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Udvalgsmøde den 5. august kl. 18.00, Degnevej i Esbjerg.  
I DGI Sydvest krocket-udvalg. 

 
Deltagere: Steen S. Hansen (SH), Christian Jacobsen (CJ), Kim Jensen (KJ), Robert Sørensen (RS), Erik Pallesen (EP), Bir-
git Christensen (BC), Mads Guldager (MG), Karsten Ladefoged (KL), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ) 
Afbud: RS 
Ordstyrer: BC 
Referent: AJ 
Forplejning: SH har brød og kage med. 
 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer SH: BC er valgt. SH 
2 Kommentarer til referat fra klubberne? Ingenting BC 

3 Nye punkter til dagsorden - Evaluering strand- + sommerstævne 
- Valg Idrætsledelsen 

BC 

4 Godkendelse af dagsorden Godkendt BC 

5 Siden sidst – runde  KJ: To nye 15-årige spillere i Billum. Det er rigtig flot! Aftalt, 
de skal interviews af kommunikationsmedarbejder fra 
Vestjylland, så det kan deles. 
BC: Opfølgning på højskoler. Har ikke hørt fra Michelle, og 
hun har ferie nu. 
CJ: Vi har klubber i Sydvest, der ansøger om værtskab for 
DMér i både 2022 og 2023. Meget positivt! 

Alle 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Side 2 

6 Økonomi – RS sender notat pga afbud Notat: 
Vedlagt rapport om økonomi baseret på DGI balance pr. 
15.7.2021. 
Denne balance udviser et over skud på kr. 48.529,87. Der 
mangleråbenlyst udgifter som endnu ikke er posteret hos 
DGI. 
Eksempelvis udgifter fra årsmøde, udgifter vedr. hold og par. 
Endvidere mangler der også indtægter/udgifter vedr. Ølgod. 
Jeg har derfor valgt at arbejde med afvigelser i forhold til 
budget, også må jeg tage en snak med Pia/Michelle når ba-
lancen fra 15.8. foreligger. 
SH: Vi kan konstatere, at det ser fint ud. Punkt udsat til næ-
ste gang, hvor vi skal have kigget på budget til 2022. 
 
EP/alle: Uhensigtsmæssigt, at økonomi-afdelingen i DGI 
Vestjylland er helt lukket i flere uger. Ikke mulighed for at få 
betalt regninger fra sommerstævnet. Det er uheldigt, når 
pengene står i DGI-systemet. Regningen fra campingpladsen 
blev faktisk sendt derop inden ferien. 
SH (formand Sydvest) + CJ (formand Idrætsledelsen) tager 
kontakt til kontoret deromkring. 

RS 

7 Evaluering Ros/ris-mødet. Generelt: 
CJ: Som afgående formand, synes jeg, det gik stille og roligt. 
FR: Teknisk var det ikke imponerende fra Helle Hallens side. 
KJ: Ift Bonus-videoen delte Tistrup News den dagen efter. Der 
er 29.000, der har set den. 

BC 



 

Side 3 

BC: Jeg mener, vi gjorde for lidt ud af det, der kom nede fra 
salen. Vi skal nok tage det lidt mere alvorligt. Måske spørge 
ind til, hvad vi kan gøre bedre. Til kaffen kan vi evt. sætte os 
ned mellem deltagerne for at snakke med dem. Vi kan evt. 
reservere pladser dernede. Hvad kan vi gøre ift tilmeldinger 
til div. arrangementer – der gives udtryk for, det er svært? 
 
Under punktet eventuelt 
- Der var der snak om, hvordan der tilmeldinges til lørdag-

søndagsstævner. Problem både med at der er flere for-
skellige fra klubberne, der tilmelder, men også, at der til-
meldes for lavt: 

Vi drøfter nu, hvad udvalgets rolle er ift. lørdags-søndags-
stævner. Måske en ide at lave et Lørdags-søndags-udvalg 
med en kontaktperson fra dette udvalg + repræsentanter fra 
klubberne. De skal så have et fast punkt på dagsorden til Års-
mødet. Dette nye udvalg kan arbejde ud fra de regler, der er 
gældende og ligger på hjemmesiden 
http://krocket.dk/sydv/turneringer/sat_sun_staevner/fi-
les/tilmeldings_regler.pdf  
Fremlægges på kommende formandsmøde (se senere). 
FR kan evt. være teknisk kontaktperson til udvalget. Smart ift 
hjemmesiden og indberetninger. 
 
