
Online Udvalgsmøde den 21. april kl. 19.00  .  
I DGI Sydvest krocket-udvalg.

Deltagere: Steen S. Hansen (SH), Kim Jensen (KJ), Robert Sørensen (RS), Erik Pallesen (EP), Birgit Christensen (BC), Kar-
sten Ladefoged (KL), Tonny Andersen (TA), Frede Rasmussen (FR).
Afbud: CJ og AJ
Ordstyrer; SH
Referent: 

Pk-
t.nr.

Punkt-indhold Referat Ansvarlig

1 Valg af ordstyrer SH SH
2 Kommentarer til referat fra klubberne? Ingen SH
3 Akutte punkter til dagsorden Ingen OS
4 Godkendelse af dagsorden Ok OS
5 Siden sidst – runde TA: Møde om lørdags/søndagsstævner med Carl Ejnar, Kurt, 

Frede, Steen og Tonny.  Der er kommet nye regler til seed-
ning for lørdags/søndagsstævner.

FR: Vi anvender Gyllingproces ved dannelse af parturnering
Ved brug af brevsskabelon rettes titlen så den bliver relevant.

KJ: 2 nye medlemmer i Oksbøl. 
Har fået en henvendelse fra Kongeå, hvor de ville stille en ju-
niorkrocketbane op ved et arrangement. Drøftet specialreg-
ler for juniorer.

BC: Kursus i Bøvl gik rigtig godt. Kursus for nybegyndere i sep-
tember mdr. sendes ud i start af august.
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SH: Holdturnering udarbejdet sammen med Robert, Karsten 
og Frede. Gik rigtig fint.

EP: Ingen besøgende ved Åbent hus-arrangement i Tistrup, 
heller ikke juniorkrocket.

6 Økonomi Årsmødet ca. 4000 kr. billigere end budgetteret, pga. færre 
deltagere
Kørsel pr. dags dato ca. 2000 kr. ud af et budget på 6000 kr. 
Forventer dog at årsbudgettet på denne post overholdes.

RS

7 Seedning: (se vedhæftede fil)
- Opdatering seedningslisten.
- Hvordan håndterer vi, hvis et 

hold stiller med flere seednings-
point end rækken berettiger til, 
hvis de eks. har reserver med? 

Seedningslisten opdateres, som udgangspunkt kun når der 
kommer nye medlemmer.

SH: Hold, der under hensyntagen til at turneringerne går op, 
placeres lavere end deres point berettiger til, får en mail fra 
Steen, som de skal tage med til kampene, så de kan vise den 
til modstanderne, så der ikke bliver problemer med, at de har
for mange point. 
Man må heller ikke afløse i rækker under den man normalt 
spiller i.
Hvis et hold spiller med for mange point, taber det hold der 

SH

BC
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har flest point med 40-0, det indføres i 2023.
Der sendes flg. mail ud til klubberne, som præciserer regler-
ne og BC tilretter reglementet:

Kære Klubber
Vær opmærksom på, at alle jeres medlemmer står på seed-
ningslisten. Når man er med i en turnering, skal man også 
være at finde på seedningslisten. 
Så kryds tjek venligst jeres medlemsliste med seedningsli-
sten på hjemmesiden. 
Hvis I har nogen der ikke er seedet, send en mail til mig med 
navn og point, så klarer vi resten.
Det samlede antal point for de fire spillere, må ikke overstige 
det antal point, som er maksimum for den pågældende ræk-
ke. 
 
Når der bruges reserver, gælder det som tidligere år, at re-
server ikke er seedet højere end den række de skal afløse i. 
Uanset hvordan point passer, må man ikke være afløser i en 
lavere række.
De hold, der på grund af at turneringen skal gå op, er flyttet 
ned i en lavere række, har naturligvis ret til at spille der, og 
de vil modtage en mail fra turneringslederen, som skal kunne
forevises til kampene ved forlangende. Er der tvivl må i kon-
takte mig.

Hvis I ikke har mulighed for at spille en kamp på disse vilkår, 
må I som tidligere år, prøve at tale med jeres modstandere 
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om at få flyttet kampen.
 
Hvis holdet spiller med flere point end rækken berettiger til, 
vil vi i 2023 indføre, at det par der har flest point få frataget 
deres point, og tabe med 20-0 for hver af de kampe de har 
spillet. 

8 Orientering om og fra Idrætsledelsen. Kørselsudgifter til idrætsledelse, skal konteres på idrætsle-
delsens budget. 

EP orienterer om fordeling af opgaver i idrætsledelse, jf refe-
rat fra dette møde.
Robert holder øje med økonomien også for idrætsledelsen. 

EP

9 Orientering om Sommerstævnet i Ølgod
samt forberedelse til arbejdsplan.

EP: Indbydelser sendt ud og budget udarbejdet. 
Lidt stigninger pga. den almindelige prisstigning i samfundet.
Budgetteret efter sidste års deltagere.
Man kan i år deltage i hver enkelt af de forskellige arrange-
menter. 
Forventet overskud på 3500 kr.
Arbejdsplan sendes ud og der opfordres til at skrive sig på til 
at hjælpe.

FH sætter sommerstævne ind til fredag og lørdag i stedet for 
søndag.

Spørgsmål om datoen for sommerstævnet ligger fast. Det 

EP

Side 4



tages med til evalueringen, om det vil være hensigtsmæssigt 
at rykke stævnet til en anden uge.

10 Skolekrocket. Hvordan gør vi? (se mail 
udsendt af KJ).

KJ arbejder videre med at skabe kontakt til en person fra DGI,
der har en god kontakt til samtlige skoler på idrætsområdet.
RS: Hvad skal klubberne stille med til disse arrangementer? 
KJ: Max 16 elever pr gang, det kræver måske 8 krocketspille-
re til at hjælpe. 6 klasse tilbydes tre gange 2 lektioner.
Ide om udvikling af egentlig skoleturnering.
Sender opdatering når han ved mere.

KJ / (CJ)

11 Skole OL i Billund 14.-17. juni. SH: Tosidet annonce i avisen om skole OL.
12.000 elever i løbet af 4 dage.
Vigtigt at vi også her får kontakt til nogle lærer, så de måske 
får blik for spillet.
Byd ind hvis I ønsker at være med.

SH

12 Præmier til finalevindere. SH: Der skal findes et alternativ til den lille plade, vi får som 
vinder i dag.
KJ finder nogle forslag til næste møde, også gerne input fra 
øvrige medlemmer. Der tages stilling til hvad der skal være 
ved næste møde.

SH

13 Evt. TA: Fri fredag i Vorbasse i morgen, hvor krocket deltager.

SH: Endnu ikke udarbejdet folder og Beachflag til OL.

BC: Få tilmeldinger til Krocket by Night. Steen sender remin-
der ud.

Alle
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Årsmøde igen i 2023 i Helle hallen torsdag den 2/3 uge 9.

14 Punkter til næste møde.
Den 1/6 kl. 19 online.

Forslag om regulering af hold og parturnering til måske færre
i pulje i holdturnering og flere i parturnering.

Nye præmier til finalevindere.

Seedning

SH
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