
 

Referat 

Ris-ros-møde – DGI Sydvest Krocket  

 

 

Dag og tid: Onsdag d. 30 juni 2021 kl. 18.30-21.00 

Sted: Helle Hallen 

Praktik: Mødeleder: Kristian Hansen 

Referent: Michelle Knudsen 

Deltagere Krocketudvalget fra DGI Sydvest, 

Medlemmer fra følgende krocketklubber: 

 Tjæreborg Idrætsforening 

 Fanø Krocket- og petanqueklub 

 Varde Krocketklub 

 Tistrup Krocketklub 

 Billum Idrætsforening 

 Ølgod Krocketklub 

 Bøvl Idrætsforening 

 Janderup Forenede Sportsklubber 

 Bramming Krocketklub 

 Alslev Sport & Kultur 

 Næsbjerg Rousthøje UI 

 Boldklubben Vestkysten 

 Vesterhede Krocketklub 

 SGI Krocket 

 Sig-Thorstrup Idrætsforening 

 Vorbasse Krocket- og petanqueklub 

 Nordenskov UIF 

 Grindsted Familie og Firma Idræt 

Samt Michelle Knudsen, DGI Krocket.  

  

Punkt Dagsorden: 

1. Velkomst v. formand Christian Jacobsen 

  

2.  Valg af mødeleder 

 Udvalget foreslår Kristian Hansen fra Oksbøl. 

Beslutning Kristian Hansen er valgt uden modkandidater.  

Kristian takker for valget og sikrer sig, at der er rettidigt indkaldt til mødet.  

  

3. Valg af stemmetællere 

 Udvalget foreslår følgende som stemmetællere: 

Anne Marie fra Horne 

Oluf fra Tjæreborg 

Grethe fra Billum 

Beslutning Ovenstående blev valgt som stemmetællere uden modkandidater.  

  

4. Udvalgets beretning 2020 

 Christians beretning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/693D055C-001  

Fredes beretning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/F06DBC75-001  

Steens beretning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/A46E1E5E-001  

Eriks beretning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/FD211034-001  

Kims beretning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/93554234-001  

Birgits beretning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/5D56173C-001  

Roberts beretning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/32676FDA-001 

Alle videoerne kan findes nedenfor. Videoerne kan downloades og må gerne deles. 

Videoerne vil blive delt på DGI Krockets facebookside over de næste par uger.  

https://mimer.dgi.dk/offentlig/693D055C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/F06DBC75-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/A46E1E5E-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/FD211034-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/93554234-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/5D56173C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/32676FDA-001


 

Side 2 

Video – Markedsføring unge: https://mimer.dgi.dk/offentlig/6204DDCD-001 

Video – Markedsføring seniorer: https://mimer.dgi.dk/offentlig/9D0D6FB3-001 

Video – Markedsføring sociale medier: https://mimer.dgi.dk/offentlig/21012C9B-001 

Instruktionerne kan findes på www.dgi.dk/krocket under fanen ”Kom godt i gang”. 

Direkte links finder du her:  

Slagteknik: https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/slagteknik  

Krockader: https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/krockader 

Taktik: https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/taktik 

Beslutning Beretningerne er taget til efterretning uden kommentarer eller spørgsmål.  

  

5. Godkendelse af ny forretningsorden & orientering om ændring af navn på ris/ros-møde 

 Forretningsorden 2021  

Forretningsordenen er godkendt af DGI Sydvests bestyrelse.  

 

Forretningsordenen er sendt ud til alle klubformænd forud for ris-ros-mødet.  

Ændring vedrørende stk. 2 A. Her tilføjes det, at vi som udvalg kan få tilladelse til at 

afvikle en digital generalforsamling i situationer, hvor det kan være nødvendigt (Jf. 

corona-situationen). En online generalforsamling vil som udgangspunkt kun blive brugt 

i nødsituationer.  

 

Forsamlingen ønsker ikke skriftlig afstemning.  

Afstemning ved håndsoprækning viser et flertal for godkendelse af ny 

forretningsorden.  

 

Udvalget orienterer om beslutning vedrørende navneændring på ris-ros-møde, som 

fremadrettet i stedet vil hedde årsmøde.  

Beslutning Ny forretningsorden er godkendt ved håndsoprækning. 

Ris-ros-møde skifter navn til årsmøde fremadrettet.  

 

6. Indkomne forslag 

 

 

Forslag fra Tistrup 

Spørgsmål/kommentarer til Tistrups forslag: 

 

Erling: Støtter forslaget og synes der skal arbejdes videre med det. Troede allerede at 

det var tilfældet, at man gjorde det sådan.  

 

Kurt: Ønsker uddybelse af de forskellige måder at tælle point på. 

  

Erik: Nogle tæller kun 20’erne og ikke andet. Når der så er flere vindere der har 

20’ere, opstår der problemer.   

