Udvalgsmøde. Torsdag d. 3. september kl 18.00 i Esbjerg, Degnevej.
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:
Referent: AJ
Forplejning: Birgit
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: KJ og CJ har været til møde i Svendborg vedr. Landsstævne 2021. Det er dog nu udsat til 2022.
AJ: Søgt DM for par 2021.
FR:
- Prisen på hosting af hjemmesiden er fordoblet. Idrætsledelsen skal betale 50 %. FR skal oplyse om dette ved indberetning af udlæg.
- Stævneplanskursus i Sydvest er udsat til foråret
Ros/ris-møde.
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Ansvarlig
CJ
CJ
CJ
Alle
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Økonomi – Regnskab / Budget
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Krocket camping – fremtiden.
Præsentation fra arrangementsudvalget.
Se 2 vedhæftede dokumenter.

Side 2

- Stævneplan – ændring ift numre i klubnavne.
BC: Kontaktet højskoler ift. om de vil udbyde et krocketkursus – ugekursus. De fleste har lavet plan for 2021 nu, men
muligt i 2022. Kunne evt. gå i stedet for krocketrejser. Kan
man få DGI ind over?
CJ: Ved, der foregår noget ift. K-kurserne. En evt. ændring.
BC arbejder videre for DGI Sydvest Krocket.
RS: Kun udgifter indtil videre. Håber snart, der kommer nogle RS
indtægter. Vigtigt, at opkrævninger sendes ud lige efter turneringsstart næste år.
Budget kan først udarbejdes, når vi får en balance med nogle
indtægter.
CJ: Ønske om ny skærm til livescore (Idrætsledelsen betaler
50 %) og køb af buer til traileren.
FR: Skærm skal have HDMI eller VGA stik. Pixels betyder ikke
noget.
Midtvejsmøde budgetteret med 3 deltagere (4.500,-).
Beslutning: Vi skal have ny skærm.
CJ arbejder videre med skærm.
Buer skal i budget 2021.
EP: Præsenterer forslaget.
KJ/EP/BC/
Drøftelse.
RS
Arrangementsudvalget vender tilbage med revideret udgave.
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Dødsfald v. enkeltmandsturneringen.
Skal vi udarbejde en guide til støtte ved
uforudsete, svære situationer?

RS: For at kunne håndtere svære situationer. Hvad gør vi?
Findes der retningslinjer i DGI ift dødsfald?
EP: Det var svært at stå i.
MG: Hvad ville vi selv ønske, der skete efterfølgende?
Kunne bringes op på Midtvejsmøde.
Drøftelse af mulighederne i en guide. Indsamle erfaringer fra
andre tilsvarende situationer.
RS, EP, FR laver udkast til næste møde. RS kontakter DGI.
Udsat
Par:
Status:
SH: 64 par tilmeldt. Mange tilfredse med den nye turnerings- Turneringer – kort orientering fra form. Hvis vi fortsætter sådan, skal vi have turneringsregleturneringsledere.
mentet justeret.
- Marathon og Video (økonomi)
FR: OBS at der skal registreres navne i mobilresultater.
- Instruktion
Besluttet at fortsætte med samme turneringsform.
Enkeltmands:
EP: 42 deltagere. Selvfølgelig en svær situation med dødsfald. Men selve turneringen forløb fint. Enkelte havde spillet
en indledende kamp før tid. Alle var gjort opmærksom på, at
nøglen alligevel skulle overholdes. Men nogle spillede alligevel videre, som det passede dem, så i stedet for at spare tid,
det trak ud.

Side 3

RS

EP/SH/CJ
KJ
BC

Hold:
CJ: 93 hold tilmeldt. Kun en runde spillet. Det er selvfølgelig
en kort turnering ift, hvad det plejer at være. – Men bedre
end ingenting.
En del havde fået sig tilmeldt til par i stedet for hold. – Men
havde tilmeldt rettidigt. Det gav udfordringer ift at måtte
lave 3 udgaver førend alt var på plads.
FR: På finaledagen var der meget brug for hjælp til udfyldelse
af kampsedler. Særligt i Serie-rækkerne. Det skal vi være obs
på fremover.
Marathon
KJ: 32 spillere. Det regnede, men ingen klager. Vi er opfordret til at gøre det igen. Mørke-krocket var det bedste.
CJ: Vi skal arbejde videre med nyt koncept, hvor mørkekrocket er i fokus.
Der blev ikke aftalt, hvem der skal arbejde videre. KJ, BC og
CJ?
Ift. Video:
KJ: Vi har fået 15.000,- fra Foreningspuljen. Har desuden søgt
Sydbank-fonden.
KJ spørger NEWS om at komme i gang med video.

Side 4
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Side 5

DM for hold i Vejen – plan
Nye udfordringer ift Corona

Instruktion:
BC: Indbudt til instruktørmøde den 15. september. 5 tilmeldte.
Vi skal have lavet fælles materiale. Fx små videoer. Måske til
Youtube. Eller fx Powerpoints og indtale til. – Synlighed.
CJ: 2 arrangementer i år:
- DM for divisions-rækker
- DM for serie-rækker
Ingen må krydser over mellem de to arrangementer.
Minebånd – hegnspæle fra trailer.
Gammeldags kampplan. Dvs ikke indsamle sedler.
Hjælpere fra Sydvest-udvalget: Skal være behjælpelige ift at
overholde retningslinjer. Kontaktliste skal udfyldes til evt
smitteopsporing.
Gule veste medbringer hver især.
Publikum skal være siddende – selv medbringe stole.
Kontaktlister til publikum i info-stederne. Skrevet i program
til hjemmesiden.
Fredag kl 11.00: EP, BC, SH, RS, (CJ).
Lørdag: EP, MG, RS, SH, KL, AL
Søndag: BC, EP, FR, BR, MG
Festaften: KL, AL, EP, FR, BR.
Overnatning: KL, AL, FR, BR, EP (camping)
Info sendt til spillere + retningslinjer til stævner sendes med

SH
CJ
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Side 6

Udsat
Skema til resultatberegning plus/minus
ved MIX stævner
Vedhæftet dokument (sidste møde).
Klubliste – status fra Pia.
Evt.
Punkter til næste møde.
Den 14. okt kl 18.00 i Esbjerg.

ud. Link til luftfoto. Osv.
EP: Vi skal være obs på, hvem der skal vinde – kan der være
mere end én vinder?
+’er er vigtigt at have med.
Ros/ris-møde.
Udsat.
Deltagere ved Midtvejsmøde:
RS, SH, BC, KL.
- Forplejning (KL brød – CJ kaffe)
- Budget
- Evaluering DM i Vejen
- Turneringsreglementer revideres.

EP

