Udvalgsmøde den 3. marts 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), Kim Jensen (KJ), Robert Sørensen (RS), Erik Pallesen (EP), Birgit
Christensen (BC), Mads Guldager (MG), Karsten Ladefoged (KL), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ)
Afbud: BC
Referent: AJ
Brød: Steen
Pkt.nr.
1
2
3
4

Punkt-indhold
Godkendelse af sidste referat
Nye punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Konstituering 2020

Referat

Ingen.

Formand: CJ
Næstformand: SH
Referent: AJ
Økonomi: RS
Holdturnering: CJ, FR, EP
Parturnering: SH, KJ, KL
Enkeltmandsturnering: EP, RS, MG
Strandstævne: KJ, KL, MG
Instruktion/kurser: BC
Aktiv Krocket-camping: CJ, EP
Pop-up: SH
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Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
CJ
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Siden sidst – runde.

Maraton: KJ, BC, CJ
Video: KJ, BC, AJ
Hjemmesiden: FR
FR: Sendt format til klubliste til Pia. Hun vender tilbage.

Alle

KJ: Artikel omkring spiller i Boldklubben Vestkysten været i Jydske Vestkysten – sendt til Pia. Også sendt opfordring til Ældresagen.
RS/AJ: Vi sender et forslag til Idrætsledelsen omkring dispensation til at skifte spiller ud mellem to kampe i turneringen. (Fysisk og mental grund).
Alle bakker op og skriver under som samlet udvalg.
AJ sender forslaget til Formand Kirsten Pilgaard i Idrætsledelsen.
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Økonomi – Regnskab / Budget
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Evaluering Ros/ris-møde – herunder
- Tildeling af finalestævner 2020

Side 2

Spørgsmål til Pia (CJ sender mail):
Kan man stå som aktivt medlem i to klubber og deltage i samme turnering?
I samme landsdel?
Vi skal leve op til sidste års overskud på 10.000,-. – Dette er der RS
også budgetteret med.
- Vi skal være opmærksomme på, at alle skal have mikrofoCJ
nen, når de har ordet – også nede i salen. Vi kan få ekstra

- Forretningsorden – godkendelse
af revideret udgave.

-

-

-

-

personer til at gå rundt med mikrofoner.
Hvad gør vi ift klubber, som ikke melder tilbage med ”Klubbens Data” eller om de deltager. Det drejer sig om ca 6
klubber.
Besluttes at sende mail – vi savner jer. Hvis kontaktpersonen
er forkert, da rette info.
CJ sender mail.
Lørdag/søndagsstævner indsendes til Frede, dvs det ikke
skal stå på ”Klubbens data” fremover.
Ifm turneringernes finale/afholdelse sendes dokument ud til
klubberne, så de på forhånd kan være udfyldt af vinderne.
Dette dokument udarbejdes af Idrætsledelsen.
2021 startes kl 18.30. Desuden sættes der tid på længden af
pausen, dvs når pausen starter, så sættes en bagstopper.
Onsdag uge 9, den 3. marts, i Helle Hallen. CJ booker. Mødetid for udvalget kl 16.30. (Hallen bookes 16.30-22.30).
Referat af Ros/ris-mødet gennemgåes før udsendelse. Alle
vender tilbage med evt kommentarer senest torsdag morgen, herefter sendes til Pia.

Tildeling af Finalestævner (CJ sender mail til de to klubber)
o Enkeltmands: Næsbjerg
o Parturnering: Næsbjerg
o Holdturnering: Horne
Side 3
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Turneringer:
- Invitationer
- STAP
Strandstævne 2020:
- Pris/tilmelding