Man kan regne det ud med +/-, hvilket kræver, at de føres ind på en helt bestemt 

måde i særlige skemaer. Hvis man tager resultaterne fra de særlige skemaer og 

sammenligner det med dem, som bare har talt pointene, så får man akkurat samme 

placering, men ikke samme antal point.  

Det mest enkle er at skrive alle point ned i en række og tælle sammen.  

Erik efterlyser, at vi får det lavet således, at der ikke kun tælles 20’ere. Dette forslag 

kommer på baggrund af en oplevelse sidste år, hvor der pludselig var mange, der 

skulle have præmier.  

 

Tilsagn fra forsamlingen om at man kan arbejde videre med dette forslag.  

 

Forslag fra Næsbjerg 

Spørgsmål/kommentarer til Næsbjergs forslag: 

 

https://mimevideo/
https://mimer.dgi.dk/offentlig/6204DDCD-001
https://mimevideo/
https://mivideo/
http://www.dgi.dk/krocket
https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/slagteknik
https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/krockader
https://www.dgi.dk/krocket/om-krocket-i-dgi/taktik
https://mimer.dgi.dk/offentlig/98586EDF-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/A140D105-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/E9B0B963-001
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Birgit: Det lyder som en god ide, og udvalget vil gerne tage det op. Vi kan eventuelt 

sende det ud til formændene for at spørge om de har nogle spillere til disse typer 

arrangementer. Efterspørger om det skal være en halv eller hel dag.  

 

Erling: Foreslår en halv dag med et begynder-arrangement. 

  

Christian: Udvalget har et stort ønske om at lave aktiviteter for nye spillere, men det 

kræver, at klubberne skal være gode til at sikre, at udvalget kender til deres nye 

spillere. Udvalget bør overveje om pilotprojektet med turneringen bør genoptages.  

Fremlægger forslag om at alle klubber skal give en melding på, om de har nye spillere 

ved næste årsmøde.  

 

Kim: Det er klubberne der skal finde spillerne. I kender jeres lokalområde og spillerne 

bedst, så kom og sig til hvis I har nye.  

 

Birgit: Forslag om allerede at lave et arrangement i år.  

 

Anton: Vi afholder hvert år en aften, hvor vi gennemgår reglerne. Det er både for nye 

og øvede. Vi fik 4 nye medlemmer sidste år.  

 

Christian: DGI Sydvests krocketudvalget har i mange år arbejdet for at lave 

spotkurser, men vi oplever dårlig opbakning hertil.  

Beslutning Der arbejdes videre med forslaget fra Tistrup.  

I forhold til forslaget fra Næsbjerg, så sendes der en forespørgsel ud vedrørende nye 

spillere sammen med referatet, som klubberne bedes besvare.  

 

7. Valg af udvalgsmedlemmer 

 Kim Jensen – modtager genvalg 

Steen S. Hansen – modtager genvalg 

Mads Guldager – modtager genvalg 

Christian Jacobsen – modtager genvalg 

Beslutning Alle 4 er valgt uden modkandidater.  

 

Efter ris-ros-mødet har udvalget konstitueret sig således:  

Steen S. Hansen – Formand 

Christian Jacobsen – Næstformand 

Robert Sørensen – Udvalgsmedlem og økonomiansvarlig 

Mads Guldager – Udvalgsmedlem 

Kim Jensen – Udvalgsmedlem 

Erik Pallesen – Udvalgsmedlem 

Birgit Christensen - Udvalgsmedlem 

Karsten Ladefoged - Suppleant 

Aase Jacobsen – Suppleant & sekretær 

Frede Rasmussen – Webansvarlig 

 

8. Valg af suppleanter 

 Karsten Ladefoged 

Aase Jacobsen 

Beslutning Begge modtager genvalg. Rækkefølgen aftales indbyrdes.  

 

9. Hjemmeside – kursus i stævneplan – førstehjælp 

 Hjemmeside v. Frede: 

Ingen umiddelbare spørgsmål til hjemmesiden. 

Frede efterspørger spørgsmål/kommentarer til måden hvorpå tilmeldingen til 

lørdagsstævner er lavet. Ingen kommentarer hertil.  
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Kursus i stævneplan – opfølgning v. Frede: 

Frede efterspørger behovet for kurser/instruktioner i stævneplan. Ingen kommentarer 

hertil. Klubberne kan kontakte Frede ved ønske herom.  

 

Førstehjælps kursus v. Michelle 

Alle medlemsforeninger har mulighed for at få et gratis hjerteredderkursus gennem 

DGI og hjerteforeningen. Kurset varer 30 minutter og kræver kun, at foreningen kan 

samle minimum 5 personer. Opfordring til foreningerne om at tage imod dette tilbud, 

således at man er forberedt, hvis uheldet er ude. Kurset kan afholdes både online eller 

fysisk i foreningens egne lokaler.  

