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Formandsmøde den 17. november 2021 kl. 18.30 i Tistrup Krockethus. 
I DGI Sydvest krocket. 

  
Antal deltagende klubber (af 35 mulige):  26 klubber 
Referent: Aase Jacobsen 
 
Pkt.nr. Punkt-indhold Referat 

1 Velkomst Erik: Byder velkommen til Tistrup. 
Steen: Byder velkommen til mødet. 
Orienterer om, at Mads Guldager er udtrådt af udvalget. Og derfor 
er Karsten Ladefoged indtrådt i udvalget. 
Præsentation af udvalget. 
Flere har sendt afbud pga Corona. 

2 Lørdags/søndagsstævner 

a) Drøftelse af tilmelding m.v. 

b) Nedsættelse af udvalg 

Erik: Udfordringer ift tilmeldinger (for højt/lavt). 
Der blev lavet retningslinjer af et lille udvalg i 2005. Vi opfordrer til, 
at der bliver nedsat et udvalg til at revidere retningslinjerne. Da det 
er et mellemværende mellem klubberne, skal udvalget bestå af re-
præsentanter fra klubberne og 1 fra Sydvest udvalget. 
Der skal også ses på registreringen af resultaterne. Nu indsender 
nogle klubber vinderne, men sidstepladsen registreres slet ikke. Vi 
opfordrer til, at alle klubber med stævner indberetter. 
Skal den personlige seedning følges? Hvem skal styre det? 
Der kommer ofte lidt negative kommentarer ift tilmelding, hvis det 
er for lavt. Hvordan kan det undgås? 
 



 

Side 2 

Drøftelse: 
Ingen kommentarer. Der nikkes til at nedsætte et udvalg. 
Efterfølgende kommer der kommentarer fra: 
Tjæreborg: Jeg deltager aldrig og ikke den rette til et udvalg. 
Vesterhede: Hvis vi bruger seedningen, så giver det hele sig selv. 
Nedsættelse af udvalg: 
Tony (Vorbasse), ikke flere kandidater. 
Derfor giver det ikke mening. Vi må konstatere, det er op til klub-
berne at tilmelde ”ordentligt”. 
Konklusion: 
Det er uheldigt, idet det altid er oppe på Ros/ris-mødet som et pro-
blem. 
Efter pkt. 11, er vi vendt tilbage til punktet og kommet frem til føl-
gende: 
Der vil fremover være tilmelding efter personlig seedning.  
Den ”normale” seedning vil gælde for et år ad gangen (1. november 
til 1. november). Men for at kunne rykke op og ned fra gang til gang 
til lørdag/søndagsstævner i Sydvest, vil der foregå en særskilt per-
sonlig seedning efter hver deltagelse i et klub-stævne. Første gang 
man deltager i et lørdag/søndagsstævne i en sæson, skal man tilmel-
des efter den ”normale” seedning? 
Denne særskilte personlige seedning offentliggøres på vores hjem-
meside. Det kræver at værts-klubben bruger Stævneplan, så resul-
tatet sendes elektronisk til Frede, der administrerer det.  
Vigtigt resultatet sendes hurtigt til Frede, så resultatet kan bruges til 
næste lørdag/søndagsstævne. 



 

Side 3 

Sendes til: frede.krocket.sydvest@gmail.com 
 
OBS! Alle turneringer og stævner, som Sydvest Udvalget udbyder, 
kører efter den ”normale” seedning. 
 
Der skal være én ansvarlig fra klubberne at melde ALLE til fra klub-
ben. Der kan IKKE meldes til af de enkelte spillere. 
 
HUSK at Sydvest Krockets hjemmeside administreres af Frede! 
Derfor ikke kontakt til kontoret desangående. 

3 Udstedelse af diplomer fra fina-

lestævner og DM. 

Drøftelse af, om diplomerne bli-

ver brugt, eller om det er en unø-

dig udgift. 

