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Online Info-møde den 3. marts 2021 i DGI Sydvest Krocket.  
 
Deltagere/klubber:  
Bøvl, Nordenskov, Varde, Næsbjerg, Glejbjerg, Bramming, Tistrup, Tjæreborg, Vorbasse, Årre, Ølgod, Sig og Udvalget  
 
Referent: Udvalget/AJ 
 

Punkt-indhold Referat 

Generel info fra formand. 
Christian Jacobsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen. 

Intro til Zoom. 

Mødet bliver optaget. Referatet laves derudfra. 

Ros/ris-møde udsat til vi igen må være 100 personer forsamlet. 

Turneringerne er blevet opdateret.  

Specielt værd at kigge på parturneringen – ændret sidste år fra éndagsarrangement til 

turnering over 3 uger og med finaledag. 

Enkeltmands- og holdturneringen er i samme ombæring ændret til samme ordlyd og op-

nedrykningsregler. 

Til orientering, så er jeg blevet formand i Idrætsledelsen – Kirsten Pilgaard har selv valgt at 

trække sig fra udvalget. Dvs hendes suppleant fra Nord, HP, har taget over for hende i udvalget 

indtil næste valg i efteråret. 

Vi håber på, at alle turneringer og arrangementer kan afholdes som planlagt i år. Vi forventer 

selvfølgelig også stor fleksibilitet fra alle ift akut aflysning pga corona-smitte. 



 

Side 2 

Generel info fortsat Spørgsmål/Kommentar: 
Bramming: Mange betænkeligheder ved turnering pga corona-smitte. Kan vi ikke udsætte tur-
neringer til alle er vaccineret? 
Christian: Så kan vi ikke nå at tilmelde til DM. Man kan f.eks. vælge at flytte kampene selv. Vi 
må selvfølgelig se, hvad der meldes ud. Det kan blive aktuelt at nedkorte til 5 uger igen i år.  

  

Udvalgets handlingsplan for det kommende år 
Enkeltmandsturnering 
Erik Pallesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkeltmandsturneringen vil blive afholdt søndag den 22. august 2021, og turneringen afholdes 
i Horne, hvor Horne Krocketklub vil stå for værtskabet. 
Invitationen til Enkeltmandsturneringen vil blive sendt ud i slutningen af juni. 
Deltagerne tilmeldes via foreningsportalen, og da det kun er en person som skal spille, tilmel-
des spilleren som holdleder. 
Vi skal også gøre opmærksom på, at det i sidste ende er den enkelte klub, som er ansvarlig for, 
at spillerne meldes til på rette niveau.  
Turneringsreglement for Enkeltmandsturnering kan søges på DGI Sydvests hjemmeside under 
Turneringer. 
Hidtil har det været 1. og 2. pladsen i hver række som efterfølgende skulle rykke op i næste 
sæson, og de to spillere med laveste score i hver række kunne rykke ned.  Det er nu ændret i 
Turneringsreglementet. Alle puljevindere i hver række i 2020, skal rykke op i 2021, og alle sidst 
placerede spiller i hver pulje i 2020, kan rykke ned. 
I 2020 havde vi en enkelt pulje med 6 spillere, men desværre havde kun to par spillet en indle-
dende kamp, hvilket gav en tidsforsinkelse. Det blev så ikke bedre da puljens deltagere heller 
ikke fulgte fordelingsnøglen, hvilket gav endnu større forsinkelse. Det skal vi meget gerne und-
gå i 2021. Derfor vil det være sådan, at hvis vi får puljer i den størrelse, så vil der blive indle-



 

Side 3 

Enkeltmands fortsat dende kampe, som skal spilles inden turneringsdagen den 22. august. Hvis der skal spilles ind-
ledende kampe, vil der blive sendt besked ud til de par som skal spille senest 14 dage før tur-
neringen afholdes. 
Forhåbentlig kan vi også i 2021 øge deltagerantallet i Enkeltmandsturnering, i forhold til delta-
gerantallet på 42 i 2020. 
Tilmeldingsperiode   20-06-2021   til   31-07-2021 
Eventuelle indledende kampe spilles fra   07-08-2021   til   21-08-2021 
Spørgsmål: 
Nordenskov: Kan der ikke blive for mange i rækkerne, hvis der ikke er tvungen nedrykning? 
Erik: Tror ikke, problemet er så stort. 
Nordenskov: Der kan være stor forskel på niveauer i 1. division. Kan man ikke overveje at af-
holde turneringen over flere dage, så alle møder alle og ikke deles i puljer? 
Erik: Det kan overvejes i udvalget. 

