
Finaledagen i Horne – som altid fint tilrettelagt – Tak for det!
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Vinderne blev:
C2 Næsbjerg
C1 Hovborg
B2 Tistrup
B1 Ølgod
A2 Askov/Vejen
A1 Horne
M2 Nordenskov
M1 Vesterhede
Tillykke til både puljevindere og vinderne i finalen
Stolt i Vildbjerg – 5 Danmarksmester-hold i Sydvest:
C2 Næsbjerg Anni Jepsen, Joan Neder-Helman, Laurids Sørensen, Max Jørgensen
B2 Agerbæk Martin Kristensen, Birgit Jørgensen, Preben Vonsil, Karina Kristensen
B1 Ølgod Flemming Gejl Jensen, Jørgen Kjeldsen, Kresten Topgaard Nielsen, Ole Jepsen
A1 Horne Bente Rasmussen, Frede Rasmussen, Jørgen Søndergård Andersen, Erling Antonsen
M1 Vesterhede Kim Guldager, Anton Gade, Steen Hansen, Finn K Nielsen
Tillykke til DM’erne

Parturnering 2018 – Steen
Parturneringen 2018 foregik i Næsbjerg. Næsbjerg, krocketklub tog rigtig godt imod os, og serviceringen og bespisningen af dem der var med var
rigtig fin. Jeg fik hjælp af Kim, Aase og Christian.
Der var 41 par tilmeldt. 2 par meldte afbud lige op til så vi endte på 39 par i alt. I alt en tilbage gang på 10 par i forhold til 2017.
Vi brugte stævneplanlæggeren , og det forløb rimelig fint. Efter kamp dagen var der lidt bøvl med et hold fra Bøvl fordi jeg havde bøvlet lidt med programmet på dagen. Det blev rettet, og jeg har så taget ved lære af detDer blev spillet i 7 rækkerVinder C1 Birgit Jørgensen Og Preben Vonsil , fra Agerbæk.
Vinder B2 finalen blev vundet af Anne Grethe Nilsen og Lisbeth Hedegård fra Næsbjerg.
Vinder B1 Kasper Tykær Jensen og Martin Kristensen fra Agerbæk.
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Vinder A2 Finale Kaj Petersen og Gunnar Andersen, fra Ribe.
Vinder i A1 Blev Bente og Frede Rasmussen, fra Horne.
Vinder i M2, Kurt Kristensen og Hans Peder Christensen, Fra Nordenskov.
Vinder i M1 blev Anton Gade og Kim Guldager fra Vesterhede
Vinder ved DM, I Ramløse.
B2 Anne Grethe Nilsen og Lisbeth Hedegård fra Næsbjerg.
B1 Kasper Tykær Jensen og Martin Kristensen fra Agerbæk.

Enkeltmandsturnering 2018 – Kurt
Turneringen blev afholdt 17. juni i Varde
Der var 53 deltagende spillere fordelt over 7 rækker, - C2 (2017 42 spillere)
2 spillere fra hver række videre til DM.
Vindere blev:
M1 Christian Jacobsen, Nordenskov, Steen S. Hansen, Vesterhede.
M2 Kurt Uhre Schmidt, Varde, Bruno Vestesen, Oksbøl.
A1 Kai Petersen, Ribe, Kristian Flugt, Bøvl.
A2 Arne S. Jensen, Ølgod, Svend Erik Jensen, Sig/Thorstrup.
B1 Ib Svendsen, Vorbasse, Svend Erik Busk, Oksbøl.
B2 Robert Forkrog, Varde, Nanna Mortensen, Nordenskov.
C1 Tonny Andersen Vorbasse
C2 Ingen spillere.
DGI Sydvest fik vindere ved DM i Skørpinge den 28. juli.
M2: Kurt Uhre Schmidt, Varde.
A1: Kristian Flugt, Bøvl.
C1: Tonny Andersen, Vorbasse.

Strandstævne på Rømø 2018 – Gunnar
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Vi var 132 spillere som havde en god dag ,jeg var lidt spændt på hvordan det ville komme til at gå den første gang jeg stod for det .Men så kom der
en byge det blev til en lille ophold på en lille time, men vejret kan man ikke rigtig gøre noget.
m.h. Gunnar.

