Udvalgsmøde den 22. januar 2020 kl 18.00. (Spis aftensmad hjemmefra), DGI Sydvest, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), 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:
Referent: AJ
Brød: KJ / CJ og AJ
Pkt.nr.
1
2
3
4

Punkt-indhold
Godkendelse af sidste referat
Nye punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde.

Referat

Ingen

CJ: Møde i Idrætsledelsen. På Midtvejsmøde i 2018 blev det
vedtaget, at turneringer koster 100,- pr mand. Dvs stævner må
udbydes billigere.
FR: Opdateret hjemmesiden. Er det korrekt, der ikke er krocketrejse i Sydvest i år. JA.
KK: Der er venteliste på Skotlands-rejsen.
EP: Været på konferencen ”Bevæg dig for livet” i Herning. Flot
arrangement. Inspiration. Fokus var: det handler mest om samvær og ikke kun turneringerne/konkurrence. Fleksibilitet også
vigtigt.
o CJ. Måske vi skal deltage flere, hvis det kommer igen.
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Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
Alle
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Økonomi – Regnskab / Budget

6

Spørgeskema – resultater
Turneringer 2020
- Rundstykker?
STAP Webinarer

Der udarbejdes regnskab. Der bliver flere detaljer end det, vi
RS
har lige nu. Der er kommet flere tal fra DGI Vest, der skal studeres nærmere.
Budget blev lavet i november.
Begge dele fremlægges på Ros/ris.
Spørgeskema: Kun 17 af 41 klubber har meldt tilbage. Skuffen- AJ
de, idet der har været stor røre omkring antal hold i puljerne i
holdturneringen.
Holdturnering: Tilmelding rykkes frem til torsdag d. 26. marts.
Der er positiv stemning overfor 5-holds-puljer, hvis turneringsudvalget ikke har mulighed for 6-holds-puljer. Det afhænger
selvfølgelig af antal tilmeldte hold.
C1 og C2 i parturneringen: Ca 5 par forventes at deltage.
Instruktionsaften for begyndere: Der forventes deltagelse af de
spillere, der var med i efteråret.
Turneringer:
CJ
Holdturnering: Se ovenfor.
Parturnering: (Forhånds)Tilmeldingsfrist samme som holdturnering.
Skal der laves særlig invitation? Nej. Det bliver samme procedure som til holdturnering. Info til ros/ris.
(Forhånds)Tilmeldingsfrist 26. marts (evt kan ændres ift holdturneringen). Endelig tilmeldingsfrist 23. april (lukkes).

Side 2

Alt efter antal puljer i hver række, skal 2. pladsen muligvis også
spille til finaledagen den 9. august.
På hjemmesiden skal proceduren offentliggøres snart.
Sidste indberetning den 5. august
Enkeltmands: Invitation – ’Endagsarrangement. Flyttet til 23.
august.
Rundstykker genindføres til enkeltmandsturnering / parfinale.
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Side 3

Hjemmeside / Stævneplan

Udvikling/Rekruttering:
Varde Kommune!!!

(STAP) Webinar den 4. februar kl 15.00: FR, AJ og evt. SH deltager.
Hjemmesiden: Klublisten er fjernet. Det kan desværre nok ikke
lade sig gøre mere. Der kan ikke opdateres mere. – Og hvad er
den så værd?
Måske er persondataforordningen en hindring.
CJ følger op.

FR

Stævneplan: AJ kan evt få testet.
CJ sender notesblok (kampe) rundt til SH, Finn og FR.
Hvilken version skal udbydes til kursus til klubberne?
Tilmelding via mail til FR, som inddeler og afklarer. Finder tid og
sted. Meldes ud til Ros/ris. Tilmeldingsfrist 1. april.
Varde Kommune: De har meldt ud, de ikke har ressourcer til at SH/KJ
fortsætte. Det var ellers dem, som ønskede samarbejdet ift sko-

Facebook.
Krocket-marathon
Pop Up Krocket
Introduktionsvideo.

lerne…
Facebook: Vi har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder
”Sydvest Krocket”, der kan bruges af krocketklubberne i Billund, Esbjerg, Vejen og Varde Kommune. Ikke kun til krocketarrangementer, men alle arrangementer, hvor klubben er arrangør, fx ”Ølsmagning”. Alle i hele Danmark kan blive medlem.
Fra Facebook linkes til hjemmesiden og den anden vej.
Er der webninarer omkring Facebook???
Krocket-marathon: 3.-4. juli kl 14.00-14.00.
Julelys er indkøbt – 100 m. + 11 lys til buerne (batteri).
Om det skal være et døgn eller to, afklares, når vi kender antallet.
Medierne skal inddrages. Skal sendes til dem i god tid.
Nordenskov vil stille baner til rådighed.
Invitation laves.
Pop Up krocket: Hold klar til Pop Up krocket.
Evt ”sandwich” med reklamer. Inspiration til klubberne til
Ros/ris. SH kan evt koordinere.
Introduktionsvideo: Vi er stadig på stand-by ift ansøgning til
Foreningspuljen. KJ følger op.

Side 4
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Instruktion 2020
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Strandstævne 2020.
Stranden booked d 12.-13. juni.
Campingpladser kontaktet?
Ølgod Krocket Camping.
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Side 5

Planlægning Ros/Ris-mødet den 27.
februar kl. 19.00 i Helle Hallen.
Arbejdsfordeling (dokument)
Dagsorden (dokument)
- Handlingsplan 2020
o Kursus Stævneplan
o Afslutte sidste års emne – 3
af deltagerne i pilotprojektet fortæller (1 fra Næsbjerg, 1 fra SGI og 1 fra
Nordenskov)
o Årets emne Rekruttering og
udvikling
 Pop-up
 Marathon
 Video

Instruktion mandag den 20. april kl 17.00 i Næsbjerg.
EP kontakter de relevante personer for indhentning af oplysninger for afvikling af instruktion i Næsbjerg.
KJ: Mailet til Familiecamping
Invitation udfærdiges snarest.

EP

Spørges, om de vil sige noget til Ros/ris.
CJ tager kontakt ca 20. februar.
Dokumentet ”Årets emne” udsendes 14 dage før mødet.
”Krockets synlighed”.

CJ

Kontakt til sidste års spillere (1 fra hver af de 3 klubber).
KJ tager kontakt til formændene.
Trailer kan lånes – skal dog selv hente og bringe.
Nye rækkenavne:
 1. division/M1
 2. division/M2
 3. division/A1
 4. division /A2
 Serie 1/B1
 Serie 2/B2
 Serie 3/C1

KJ

CJ

 Facebook
Kandidater på plads?

 Serie 4/C2
Rømø: Camping skal fremhæves.
Kandidater ikke helt på plads.

13

14

Side 6

Evt.

Punkter til næste møde tirsdag d. 3.
marts kl 18.

Pris: 50,- incl. Sodavand/øl ved ankomst.
Kontakt til nye kandidater med dato for næste møde. CJ
1.-4. juli 2021 – Landsstævne i Svendborg.
Krocketbanerne bliver i Ollerup + overnatning.
- Brød (Steen)
- Økonomi
- Konstituering
- Turneringer – invitationer
- Strandstævne – pris og tilmeldingsfrist.