Læs mere og book et hjerteredderkursus her: Giv Liv i Forening: Tag et Hjerteredderkursus 
Beslutning Der fortsættes som hidtil med tilmelding til lørdagsstævner.  

Klubberne kan kontakte Frede ved behov for kursus i stævneplan. 

Opfordring til klubberne om at modtage et gratis hjerteredderkursus.  

 

10. Evt.  

 Kurt: Opfordring til klubberne om at tjekke spillernes niveau, når der laves spilleplaner 

til lørdags- og søndagsstævner.  

 

Christian: Er ikke enig med Kurt. Det er spillernes eget ansvar at tilmelde sig korrekt. 

Det er et stort arbejde at skulle krydstjekke. Opfordring til klubberne om at bede deres 

spillere om at tilmelde sig på rette niveau. Hvis der bliver for meget arbejde i at skulle 

tjekke alle spillere, vil nogle klubber miste interessen for at afholde stævner.  

 

Erling: Har erfaringer med at mange spillere selv tilmelder sig, og har tendens til at 

tilmelde sig i lavere rangerende rækker. Hvad gør man, hvis man har spillere, der 

kommer fra anden landsdel? Kan man tjekke hvor de normalt spiller?  

 

Christian: Nej det kan vi ikke. Tag eventuelt kontakt til klubben, hvis du er i tvivl.  

 

Viggo: Denne problematik har været diskuteret de seneste mange år.  

 

Karsten: Det er særligt lørdag- og søndagsstævner, hvor dette er galt. Det er ikke i 

forhold til turneringer. Har man vundet søndagen før, så rykker man op. Man tilmelder 

sig ikke i samme række.  

 

Erling: Hvor mange år går man tilbage og tjekker? Tager man så udgangspunkt i 2019, 

nu hvor der ikke har været spillet meget i 2020?  

 

Karsten: Typisk kigger man et år tilbage, dog er det særlige omstændigheder nu, hvor 

man kan blive nødsaget til at kigge længere tilbage. Hvis man f.eks. har vundet i M1 

tidligere, så kan man ikke rykke ned. Man nulstiller ikke, når man kommer til 1. 

januar.  

 

Anne Marie: Beretter om at deres spillere i A1 altid skal spille om tirsdagen. Normalt 

træner de mandag og onsdag, men i perioder med turnering er der kun 3-4 spillere til 

at træne, hvilket er ærgerligt for den lille klub. Forespørgsel efter, om det er muligt at 

komme til at spille samme dag, som der trænes. Problematikken omhandler primært 

parturneringen.  

 

Christian: Det er meget forskelligt, hvordan denne situation er i de enkelte klubber. 

Nogle vil have det som jer og andre vil have for få baner, hvis der både skal trænes og 

spilles turnering på samme tid. I holdturneringen er det svært at få til at gå op. 

 

Steen: Parturneringen foregår kun over 3 runder. Vi har fortsat samme model, som 

holdturneringen for at få den afviklet så hurtigt som muligt. Det kan blive svært at lave 

om således at det passer alle.  

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/aktive-voksne/giv-liv-i-forening-tag-et-hjerteredderkursus
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Christian: Landsstævne 2022 afholdes i Svendborg d. 30.-31. juli 2022. Landsstævnet 

skulle efter planen have været afviklet i 2021 med blev udskudt pga. corona.  

Der tilbydes seniorlejr op til Landsstævnet fra mandag-onsdag, hvor der også kan 

spilles krocket, foruden, at der vil blive nogle sociale aktiviteter. Endeligt program 

kommer senere.  

Fredag og lørdag vil det på Landsstævnet være muligt at komme og prøve at spille 

krocket, foruden, at der udbydes mix-stævne fredag formiddag, fredag eftermiddag, 

lørdag formiddag og lørdag eftermiddag. Som noget nyt vil vi afprøve fodbold-krocket.  

Krocket vil blive placeret i Ollerup sammen med andre idrætter.  

Ifølge infomøde sidste år, har man mulighed for at få campingvogn med ud til Ollerup. 

Mulighed for at få ledsager med, også selvom man ikke spiller krocket. Tilmelding, 

priser og videre info kommer senere.  

 

Christian: Orienterer om at udvalget efter ris-ros-møde konstituerer sig. Den nye 

konstituering fremgår af referatet under punkt 7. Christian har valgt at modtage 

genvalg til udvalget, men ønsker at fratræde formandsposten. Årsagen hertil er, at han 

er trådt ind som formand for idrætsledelsen.  

 

Kristian Hansen takker for god ro og orden.  

Udvalget takker Kristian for indsatsen og overrækker ham en erkendelighed.  

 


