Udvalgsmøde den 14. maj 2020 kl 18.00. Tistrup KK-hus.
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: RS
Referent: AJ
Brød: Kim
Pkt.nr.
Punkt-indhold
1
Godkendelse af sidste referat
2
Nye punkter til dagsorden
3
4

Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde.
(Andet end Corona)
- Aktiv i 2 klubber (svar).

Referat
✓
Ingen.
✓
CJ: RS stand by af personlige årsager. Tager sig dog stadig af
økonomi.
KL træder ind i udvalget en periode.
CJ: Man kan sagtens være aktiv i 2 klubber. Hvis klubberne internt godkender det.
MG: Kan man spille i 2 forskellige rækker i forskellige landsdele?
CJ: Dette er reglerne fra ”Reglement for DM i krocket”.
”Række-rangering:

DGI Krocket | Michelle Knudsen | Tingvej 5, 6990 Ulfborg | Tlf. 7940 4281 | michelle.knudsen@dgi.dk | www.dgi.dk/krocket

Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
Alle

4 fort.

Har en spiller/spillerne spillet sig op i en højere rangerende
række, kan man ikke
længere spille i en lavere rangerende række i en anden
klub/landsdel. Det vil sige,
der altid spilles i samme række uanset hvilken klub/landsdel,
der repræsenteres.”
CJ: Modtaget opdateret klubliste/formænd. Lader det lige ligge
indtil kontoret er tilbage på almindelig kraft.
Kan vi få den pr kvartal? Der mangles klubnavn. FR har sendt
liste til Pia, så hun kan se, hvilke info, v har brug for. CJ følger
op.
KJ: Trailer indrettet med rum, så det er nemmere at holde orden og overskue. Det ser godt ud!

5

Side 2

Status Corona-situationen
- Nye anbefalinger?
- Instruktion 2020
- Holdturnering
- Parturnering
- Enkeltmands

KJ: Foreningspuljen igen i gang med at behandle ansøgninger
(vores til video). Jeg afventer svar.
CJ: Nye anbefalinger?
Nye på vej.
CJ kontakter Corona-linjen – får han samme svar som BC fik i
dag?
Efter kontakt til Kulturstyrelsens Corona-linje, har jeg (CJ) fået
følgende svar:

Alle

5 fort. - Marathon (medier?)
- Strandstævne
- DM

Snore i græsset er ikke nok til fysik adskilles. Det skal være mere tydeligt.
BC: Instruktion 2020
28. maj kl 18.30 i Næsbjerg. Finn Nielsen og Grethe Beck er instruktører.
4 tilmeldinger. Reminder i holdturnerings-mail.
Jeg vil gerne indkalde alle instruktører til vidensdeling. Måske
kan vi udarbejde et nyt koncept. Udvikle mere netbaseret undervisning. Indholdet kunne fx være ”Har I forskellige stærke
sider ift at instruere?”
CJ: Finaler
Alle turneringsledere skal have dokumenter sendt ud til finaledeltagende klubber, så deltagere kan tilmeldes samlet af turneringslederen på mail til Ulfborg.
Dokument udvikles af Idrætsledelsen.
CJ: Holdturnering
Fejl – flere klubber har meldt til i forkert turnering. Mail til
klubberne.
Der vil blive ændringer i alle rækker/puljer. FR skriver det på
hjemmesiden.
I skrivende stund (17/5) er der ændret 2 gange. Meget arbejde.

Side 3

5 fort.

Håber ikke, der kommer flere ændringer nu.
SH: Parturnering
Under udarbejdelse. Forventes udsendt først i juni.
OBS om hold tilmeldt til par- i stedet for holdturnering.
Hvis rækken ikke går op med 4 i hver pulje, så kontakter jeg forskellige klubber for at finde flere par.
EP: Enkeltmands
Invitationen er under udarbejdelse. Afventer udmelding fra
myndighederne 8. juni omkring forsamlingstal.
Kan evt. deles på to dage eller flere spillesteder.
Præmier/plader til alle 3 turneringer bestilles af CJ.
KJ: Marathon / medier
Stævnet forventes afholdt.
Tilmeldingsfrist rykkes til 12. juni – revideret invitation sendes
ud med holdturneringsmail. Kun Sydvest-spillere i år. Max 2
baner.
Der kommer én med en drone, så vi kan få gode billeder.
BC kontakter flere medier – fx TVsyd, P4, BT, Jydske, Ugeblade
(KL har tlf. – sender til BC).
Første tilmeldinger kommet.

Side 4

5 fort.

CJ: Strandstævne
KJ:
✓ Advisere Gunnar og skovfoged om aflysning.
✓ Tlf til skovfoged sender CJ til Kim.
✓ Samme weekend 2021.
✓ Strand bookes 2021.
Pop-up:
Søsættes rigtigt 2021.
Plakat ændres/forstørres lidt. Torben Kristensen (NUIF) spørges, om han kan hjælpe. CJ spørger.
DM:
Forventes afholdt som planlagt.
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Økonomi – Regnskab / Budget

CJ: Aktivitetsbalancen ikke god – forventeligt – endnu ingen
indtægter.
(RS)/CJ
BC: Kan Idrætsledelsen fastsætte regler omkring, hvornår (tidspunkt) der skal opkræves for hver enkelt turnering?
CJ: Svært pga mange forskellige tidspunkter for turneringer i de
forskellige landsdele.

Side 5

7

Ølgod Krocketcamping – fremtiden

KL: Ølgod melder, at de synes, det er blevet for svært at afhol- CJ/KL
de arrangementet. Der kan ikke findes hjælpere til planlægning.
– gerne hjælpe til med det praktiske.
CJ: Skal vi, som Sydvest udvalg, køre det videre?
Enighed i udvalget: Ja, vi vil forsøge!
Nye tiltag. Ideudveksling.
Vi arbejder videre med et nyt koncept på næste møde.
Der skal findes et nyt navn.

8

Hjemmeside
Stævneplanskursus

FR: Er der spørgsmål til hjemmesiden?
CB: Hvordan gør vi med instruktør-listen? Skal der ikke være en
liste med kontaktinfo?
CJ: Du/instruktionsansvarlig har listen med kontaktinfo. Navnene kan ligge på hjemmesiden. Men kontakten skal gå gennem
dig. FR opdaterer navne/liste på hjemmesiden.
Stævneplanskursus:
CJ: Hvor mange er tilmeldt?
FR: 4 på meget forskellige niveauer.
Det er ikke glemt, men udskydes pga Corona.
FR: Opdaterer hjemmesiden ift afholdelse af kurserne.
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FR
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Evt.

SH: 3 nye medlemmer i Vesterhede.
MG: Mange vil gerne spille flere kampe, nu når holdturneringen
kun er 5 runder. Kunne man fx tage både 1. og 2. plads med til
finalen?
CJ: Det bliver for mange kampe.
BC: Hvilke opgaver har vi ved DM i Vejen? 12.-13. september?
CJ: Baner skal stilles op. Andre praktiske opgaver.
Hvem vil hjælpe? KL, EP, BC, KJ.
Askov/Vejen stiller også med et par stykker.
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Punkter til næste møde.
Torsdag d. 30. juli kl 18 i Horne.
16. juli sidste tilmelding til Mads!
Grill klar 19.30.

- ”Krocketcamping”
- DM i Vejen
- Siden sidst (turneringer mv)
Næste-næste møde.
- Klubliste – status fra Pia.

Side 7