Parturnering 
Steen S Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding vil være åben fra 30/3 til 28/4. 
Spilleuger 26-27-28, kampene må flyttes, hvis parrene er enige om det. Turneringen er åben, 
når den kommer på hjemmesiden. 
Serie 3 og 4 spiller tirsdag 
3. og 4. division spiller tirsdage 
Serie 1 og 2 spiller mandag 
1. og 2. Division spiller mandag 
Alle Kampe skal være indberettet senest 24/7 kl 23.59. 
Finalestævne: 8. august. i Vorbasse 
Danmarksmesterskab: 11. september, i Slagelse. 
Turneringsansvarlig 



 

Side 4 

Par fortsat Steen S. Hansen mail: steenkrocket@gmail.com tlf 22156995 
Tilmelding via foreningsportalen senest 30 April  2021 
Ændringen ift op-nedrykning er også ændret ligesom i enkeltmandsturneringen. 
Jeg håber også på endnu flere deltagere i år. 
Spørgsmål/kommentarer: 
Ingen. 

Holdturnering 
Christian Jacobsen 

Tilmelding via Foreningsportalen – er åben fra 3. marts til senest 28. marts 2021. 
Start: mandag d. 19. april, uge 16 (og 10 uger frem). 

Sidste spilledag er tirsdag d 22. juni, uge 25. 

Sidste indberetning er onsdag den 23. juni (Der kan evt søges dispensation pga aflysning af 

kamp pga corona-smitte – dog senest til den 20. juli). 

Finale: søndag d. 15. august i Næsbjerg 

DM: lørdag-søndag d. 18.-19. september i Spjald. 

Reglementet ganske lidt ordlyd forandret. 

Spørgsmål: 
Tjæreborg: Hvornår slutter den? Du sagde uge 26… 
Christian: Jeg har lavet forkert dato – slutter den 22. juni  uge 25. Fik regnet forkert til uge 26. 
Beklager. Tak for hjælpen ! (Står korrekt herover). 
Bramming: Skal vi ind over jer for at flytte en kamp pga corona? 
Christian: Kun, hvis den spilles efter den 23. juni. 
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”Krocket by night” 
Kim Jensen 

I år ændrer vi krocketmarathon.  
I år bliver det med primært formål at spille ind i mørket henover natten.  
Derfor starter der en bane kl 18 til 06, samt en bane fra 19 til 07. 
Det giver mulighed for at der kan hviles en time, hvis man ønsker flere blokke at spille i.  
Tiden er delt i 2 timers blokke.  
Det bliver i Bøvl fredag den 07. maj.  
I år er der invitation til hele landet. 
Spørgsmål: 
Ingen. 

Strandstævne 
Kim Jensen 

Det bliver som altid på Lakolk, i år den 12. juni.  
Der er lavet en super aftale med Rømø Familiecamping, hvor der kan overnattes for 75,- pr nat 
excl strøm.  
Der er ingen begrænsning på antal nætter, så længe det er i forbindelse med stævnet.  
Husk at nævne det ved reservation, så spillerne bliver placeret samlet. 
Spørgsmål: 
Ingen. 