Instruktion – Gert
Efter at instruktion har ligget stille i nogle år, forsøgte vi et forsigtigt opstart med en invitation til klubberne.
Det første kursus afholdtes i Næsbjerg den 24. maj, der deltog 33 krocket spillere fra 8 klubber. Der var deltagere fra alle rækker, og glædeligt – ud af
de 33 spillere var de 12 nybegyndere. Der var 4 instruktører på holdet.
Herefter blev der afholdt et tilsvarende kursus i Bramming 30. august. Ud af de 20 tilmeldte var der 9 nybegyndere. Der undervistes på alle niveauer
med 3 instruktører.
Det var 2 rigtig gode dage, fint vejr og jeg føler at alle var rigtig godt tilfredse med undervisningen, så derfor blandt andet en stor tak til Næsbjerg og
Bramming, samt instruktører.

Handlingsplaner for 2019
Generelt 2019 - Christian
Turneringsreglement . Min udgave (Steens oplæg ”Forskellen på…”)
DM refusion.
2019 = 40 % som i kender.
2020 = 20 % = halvering.
2021 = 0.
Dato og spillesteder for DM 2019:
Enkelmands i Tune D 27 juli ( Sjælland )
Par i Ørnhøj D 7 september ( Vestjylland )
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Hold i Vildbjerg D 14-15 september ( Midtjylland )
K2 kursus i Hasselager mandag og tirsdag D 13-14 maj ( Fyn )
K4 kursus i Sydstevns lørdag og søndag D 25-26 maj ( Storstrøm , Syd/Øst Sæjlland )
Navneændring / image
Genkendelighed ift andre idrætsgrene pga synliggørelse overfor nye og evt yngre spillere.
Disse betegnelser er også indskrevet i Foreningsportalen til turneringerne.
Ligaen = M1
1. division = M2
2. division = A1
3. division = A2
Serie 1 = B1
Serie 2 = B2
Serie 3 = C1
Serie 4 = C2
Klubberne opfordres til at sende resultater af tuningen og stævner til lokale medier ( JV, Ugeavis i det område man nu er fra )
Dispensationer skal fornyes hvert år. Skriftlig begrundelse for tildeling af dispensation. Søges hos CJ på en mail.

Hold 2019 – Aase
Tilmelding: senest torsdag den 4. april 2019.
Start: Mandag den 29/4, tirsdag 30/4
Uge 18-25 og 30-31 (Uge 18-27, idet det blev aftalt mellem alle klubber på Ros/ris-mødet, at alle 10 spillerunder gennemføres inden sommerferien.)
OBS krocketrejse – flyt af kampe uge 21 den 19.-24. maj.
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Ferie: uge 26, 27, 28, 29 (Irrelevant, idet det blev aftalt mellem alle klubber på Ros/ris-mødet, at alle 10 spillerunder gennemføres inden sommerferien.)
Finale: søndag d 18. august
OBS Husk at gemme holdkort både hjemme- og udehold.
Vi står nogle gange med udfordringer, hvis der er sket fejl i indberetningen af resultatet.
Nye reglement
Vigtigt at C-rækkerne er for nye spillere – også i holdturnering. Vi ved, der er mange rundt omkring, (mig selv incl) der ikke vil spille, fordi de møder
gamle rotter.
Nu er der sat nye både i søen ift parturnering. Men det er vigtigt, at I ved, der OGSÅ kan tilmeldes hold i C1 og C2. Så må vi se, hvor mange der tilmeldes. Og husk nu, at C2 KUN er for nybegyndere.
Og husk også, at holdene skal meldes til, så de passer i niveau.
Vi bliver hårdere i år ift oprykning, hvis der mangler hold opad.

Partrunering 2019 – Steen
Der er konstateret en fejlindberetning i turneringen 2018, vi vil forsøge ikke at gentage en sådan fejl.
Parturnering 2019, 11.08, se opdateret aktivitetskalender efter næste udvalgsmøde 27.02.
Der spilles efter de nye regler. DM 2019 afholdes i Ørnhøj, Vestjylland den 07. septembert.

Enkeltmands 2019 – Kurt
Enkeltmandsturnering afholdes i 2019 søndag den 16. juni, sted ______, turneringsleder _________
der spilles efter de nye regler.
DM 2019 afholdes i Tune 27. juli. Turneringsleder Christian Jacobsen.