Christian: Vi har diplomer med fra DMérne i år. 
Hvor meget bruges diplomerne? Ønsker spillerne egentlig at få 
dem? De er dyre og tidskrævende at lave. 
Michelle spørger, om der kan laves en skabelon, hvor man selv kan 
sætte billede ind og printe ud? Denne ville så komme på DGI.dk. 
Vi kan også lave en grundskabelon fra Sydvest på vores hjemmeside. 
Både til pulje- og rækkevindere. 
 
Drøftelse: 
Tjæreborg: Vi kan sagtens selv printe dem ud. 
Konklusion: 
Vi kan godt printe diplomerne selv. Dvs der skal laves skabeloner på 
DGI.dk (DM) og krocket.dk (Sydvest finaler). 
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Side 4 

4 Inspirationskurser for nybegyn-

dere. 

Drøftelse af indhold og udbud. 

Steen: Birgit har meldt afbud, så jeg læser op, hvad hun har sendt til 
mig. 
”Begynderkursus afholdt den 11/9 i Alslev. Der deltog 6 spillere, 
hvor de 5 var reelle nybegyndere. Kurset omhandlede slagteknik og 
Ernst var instruktør. Spillerne var fra Alslev, Janderup, Oksbøl og Ti-
strup, de var opfordret til at se de fire instruktionsvideoer inden kur-
set så de var lidt forberedt.  
Vi havde en god dag og jeg fornemmede at spillerne var tilfredse 
med udbyttet 
Vi har i udvalget talt om at afholde et opfølgende kursus for de 6 
spillere og evt. andre der har spillet i ca. et år. Det vil vi gerne af-
holde i foråret eks. I april inden turneringerne begynder. 
Vi vil gerne have input til hvad kurset skal indeholde. Hvis I kommer 
i tanker om noget efter mødet så kontakt mig endelig. 
Derudover vil vi gerne afholde et begynderkursus i september, så de 
nye lige har prøvet at spille lidt inden de kommer på kursus. Det vil 
blive en gentagelse af dette års kursus.” 
 
Tistrup: Kan en klub selv booke et kursus, hvis man ønsker det? 
Christian: Ja, så kontakter i Birgit. Der er lidt udgifter, der skal dæk-
kes af klubben. 

  

Orientering/Information 

 

5 Rækkenavne Steen: Vi er tilbage ved de gamle navne. Det hedder igen M1, M2 
osv. Vedtaget på landsplan. 

   



 

Side 5 

6 Ansøgning om dispensation Steen: 2 former for dispensation kan søges. Både til at spille med 2 
hænder, men nu også til at have en ”vikar” med, hvis man ikke kan 
holde til at spille 2 kampe af den ene eller anden grund (fysisk/men-
talt).  
En dispensation skal fornyes hvert år. Det er klubbens krocket-ud-
valg, som indstiller til en dispensation og søger formanden i Sydvest 
Krocket. 
Bramming: Svært at sige nej, hvis en spiller er hårdnakket. 

7 Krav til faciliteter til  

finalestævner 
Kim: Gennemgår udsendte dokument. 

8 Pli og god tone ved DGI stævner 

mellem spillere og stævnekonto-

ret 

Christian: Kommunikation under og efter stævner. Vi er alle frivil-
lige. Så det er ikke rimeligt, at vi oplever mindre god tone fra spil-
lere. Vi har frivillige i udvalget, som ikke ønsker at hjælpe mere, hvis 
det skal foregå på den måde.  
Det vil komme til at stå i reglementet, at forkert indskrevne resulta-
ter skal rettes INDEN præmieuddeling. Så venligst informere spil-
lerne om det inden opstart 2022. 