Sommerstævne 
Erik Pallesen 
 
 
 
 
 
 

Ølgod Krocketklub ønskede ikke længere at stå som arrangør af Aktiv Krocket Camping, men 
ville godt medvirke ved løsning af flere praktiske opgaver. Derfor har vi i DGI Sydvest Krocket-
udvalg besluttet at videreføre krocket camping stævnet, men i et delvis nyt koncept, og med 
nogle nye tiltag. Derfor har det fået et nyt navn, og betegnes i dag som DGI Sydvest Sommer-
stævne. Sommerstævne skal ses i lyset af et af de nye tiltag, som gør at det ikke længere hand-
ler om krocket camping alene. 
Selvfølgelig er krocket camping det grundlæggende fundament, men et af de nye tiltag er, at vi 
nu åbner op for flere deltagere.  
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Sommerstævne fortsat Der vil fremover blive mulighed for, at krocketspillere kan tilmelde sig og deltage i turnerings-
kampene om lørdagen, uden at deltage i krocket camping og det øvrige Sommerstævne. Der vil 
i maj måned blive udsendt invitation til deltagelsen i lørdagens turnering, som et lørdagsstæv-
ne. 
Desuden bliver der mulighed for at vælge mellem 3 og 5 kampe til lørdagens turnering. 
Indbydelsen til DGI Sydvest Sommerstævne 2021 og Krocket Camping vil blive sendt ud en af 
de nærmeste dage.  
Sommerstævnet er arrangeret i samarbejde med Ølgod Krocketklub, Ølgod Camping og Hotel 
Hjedding. 
Stævnet vil starte med ankomst og Go Daw aften om torsdagen, og afsluttes med festaften og 
stævneafslutning lørdag aften. Der er således ingen aktiviteter om søndagen. Søndag vil være 
afrejsedag, blandt andet af hensyn til deltagere, som har en længere rejse hjem. 
Vi håber selvfølgelig at rigtig mange vil deltage i krocket camping, eller som endags deltager 
om lørdagen.  
Sommerstævnet giver mulighed for at møde nye såvel som gamle krocket venner, og vi håber 
alle vil få et par gode dage og en hyggelig og god krocket oplevelse. 
Spørgsmål: 
Ingen. 

Instruktion 
Højskole 
Birgit Christensen 
 
 
 

Vil forsøge at udarbejde noget instruktionsmateriale, som kan lægges på nettet, det kræver 

nogle videoklip som måske kan skaffes i forbindelse med den video der er ved at blive lavet. 

Hvis der er nogen der vil være med til at hjælpe med dette er de velkomne til at kontakte mig. 

Jeg har haft kontakt til nogle højskoler for at høre om de kunne være interesseret i at oprette 

et ugekursus i krocket, det vil tidligst kunne oprettes i 2022. Jeg har fået afslag fra to steder og 

har en henvendelse ude ved to mere, det er Brandbjerg Højskole og Seniorhøjskolen i Nørre 
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Højskole fortsat Nissum. Dem har jeg ikke fået svar fra endnu. De er jo mere eller mindre nedlukket pga. Coro-

na, så de er ikke nemme at komme i kontakt med.  

Højskoleophold tænkes som afløser for Krocketrejser. 

Hvis der er nogen der kender en højskole som I tænker kunne være interesseret vil jeg gerne 

høre om det. 

Spørgsmål: 
Ingen. 

Stævneplan-kursus 
Hjemmesiden 
Frede Rasmussen 

Planlagt til 2020, men aflyst pga corona. 
Vi er stadig parat til at udbyde kursus. 
Er der nogen her på mødet, der ønsker at deltage? Vorbasse og Næsbjerg bruger det allerede. 
Spørgsmål: 
Christian: Kunne nogen være interesseret i at deltage i et kursus, der evt ikke skal bruges før-
end 2022? 
Nordenskov: Kunne godt være. 
Erik: Jeg kunne ikke finde resultater fra parturneringen på hjemmesiden fra 2020. 
Frede: Burde være opdateret i dag. 

Lørdags/søndagsstævner 
/ aktivitetskalender 
Frede Rasmussen 

Ændret praksis ift fordelingen. 
Har nogen kommentarer til det? 
Kalenderen kan ses på hjemmesiden fra nu. 
Spørgsmål: 
Nordenskov: Kan se, Kvong har stævne samme dag som parfinalen. 
Frede: Det er afklaret med Kvong. 
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Eventuelt 
Christian Jacobsen 

Ingen uafklarede ting, ser det ud til. 
 
Vi håber, I synes, det var en god måde (online) at afholde mødet. 
Tak for jeres deltagelse. Vi ses forhåbentlig snart til Ros/ris-møde. 

 


