Referat fra ros/ris-møde – DGI Sydvest Krocket
Dag og tid:

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.00-22.15

Sted:

Halle Hallen, Hellevej 27, 6818 Årre

Praktik:

Mødeleder: Christian Jacobsen
Referent: Pia Ebbensgård

Deltagere:

Udvalget fra DGI Sydvest Krocket, lokalforeninger, samt Pia Ebbensgård, DGI Vestjylland. I alt 97 deltagere fra 29 klubber.

Tidsangivelse:

Dagsorden:

Ansvarlig

1.
Referat

Velkomst og valg af mødeleder
Christian byder velkommen til årets aktivitetsmøde.
Sang: Dagen i dag.

Christian

Som mødeleder foreslås Erling Sørensen, Næsbjerg
Der klappes som accept.
Erling takker for valget.
2.
Referat

Valg af stemmetællere
Forslag:
Jytte Brun fra Askov/Vejen
Birgit Brun fra Bramming
Carsten Marcher fra Sig
Der klappes som accept.

Beslutning

Jytte Brun, Birgit Brun og Carsten Marcher vælges.

3.
Referat

Udvalgets beretninger
Årsberetning 2019
Enkeltmandsturnering 2019
Parturnering 2019
Holdturnering 2019
Strandstævnet
Instruktion
Regnskab/budget
Pilotprojekt
Spørgsmål til budgettet:
Christian uddyber nødvendigheden af at skabe et overskud. Det
bliver fordelt med 50% til Sydvest og 50% til idrætsledelsen til
udvikling af krocketsporten.
Er det ikke optimistisk at tro på samme deltagerantal?
Svar fra Kim: Der kommer en parturnering i 2020.
Pilotprojektet fremlægges af Torben og Max.
Projektet fungerer godt til nye spillere. Opfordring til at fortsætte
med projektet til nybegyndere og at nye klubber vil tilmelde sig.

Christian

Christian
Kurt
Steen
Aase
Gunnar
Erik
Robert
Kim

4.
Referat

Udvalgets handlingsplan for 2020
- Årets emne
Handlingsplan 2020
Indretning af trailer til udlån med udstyr til 12 baner.
Den bestilles og afhentes hos Christian.
Spørgeskemaer sendes ud til formænd for at få feedback.
Refusion til DM nedsættes til 20% i 2020. Det er fra landsplan
bestemt, at det er sidste år med refusion.
Forespørgsel på hvad man gør ved dødsfald. Deaktiver spillere i
Foreningsportalen og send en mail til kontoret i Vestjylland.
Vejledning lægges på hjemmesiden.
Datoerne for Strandstævnet og Enkeltmandsturneringen byttes
rundt. Strandstævnet afvikles derfor i år 13. juni 2020.
Kursus i stævneplan i samarbejde med Frede.
Årets emne
Krockets synlighed
Synlighed
- Pop up
- Krocket-marathon
- Facebook
- Videoer til undervisning i krocket
Idrætsledelsen arbejder med harmonisering af turneringsreglementet.
Gennemgang af rækkenavne fremadrettet.
DM 2020
Par 5. september i Møldrup
Hold 12.-13. september i Askov/Vejen
Enkeltmand 19. september på Tåsinge
Reglementer til DM er justeret lidt. De kan findes på Idrætsledelsens hjemmeside: www.dk-krocket.dk
OBS. Der blev på mødet refereret fra et forkert bilag omkring
reglementet for DM. Dette beklages naturligvis.
Det korrekte er, at man gerne må spille i to klubber i to landsdele, men ved DM kan man kun deltage for den ene landsdel.
Hvis det giver anledning til tvivl, kan spørgsmål rettes til Christian Jacobsen, tlf. 6128 4186.
Det korrekte bilag kan ses her: Reglement for DM i krocket
Tilmelding til DM. Turneringsleder skal på dagen modtage navne,
tlf. og mail. Oplysninger omkring overnatning mv. skal gives på
finaledagen. Priser oplyses i invitationen.
Faktura sendes samlet til klubben, hvorefter klubben selv må
viderefakturere.
Karsten: Kan skabelonen sendes forud til klubberne til dem, der
skal med på finaledagen? Dette vedtages.

Side 2

Udvalget
Christian

Parturnering
Datoer og forhåndstilmelding findes på hjemmesiden.
Finale i parturnering

Steen

Hold
Tilmeldingsfristen er fremrykket til 26. marts.
Datoer findes på hjemmesiden.
Kurt: Skal parturnering tilmeldes samtidig? Ja, det skal den.
Dette for at få en fornemmelse af, om parturneringen kan gennemføres.
Eftertilmelding muligt frem til 23. april.
Mulighed for at lave hold og par på tværs af klubber.

Aase

Instruktion
Der er planlagt en opfølgningsaften i Næsbjerg 20. april kl. 17.00

Erik

Hvis man har ønsker om at få en instruktør ud, så giv besked.
Vi har instruktører klar til at hjælpe jer.

5.
Indstilling/referat

Side 3

Pop up-krocket
Formålet er at vise spillet og få folk gjort nysgerrige.
Fordele: Minimale omkostninger og planlægning.
Kan også bruges ved firmaer.
Vesterhede er i gang.
Det kræver ingen planlægning og koordinering med udvalget,
men giv gerne et praj, for vi arbejder på at lave nogle skilte til at
tage med.