9 Juniorkrocket Kim: Vi vil forsøge at få skole-krocket op at stå via Junior- krocket 
med mindre baner mv. Der er 2 unge mennesker i Billum, som vil af-
prøve baner mv. De har ikke helt kræfterne til at skyde banerne 
igennem. 
Vi har kontakt til en person, der arbejder med skoleskydning. Han er 
behjælpelig med kontakter og metoder. 
Ribe: Skolen har selv kontaktet os for at spille krocket. Men det 
strandede desværre på, at det skulle være på et bestemt tidspunkt, 
når der skulle lærere med. 



 

Side 6 

Christian: Vi vil forsøge at få flere spillere, så det ikke uddør. Vi bli-
ver nødt til at gøre noget. Vi skal have vendt vores image, at det ikke 
kun er for gamle mennesker og ikke ”bare” have-krocket. 
Når vi har lavet mere benarbejde, så kontakter vi jer. 

10 Oprydning i spillernavne i  

Foreningsportalen 
Christian: Udfordring at en spiller er oprettet flere gange og med 
forskellige telefonnumre og mailadresser. I skal hjem og have styr 
på, hvor mange spillere, der står flere gange i Foreningsportalen. 
Hvis der er, så skal det skrives i en mail og sendes op til Pia/Mi-
chelle. Så kan de flette det sammen. 
Mailen skal indeholde: 
- Spillerens navn og de forskellige oprettelser. 
- Nuværende navn, tlf., mailadresse. 
Afdøde spillere: 
Mail til kontoret, som kan gøre spilleren ”usynlig” i systemet. 
Tjæreborg: Noget lidt andet… Kan vi få klublisten ind på hjemmesi-
den igen? Jeg savner den. Rart når vi skal have kontakt til de andre 
klubber. 
Christian: Ja, vi kan sætte en opdateret liste ind på hjemmesiden. 
Men kan kun opdateres én gang årligt. Ca. 1. maj inden sæsonstart. 
Husk at give besked til både kontoret og formanden i Sydvest, hvis I 
får ny formand i klubben, så vi får sendt info/materiale til rette ved-
kommende. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

Side 7 

11 Seedning. Op/nedrykning Kim, Christian: Gennemgang af udsendte dokumenter (4 stk. i 
samme Excel-fil, som har 4 faner forneden). 
1) Beskrivelse:  
Alle spillere i klubben skal seedes.  
Kontakt os gerne for hjælp. Men det skal være efter kl 17.00, vi er 
på arbejdsmarkedet.  
Telefonnumrene til Steen, Birgit, Kim og Christian står på ”Beskrivel-
sen”. Findes også på hjemmesiden. 
 
2) Tilmelding oversigt. 

 
3) Personlig seedning: 
Skabelon til udfyldelse i alle klubber i Sydvest. (Er vedhæftet denne 
mail). 
Skal sendes ind digitalt senest 17. december 2021.  
Sendes til: steenkrocket@gmail.com  
Herefter gennemgår udvalget skemaerne. Hvis uenighed, kontaktes 
klubben.  
Alfabetisk på fornavn. Både for- og efternavn skrives. 
Fra 2022 skal skemaet være indsendt til udvalget senest 1. novem-
ber. Afvigelser fra 2021 vil blive afgjort i fællesskab mellem udvalg 
og klub. 
Det vil være lidt arbejde her første år. Så er det forholdsvis nemt at 
gøre fremover. 
 
4) Fortolkning. 

mailto:steenkrocket@gmail.com


 

Side 8 

 Ekstra Christian: Landsstævne 2022 i Svendborg fra torsdag den 30. juni til 
søndag den 3. juli. 
Krocket skal være i Ollerup, hvor der er mulighed for at komme med 
til Seniorlejr allerede fra mandag den 27. juni til torsdag den 30. 
juni. 

 
HUSK at sende mail til kontoret – enten Pia eller Michelle, hvis klubben har haft et arrangement. Bare med antal 
spillere. 
Det betyder noget ift tildelingen af midler til krocket. 
Pia.Ebbensgaard@dgi.dk  
michelle.knudsen@dgi.dk  
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