Side 4

Forretningsorden revideret
Det har været tvivl omkring denne sætnings betydning (under
punkt 4):
”Hvis en suppleant indtræder i udvalget, fortsættes perioden
ud for det afgåede udvalgsmedlem.”
Det er derfor rettet til følgende:
”Hvis en suppleant indtræder i udvalget for et afgående udvalgsmedlem, fortsætter suppleanten indtil førstkommende
Ros/ris-møde.”
AJ retter til.
Invitationer – hvem udarbejder og udsender?
HUSK at aftale ift forplejning (skrives i invitationen) og baneantal med klubberne.
- Enkeltmands – turneringsleder. Udsendes først i juni.
- Parturnering – turneringsleder. Udsendes til finaledeltagerklubber efter sidste indberetningsdato. Beskrivelse af nye
struktur ligger på hjemmesiden + sendes med referat ud fra
Ros/ris.
- Holdturnering – turneringsleder. Udsendes til finaledeltagerklubber efter sidste indberetningsdato.
- Strandstævne ligger klar. Bare påføres stævneansvarlig. Så
laver Pia den færdig, og sender ud til hele landet, ligesom
hun opretter arrangement til tilmelding.

AJ

o Pris: 100,- pr. spiller.
AJ sender info til Pia.
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Side 5

Hjemmeside / Stævneplan

Krockets synlighed:
- Facebook.
- Krocket-maraton
- Pop Up Krocket
- Introduktionsvideo.

STAP:
- Alle 3 turneringer er oprettet i STAP – incl ændring af rækkenavne.
EP giver besked om sidste tilmelding til enkeltmands.
- Parturnering er testet. OK!
FR: Kommer der flere krocketrejser i Sydvest?
CJ: Nej
FR: Så vil jeg fjerne ”Krocketrejser” på menuen og sætte
”Krockets synlighed” ind.
Alle bakker op om det.
FR sender liste til indhold til Invitation til Stævneplanskursus til
AJ, som forfatter invitationen.
Link til informationen. Planen skal være installeret og køreklar.
Pris: 100,- pr deltager incl. forplejning. Deadline: 2-3 uger efter
udsendelse.
Pop-up: Forslag til Plakat til A4 – laves som A3 og lamineres.
SH sender udkast til Pia. CJ aftaler afhentning i Ulfborg.
Hvis klubber ønsker at benytte en plakat, kan SH kontaktes –
kommer gerne ud.
Facebook: Er sat lidt gang i. Del og inviter.

FR

SH/KJ
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Instruktion 2020
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Ølgod Krocket Camping.
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Evt.

Side 6

Maraton: AJ sender invitation til Formænd og FR (lægger på
hjemmesiden). BT – medier.
Video: Vi er blevet godkendt til at søge foreningspuljen på
30.000,- til udarbejdelse af videoen. Flere korte videoer. Også
bruges som undervisningsmateriale.
KL: Hvordan får klubberne fat i dem?
Forskellige muligheder drøftes. (Meldes ud senere).
Mandag 20. april kl 17.00 i Næsbjerg.
For nybegyndere og letøvede.
BC: Invitation udarbejdes. Modtage tilmeldinger. Desuden koordinere med instruktører og Næsbjerg.
CJ er kontaktperson. Hjælper gerne med sparring.
(KL skal ikke repræsentere to sider.)
EP: I Tistrup har vi inviteret enkelt personer, hvor hvert enkelt
medlem inviterer en-to personer med. Rundstykker, krocket,
frokostbuffet, praktiske oplysninger, opvisning med lidt sværere slag, kage og kaffe. Medlemskontingent gratis et stykke tid –
og gavekort til dem, der er seriøse.
KJ: I Oksbøl, vil man prøve at fortsætte med krocket over sommeren på samme tid som ”Idræt om dagen” har været gennem
vinteren. Håber at få nogle i gang med krocket på denne måde.
RS: På Fanø gør vi sådan: De første måneder er den samme
”gamle” person tilknyttet den nye spiller.

BC

CJ

EP: Regelsæt koster 17,-. Kunne man evt. forære nye spillere
en, når de starter? Der kan printes fra
https://www.dgi.dk/krocket/krocket/om-krocket-idgi/spilleregler
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Side 7

Punkter til næste møde torsdag d.
14. maj kl 18.

MG: Rustfrie buer er svære at se. Det ville være dejligt at have
vandslanger på dem. Specielt gule er bedst at se.
Brød: KJ
Klubliste – status fra Pia.
Status maraton ift medier.
Aktiv i to klubber?