Rømø 2019 – Gunnar
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Strandstævne 2019 afholdes lørdag den 24. august.
Vi vil forsøge med et nyt tiltag for de som kommer langt vejs fra, ved at aftale med et par campingpladser på Rømø, således at der kan camperes på
pladserne på lidt mere favorable vilkår i forbindelse med stævnet.
Ligeledes medbring selv en bane til spil på stranden i de tilstødende dage.
Instruktion 2019 – Gert
Vi vil her i år forsøge med et heldagskursus i Varde den 13. april ”Lær din kølle at kende” Kurset vil være for alle, og der vil blive undervist på alle niveauer. Dog med særlig fokus på nye spillere.
Der sendes indbydelse med program til alle klubberne gennem DGI, prisen vil være 75,00 kr. (opkræves af DGI) Der kan på dagen til middag købes
pølser med brød, eller medbring selv mad.
Vi tilbyder også hjælp som hidtil i foreningerne på almindelige træningsaftener, hvor en instruktør vil være behjælpelig med spørgsmål og spil.

Årets emne – sammendrag af powerpoint (vist til mødet)
Forslag til pilotprojekt for C1 og C2 til en parturnering i 2019
På baggrund af ide-forslag fra:
Birgit Christensen, Tjæreborg
Kristian Hansen, Oksbøl.
Baggrund
 Færre nye medlemmer i klubberne
 Svært at oprette holdturnering i C2 og C1
 C1 indeholder i dag rutinerede spillere, som gør det svært for de nye, og som ikke opfylder definitionen (næste side).
 Mulighed for ændring af reglerne i den interne turnering, så den udover kampe, indeholder noget coaching
 Mulighed for færre kampe i turneringen.
Definition af C2 og C1
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C2 er for nybegyndere, og man kan ikke rykke ned i C2
C1 er for let øvede, og man kan ikke rykke ned i C1.

Nyt tiltag i pilotprojektet
 I C2 gives der mulighed for 4 timeout/hold/kamp af 2 min. varighed, når holdet har brug for coaching fra den medbragte coach.
 I C1 gives der mulighed for 2 timeout/hold/kamp af 2 min. varighed, når holdet har brug for coaching fra den medbragte coach.
 Til landsdelsfinalen og til DM kan der ikke bruges coach.
Forslag 1, Parturnering C2 og C1
 Der er 6 par i en pulje
 Der spilles to kampe/hold hver aften
 Alle holdene i puljen spiller samme sted
 Finalen spilles sammen med den almindelige parturnering, hvor vinderne af puljerne spiller mod hinanden.
 Vinderen af finalen går videre til landsfinalen.
Forslag 2, Parturnering C2 og C1
 Der laves en pulje på 6 par
 2 par mødes og spiller 2 kampe mod hinanden
 Der bliver 5 kampaftner og to gange hjemmekampe
 Ved flere puljer spilles finale med nr. 1 i hver pulje den samme dag som der er parturnering for de øvrige rækker.
Tilmelding af Par
 Der tilmeldes to personer. Spillerne kan godt være fra to klubber.
 Der kan tilmeldes reserver, som skal opfylde kravene for at spille i den pågældende række.
 Coach skal ikke tilmeldes.
o Det er parret/klubben, som finder en egnet spiller til dette. Det behøver ikke være samme person alle spillegange.
 Der spilles onsdag aftener kl. 18.30 i ulige uger.
Pilotprojekt
 Denne parturnering for C2 og C1 er et forsøg i 2019
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Udvalget indkalder til Formandsmøde i efterår 2019 – evaluering.
Hvis det bliver en succes, vil der på næste Ros/Ris-møde blive et forslag om at udbrede den til alle rækker fra 2020.

Tanker om 2020 / 1
 Alle rækker spiller parturnering over 5 aftener.
 Der bliver således ikke en ‘endagsturnering.
 Hvis der er mere end én pulje i en række, går vinderne til en finaledag (ligesom det kendes fra holdturneringen i dag).
 Vinderen fra finalen går derefter til DM.
Tanker om 2020 / 2
Forslag til afvikling af par- og holdturnering
Holdturneringen starter medio april i nogle uger, derefter parturnering, ferie, resten af holdturneringen.
eller
Parturneringen skal køre onsdag i ulige uger - sideløbende med holdturneringen. Dog afviklet senest 15. juli.
Begge forslag giver mulighed for at deltage i begge turneringer.
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