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Online Udvalgsmøde den 13. januar 2022 kl. 18.30. 
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), Karsten Ladefoged (KL), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ) 
Afbud: 
Ordstyrer (OS): 
Referent: AJ 
 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer SH: SH valgt. SH 

2 Kommentarer til referat fra 
klubberne? 

Ingen SH 

3 Akutte punkter til dagsorden FR: Seedning skal klares i dag. SH 

4 Godkendelse af dagsorden Ok. SH 
5 Siden sidst – runde  CJ: Michelles forespørgsel om billede. 

BC: Snakket med Michelle i dag. Der er ikke rigtig flere relevante højsko-
ler. Sættes i bero.  
EP: Møde med Jyske Vestkysten i morgen vedr. mangel på dækning af 
Varde Kommunemesterskab. Vil gøre opmærksom på DMér. Hvis der er 
flere ting, så lad mig det vide i aften. 
FR: Ny version af stævneplan på hjemmesiden. Ret sikker på, jeg har 
fundet fejlen i den sidste. 

Alle 



 

Side 2 

SH: DIF-Skole-OL skal foregå i Billund i år til sommer. De vil gerne tænke 
os ind i side-events. KJ, CJ og jeg tager til møde med dem i februar. Re-
klame for de unge mennesker. 
CJ: Ift juniorkrocket, så skal vi forsøge at få krocket ind i kommunerne 
som sommertilbud i skole-idræt, ligesom skydning er om sommeren. 
Det skal KJ og jeg have gang i inden længe. 
EP: Vi (Tistrup) vil forsøge at få engageret et par unge-ambassadører, 
der kan formidle til jævnaldrende og få dem med. Vi har nok allerede et 
par stykker. 

6 Økonomi – Resultat 2021 + 
Budget 2022. 

RS: Ser bedre ud end budgetteret. Jeg afventer ny balance pr. 15/1-22. 
Så laver jeg specificeret regnskab til Årsmødet. 

RS 

7 Kort evaluering af For-
mandsmødet. 

SH: Det gik rimeligt godt. Vi fik orienteret om det, vi ville. Særligt om-
kring seedning. Alle klubber har returneret skemaer nu. 

SH 

8 Opdatering fra Idrætsledel-
sen.  
 
Herunder igangværende ud-
fordringer. 

Drøftet. 
Præsenteres til Årsmødet. 
 
Drøftet. 
KJ følger op med mail til HP på hele udvalgets vegne. Rundsendes inden 
afsendelse. 
Evt nyt onlinemøde uge 4. 

Alle 

9 Ideer til anvendelse af Syd-
vest-overskuddet fra Vestjyl-
land. 

RS: Vi har ca. 15.000,- ud af ca. 30.000,- i overskud. 
Forslag: 
CJ: Kunne det være juniorkrocket? 
 
BC: Annoncere i ugeaviser?  

SH 



 

Side 3 

Måske skal vi blive mere synlige i klubberne, så alle spillere ser os? Fx til 
deres generalforsamling. (Årsmøde – vil de have besøg?) 
KL: Obs fælles oplæg, hvis besøg i klubberne. 
 
RS: Nedsætte egenbetaling til Årsmødet? 
CJ: Klubberne er blevet bedre til at komme, når de har tilmeldt sig. 
 
EP: Vi skal fange de unge ad andre medier end aviser. 
KJ: Michelle ved noget om, hvordan vi for få penge kan ”ramme” de 
unge på fx Instagram. 
CJ: Unge-ambassadører – fx t-shirts. 
 
SH: Plakater til pop-up-krocket. 
CJ: Og de gule veste med. Måske flyers. 
 
Konklusion: Fokus på medlemstilgang. 

10 Kriseplan. EP: Set lidt på noget materiale fra Michelle. Under udarbejdelse. 
 
Overføres til næste møde. 

RS 

11a 
 
 
 

11b 

Seedning – tilbagemelding 
fra arbejdsgruppen. 
 
 
Hvordan håndteres udfor-
dring omkring navne til 

SH: Præsenteret til formandsmøde. Alle klubber modtaget retur. Der har 
været kontakt til alle klubber. 
 
 
FR: Viser nyt system for placeringer/seedninger. Ikke helt færdigt, men 
kan håndtere samtlige spillere i Sydvest over en hel sæson. Fremlægger 
fordele/ulemper ved systemet. Fremsender listen til alle. 

SH / BC / 
KJ / CJ 
 
 
FR / EP 



 

Side 4 

lør/søndags-seedning? Nav-
nenummer? 

EP: Kan man lave navnenumre/krocket-personnummer? Så er vi ude 
over forskellige stave-måder. 
Konklusion: Stort arbejde at konvertere til numre. Vi må forsøge med 
navne i første gang, ellers kommer det ikke i gang i 2022. Der skal laves 
nye retningslinjer for tilmeldinger til lørdag-søndagsstævner ud fra 
seedning. Bl.a. én der tilmelder, altid på mail mv. Derfor kan der staves 
korrekt. FR starter udkast til retningslinjer. 

12 Forberedelse til Årsmødet 
torsdag d. 3. marts 2022 kl. 
18.30: 

- Forslag til mødeleder 
- Har vi kandidater til 

udvalget? 
- Invitation / dagsorden 

o Seedning 
- Klubbens data 
- Arbejdsplan 
- Michelle skriver refe-

rat 

Mødeleder: 
SH spørger kandidat. 
 
Kandidat udvalg? 
SH og BC spørger kandidater. 
Klubber tage mere ansvar for at finde kandidat. 
 
Invitation / dagsorden: 
Opfordre i mail til at finde udvalgskandidater. 
 
Klubbens data: 
Tilrettet. 
 
Arbejdsplan: 
Tilrettet. 

SH 

13 Konstitueringsmøde. SH: Afholdes lige bagefter Årsmødet (Som sidste år i juni). SH 

14 Intern STAP-kursus – hvor-
når? 

CJ: Vi skal ret knap i gang med at oprette turneringer. 
Svar tilbage til CJ, om man har adgang til STAP. 

SH 



 

Side 5 

Dato: 10. februar kl. 18.30-20.30 (21.00) i Esbjerg. (AJ booker lokale med 
smartboard). OBS wi-fi. 

15 Evt. CJ: Hvordan skal jeres unge i Tistrup starte op? På juniorbane? 
EP: Ja nogle på juniorbane. Aldersgruppe 12-24/25 år. 

Alle 

16 Punkter til næste møde. 
Online den 17. februar kl 
19.00. 

- Retningslinjer til lør-søndagsstævner. (FR) 
- Forberedelse Årsmøde 

 
Næste møde 

- Kriseplan 

OS 

 
 