Steen

Krocket-marathon
Afholdes fredag 3. juli kl. 14.00 til lørdag 4. juli kl. 14.00.
Udvalget finder makkere, og du må tilmelde dig alle de tider,
man har lyst.
Mulighed for at stille telt eller campingvogn op.
Forslag om at indsende det til Guiness Rekordbog.

Kim

Video
Vi er lige blevet oprettet, så vi kan ansøge om penge (30.000
kr.) til at lave videomateriale for.
Forslag om at bede om et bidrag fra alle klubber til at lave videoen for.
Tanken er, at videoen skal bruges på landsplan.

Kim

Facebook
Der er oprettet en gruppe på facebook, der hedder ”Sydvest
Krocket”. Tanken er, at alle krocketspillere kan være med i gruppen, men det er kun aktiviteter fra Sydvest, der bliver vist på
siden.

Kim

Indkomne forslag
Forslag fra Næsbjerg/Rousthøje Krocket:
Der må ikke lægges stævnedatoer ind på Sydvest hjemmesiden,
før der er sket en fordeling af stævnedatoer ved Ros/ris-mødet.
Kommentarer:
Varde: Er overrasket over, at det var muligt, men giver opbakning til forslaget.
Frede: Vil gerne have datoerne løbende. Hvis datoerne falder
sammen med stævnedatoer, får klubberne en mail retur, at der

Erling

er sammenfald på dato.
Birgit: Forslag om at indsende alle forslag inden Ros/ris-mødet
og så kommer der en fordeling efter mødet.
Tonny, Vorbasse: Vi har lagt ind i april og maj måned. Mads,
Horne: Det er ikke et problem.
Erling: Det er ikke et problem, hvis vi holder os til de datoer, vi
plejer at afholde stævner.
Christian: Når udvalget laver nye tiltag, synes vi, at vi har førsteret til at vælge datoer.
Erling: Klubberne lægger også meget arbejde i det, så jeg kan
ikke se, at udvalget har fortrinsret.
Frede: Problemet er ikke ret stort.
Erik: Hvis stævner lægges løbende ind, har klubberne mulighed
for at tilpasse deres stævner. Indtil Ros/ris-mødet er det en foreløbig kalender. Datoerne fastsættes på mødet.
Dette vedtages
Beslutning

Datoer til lørdags/søndagsstævner sendes til Frede, der lægger
dem i kalenderen som foreløbige datoer. De endelige datoer
fastsættes Ros/ris-mødet.
Datoer fra udvalget benævnes med DGI.

6.
Indstilling/Referat

Valg af udvalgsmedlemmer
På valg er:
- Robert Sørensen (modtager genvalg)
- Gunnar Andersen (modtager ikke genvalg)
- Kurt Kristiansen (modtager ikke genvalg)
- Gert Ovesen (ikke på valg, men har valgt at trække sig
pga. helbred. Dvs. der skal vælges for 1 år)
Gert forklarer, hvorfor han ønsker at trække sig takker for en
god tid i udvalget
Kandidater:
Robert Sørensen – 2 årig valgperiode.
Erik Pallesen fra Tistrup – 2 årig valgperiode
Birgit Christensen fra Tjæreborg – 2 årig valgperiode
Ingen yderligere forslag.
Erik, Birgit og Robert vælges med klapsalve.
Mads Guldager, Horne – 1 årig periode. Vælges med klapsalve.

Beslutning

Erik Pallesen, Birgit Christensen og Robert Sørensen vælges for
en 2 årig periode.
Mads Guldager vælges for en 1 årig periode.

7.
Referat

Valg af 2 suppleanter
Aase Jacobsen, Nordenskov– genopstiller
Karsten Ladefoged, Ølgod – opstiller.
Begge vælges med klapsalve.

Beslutning

Aase Jacobsen og Karsten Ladefoged vælges.

8.
Referat

Diverse informationer
Fordeling af søndagsstævner:
Frede noterer i kalenderen på hjemmesiden.
Der er stadig ledige datoer at byde ind på.

Side 4

Aktiv Krocket camping i Ølgod:
Fredag, lørdag og søndag i uge 28.
Præsentation af program.
Hjemmesiden: Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Er der stemning for kursus i stævneplan?
Det er der tilkendegivelser for.
Udvalget laver et skriv til alle klubber, som de kan melde tilbage
på, så vi får en ide om, hvilket niveau der skal startes på.
Afhængig af tilbagemeldinger planlægges antal og niveau for
kurser.
Adresseliste:
Vi har tidligere modtaget oplysning om ændring af formænd i
klubberne fra DGI Sydvest, det gør vi ikke mere.
Pia undersøger om dette kan lade sig gøre igen.
Spørgsmål til Pia: Ingen.
Beslutning

Udvalget skriver ud til klubberne, for at indsamle oplysninger til
kurser i stævneplan.
Pia undersøger muligheden for at sende adresseliste til Frede, så
den igen kan lægges på hjemmesiden.

9.
Referat

Eventuelt
Anton: Ros til udvalget.
Landsstævne 2021 – der åbnes for tilmelding i efteråret.
Horne: Nytårsstævnet forløb rigtig godt.
Erling takker for god ro og orden.
Christian takker Erling for opgaven som mødeleder.
Gunnar, Kurt og Gert takkes for indsatsen i udvalget.
Gunnar takker for tiden i udvalget.
Sang: En dejlig dag
Velkommen til nye udvalgsmedlemmer.
Tak for i aften.

Side 5

Alle

