
Online Udvalgsmøde onsdag den 1/6-22 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: Aase Jacobsen (AJ), Christian Jacobsen (CJ)
Ordstyrer: SH
Referent: BC

Pk-
t.nr.

Punkt-indhold Referat Ansvarlig

1 Valg af ordstyrer SH SH
2 Kommentarer til referat fra klubberne? Rettelse fra mødet den 21/4 fra FR: Gylling proces be-

nyttes i Hold-turnering for at opnå at de enkelte klub-
bers baner udnyttes optimalt ved at ude / hjemmekam-
pe fordeles bedst muligt. Måske har alle klubber i dag til-
strækkeligt antal baner til alle kampe, uden speciel for-
deling, skal vurderes i 2023.

SH

3 Akutte punkter til dagsorden Ingen OS
4 Godkendelse af dagsorden Godkendt OS
5 Siden sidst – runde KJ:

Strandstævne 47 par tilmeldt, måske 48. Karsten og 
Annie, Steen og Kim og Gunnar måske Karina, hjælper 
med at sætte baner op fredag.  

Alle
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BC:
Kontaktet Gudum livsstilshøjskole om et kursus i kro-
cket, og Michelle sender materiale sidst i denne uge.
Vi afholder begynderkursus den 6/9, og et kursus i 
splitslag i Ølgod i starten af august.
Jeg har en kontakt til Hjerteforeningen i Esbjerg-Fanø, 
hvor vi skal have et møde med formanden på fredag. 
Vi vil gerne arrangere en dag,  hvor deres medlemmer 
kan prøve både krocket og petanque. Det bliver af-
holdt i Tjæreborg. 
Parturneringen er færdig og sendt til Frede, den kan 
ses i Min idræt. Der er 44 par tilmeldt. Jeg sender mail 
ud til formændene for de klubber, der deltager på 
fredag, hvis den når at blive offentlig på hjemmesiden 
inden da. Det ene hold der er tilmeldt i B2 er selvskre-
ven til DM. Selvom de spiller i B1, og Vinder af M2 går 
direkte til DM.
FR: Fejlsøgningsprogrammet kan nu gennemløbe 
Holdturnering uden interne fejl. Liste over fejlstatus 
sendes til udvalget snarest.

6 Økonomi Glad for den store deltagelse til Strandstævne. Holdt-
urnering er der betaling for 81 hold. 
Til Sommerstævne er der kun tilmeldt 8-9 stk. aktuelt. 
EP. Sender en reminder ud på Sydvest hjemmeside en 
uge inden tilmeldingsfrist. Krocket by night blev aflyst 

RS

Side 2



pga. for få tilmeldte. Kørsel ser fornuftig ud. Regnska-
bet til dato ser tilfredsstillende ud.

7 Nyt fra Idrætsledelsen (nyt fast punkt)  Drøftet regelfortolkning, besluttet at gennemgå 
afgørelserne, og stille dem op, så det bliver 
nemmere at anvende. Der skal besluttes, hvem 
der skal sidde i regeludvalget fremover. 

 K4 kursus bliver afholdt for sidste gang for dem 
der mangler dette kursus. Det afholdes den 22-
23/8 i Hesselager.

 Aftalt møde om DM i par i Vorbasse og DM i 
hold i Varde. Problemer med Livescore, måske 
Kim eller Frede vil hjælpe. Evt. tages op som 
punkt på næste udvalgsmøde.

 Orientering fra Seminar.

EP / RS

8 Arbejdsopgaver og fordeling sommerstævne 
(EP sender skema ud før mødet).

Ølgod vil gerne hjælpe med at sætte pavillon op tors-
dag.
Kim og Frede hjælper fredag og lørdag. Erik sender ar-
bejdsplan ud, så må vi melde tilbage hvis vi kan.

EP

9 Godkendelse af reglementerne for hold-, par- 
og enkeltmandsturnering, herunder spørgs-
målet om versions-nr. (er vedhæftet)

Frede sender link der sættes ind i reglementerne.
Reserverne kan maks. have samme pointantal
som den spiller man afløser, gælder for par fra 2022 
og for hold fra 2023.
Steen spørger de andre landsdele, hvad de gør med 
DM hvis holdet/parret har for mange point.
BC kontakter en klub for at drøfte problematikkerne 
omkring seedning.  

Alle
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10 Forslag om regulering af hold og parturnering 
til mindre antal i puljerne i holdturnering og 
flere i parturnering. 

Udvalget overvejer om vi skal lave puljerne i hold min-
dre og puljerne i parturnering større. Drøftelse af pro-
blemet om at de lavere rækker tømmes.
Punktet tages op på næste møde

KJ

11 Nye præmier til finalevindere. Karsten og Kim finder nogle muligheder.  Budget ca. 
60 kr. Mail sendes ud til udvalget som melder tilbage 
hvad vi synes.
Efterfølgende er der besluttet at købe en skifferbord-
skåner som præmie.

Alle

12 Seedning: Beslutning om hvorvidt seedning 
anvendes i alle DGI-turneringer. eks. 
Strandstævne og sommerstævne.

Seedning skal anvendes både til Sommerstævne og 
Strandstævne. Vil gerne opfordre til at der skrives se-
edningspoint på tilmeldingerne i stedet for række. 
Gerne så man automatisk bliver placeret i den rigtige 
række, efter hvor mange point man har. Mere offent-
lighed om seedning på landsplan.

BC / SH

13 Opstart på drøftelse af indholdet i vores for-
slag til ændring af seedningen. Forslaget skal 
bruges ved evalueringen af seedningen på 
Årsmødet i DGI Krocket i oktober. Det er vig-
tigt, vi kommer med en samlet/enig vurdering.

Vi ser på det når vi har afprøvet systemet to gange. SH

14 Evt.
Orientering:
Skole ol Billund KJ/SH

 Årsmøde 2023. Helle Hallen er bestilt til 2. 
marts, torsdag uge 9.

 Skole OL, SH og KJ deltager 14-17/6, evt. hjæl-
per TA

 Forespørges om toiletvogn til Rømø, det bliver 
meget dyrt. Steen undersøger om prisen er den 

Alle
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samme.
 Fællesmøde med Sønderjylland, Sydøstjylland 

og Fyn, herunder hvordan vælger vi til idrætsle-
delsen. Mødet forventes afholdt som et almin-
deligt møde.

15 Punkter til næste møde. Regionsmesterskab pkt. til idrætsledelsen, giver færre 
der deltager i DM og derved billiger at være med til 
DM i hold-
Forslag om regulering af hold og parturnering til min-
dre antal i puljerne i holdturnering og flere i parturne-
ring. Drøftelse af problemet om at de lave rækker 
tømmes.
Dato for sommermøde: 26/8 Fanø kl. 15.00

OS
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