- Der var opfordring til, at alle parturneringens rækker af-

vikler kampe samme aften i stedet for både mandag og 

http://krocket.dk/sydv/turneringer/sat_sun_staevner/files/tilmeldings_regler.pdf
http://krocket.dk/sydv/turneringer/sat_sun_staevner/files/tilmeldings_regler.pdf


 

Side 4 

tirsdag. Nogen synes, det var træls, at vi tager to aftener 
om ugen, så der ikke er så mange tilbage i klubben at 
træne med. 

Vi drøfter nu: Der er ikke baneareal i alle klubber til, at det 
kan afvikles samme aften. Svært at placere turneringer, hvis 
vi skal tage hensyn til alle klubbers træningsaftener. Så må 
parrene i turneringen selv flytte kampene. Vi har altid kørt 
med man-tirsdag – det er det, alle forventer. 
 
CJ: Hvor og hvornår skal Årsmødet afholdes næste år? 
Helle Hallen torsdag den 3. marts (uge 9) kl 18.30. 

8 Instruktion – Næsbjergs forslag om in-
spirationsdag for nybegyndere. Skal det 
være i dette efterår? 

BC: Sender forespørgsel ud til klubberne, om de har nye spil-
lere til et arrangement. Tænker, det skal være i september 
eller oktober. 
(HUSK at sætte alle mailadresser i BCC, så det ikke kan ses, 
hvem der ellers er sendt til). 

SH/BC 

9 Drejebøger – ajourførte: 

• Enkeltmands: EP 

• Par: SH 

• Hold: CJ 

• Strand: KJ 

• Nyt generelt årshjul til udvalget: SH 

• Ny drejebog sommerstævne? 

HUSK alt i grupperum skal være i word-dokument, ellers 
kan der ikke rettes i dem af den ansvarlige. 
 
Enkeltmands: EP 
PDF lagt ind – slettes af Pia (EP kontakter hende). EP lægger 
selv word-dokument ind. 
Par: SH 
Ønsker hjælpere til at gennemgå tilmeldte spillere, om de er 
tilmeldt rigtigt. 
Hold: CJ 

AJ 



 

Side 5 

Ting fra enkeltmands-drejebogen skal med. 
Strand: KJ 
Ingen bemærkninger. 
Nyt generelt årshjul til udvalget: SH 
Ingen bemærkninger. 
Ny drejebog sommerstævne: EP 
Skriftlige aftaler er lagt under mappen ”Sommerstævne” i 
Mimer. 
 
BC laver ensretning af drejebøger (+ reglementer) – gøres ef-
ter alle ansvarlige har justeret. Hver især giver besked til BC, 
når de er færdige. 

10 Forslag fra spiller om, at DGI Sydvest 
Krocket investerer i en hjertestarter, 
der kan medbringes til div. stævner.  

Drøftelse: 
EP: Det er svært for os at have det. Hvem skal gøre hvad og 
hvornår. Hvad skal den bruges til? Osv osv. Den enkelte klub 
bør tage ansvar for, at have det på plads. 
SH: En hjertestarter kan leases for 5.500,- pr. år hos Falck. 
Hvem skal betale det?  
CJ: Hvem skal have ansvar for at holde det i orden? Hvem 
skal køre rundt med den? Vi er alle frivillige. 
KJ: Der er mange hjerteløbere nu. Og der hænger hjertestar-
tere i mange byer. 
EP: Ifm strandstævne kunne vi måske leje hos en klub. Og 
man skal huske, at den skal opdateres efter brug. 

BC 



 

Side 6 

Konklusion: Det er klubberne, som har ansvaret for at have 
en hjertestarter, hvis de ønsker det. Der er for mange prak-
tiske forhindringer for udvalget. 

11 Status turneringer. 
Evaluering stævner. 

Enkeltmands: 35 deltagere. Det skal vi nok være tilfredse 
med i år. Enkelt række, hvor der er indledende. Nok også lod-
trækning om baner. 
Par: Lodtrækning om baner til finale. Det fungerede godt sid-
ste år. Ingen føler, de bliver placeret længst væk. 
Hold: Der bliver også lodtrækning om baner. God ide.  
Der sendes mail ud til hold/klubber, der deltager i finalen 
omkring tilmelding og muligheder for tilvalg/fravalg ifm DM i 
Spjald, så de har mulighed for at afklare det inden finaleda-
gen og kan udfylde tilmelding med det samme. 
 
- ”Bedste 2. plads” skal skrives på alle kampskemaer til fi-

naler, så det kan ses næste år. Og tilrettes i drejebøger + 
turneringsreglementer. 

- Lodtrækning om banefordeling fremover til enkeltmands 
+ finaledag i par- og holdturnering. 

 
Ift. tilmelding til DM: turneringsleder indsamler tilmeldinger 
og sender til Michelle på det skema, hun har udsendt sam-
men med invitationerne til DM.  
”Lokale” skemaer, der udleveres til vinderne i Sydvest udar-
bejdes. (AJ). 
 

EP/SH/CJ 



 

Side 7 

Sommerstævne:  
Aconto til betaling af regninger fremover. (Se kommentar 
vedr økonomi i punkt 6). 
Jeg har lavet ud fra dette første år. Der er jo ikke evalueret 
endnu. 
Håber på evalueringsmøde med campingpladsen + klubben i 
Ølgod inden evaluering her i udvalget. 
 
Strandstævne: 
Evalueres til næste møde. 

12 Midtvejsmøde d. 29.-30. oktober. 
 
Valg til Idrætsledelsen. 

SH: Hvem deltager? SH, RS, BC, EP 
(KJ og CJ deltager for Idrætsledelsen) 
Når invitation tilsendes formanden, videresendes den til ud-
valget. 
Punkterne gennemgåes og drøftes på næste møde. 
 
Valg til Idrætsledelsen: 
CJ: KJ og jeg er på valg til Idrætsledelsen i år. Vi modtager 
genvalg. Er der andre, der ønsker at stille op? 
Ingen modkandidater. Genvalg. 
CJ: Vi har også genvalg i Sydøstjylland. Så skal have kontaktet 
Fyn og Sønderjylland inden afgørelse. 

SH 

13 Skal vi afholde et formandsmøde i no-
vember? 

SH: Jeg har et ønske om at afholde et formandsmøde i efter-
året. Praktisk at placere det efter Midtvejsmøde, så der kan 
videreformidles derfra. 
Afholdes onsdag den 17. november. SH finder lokale mv. 

SH 



 

Side 8 

Foreløbige punkter: seedning, udvalg for lørdag-søndags-
stævner, procedure for dispensationer. 

14 Revision af turneringsreglementer ift. 
antal kampe spillet i højere række. 

CJ: På baggrund af indkommet klage, vil jeg anbefale, vi ind-
skriver i reglementerne, at man ikke kan spille alle kampe for 
en række længere oppe og samtidig forblive spiller rangeret i 
række længere nede. Det har hidtil været en uskrevet regel, 
at sådan var det, men hvis spilleren/klubben ikke var be-
kendt med dette, er det svært at håndhæve. 
Alle: Hvis mere end 50 % af en spillers kampe spilles for en 
højere rangerende række, end spilleren er tilmeldt i, vil spil-
lerens rangering blive i den højeste række. 
Der kan gives dispensation ved sygdom eller lignende. 
CJ + AJ laver formulering, der sendes til BC til indsætning i de 
3 turneringsreglementer. 

CJ 

15 Evt. SH: Jeg tænker, der skal nedskrives en procedure for, hvor-
dan arbejdsgangen er for udstedelse af dispensationer.  
SH udarbejder. Denne skal lægges i Mimer. Præsenteres til 
formandsmødet. 
 
CJ: Der er nu indkøbt gule veste med trykt ”DGI krocket” på 
ryggen. Til brug (hjælpere) ved vores stævner og turneringer. 
 
BC: Jeg ville gerne have et oplæg om seedning til næste 
møde. 

Alle 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Side 9 

16 Punkter til næste møde den 14. oktober 
kl. 18.00 i Esbjerg. 

• Brød: KJ 

• Guide ved kritiske situationer. 

• Budget 2022. 

• Evaluering strandstævne og sommerstævne. 

• Oplæg om seedning. 

• Drøftelse forud for Midtvejsmøde. 

BC 

 


