Online Udvalgsmøde den 7. september 2022 kl. 19.00.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Steen S. Hansen (SH), Christian Jacobsen (CJ), Kim Jensen (KJ), Robert Sørensen (RS), Erik Pallesen (EP), Birgit Christensen (BC), Karsten Ladefoged (KL), Tonny Andersen (TA), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ)
Afbud: Ingen
Ordstyrer (OS): SH
Referent: AJ
Pkt.nr.
Punkt-indhold
Referat
Ansvarlig
1
2
3
4
5

Valg af ordstyrer
Kommentarer til referat fra klubberne?
Akutte punkter til dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst – runde

SH valgt.
Ingen.

SH
SH

Ingen.
Godkendt.
BC: To instruktioner gennemført. Splitslag i Ølgod. Begynderkursus i
Bramming.
CJ: Skal de ikke placeres om aftenen, så folk på arbejdsmarkedet
også kan deltage?
BC: Vil CJ og AJ indgå i instruktørstaben? Ja.
KL: 10 spillere er for meget for én instruktør (var i Ølgod).
SH: Man behøver ikke være instruktør for at hjælpe på banerne til
instruktionerne.
BC: Vil gerne have snor til splitslag.
CJ: Skal vi have et instruktør-møde? Sammen med udvalgsmøde. Vil
gerne have intro til materiale.

OS
OS
Alle
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(Siden sidst – runde)

Konklusion:
Vi prøver at placere næste instruktion om aftenen.
Vi forsøger at få flere hjælpere, så der er færre deltagere pr instruktør/hjælper.
Snore til splitslag laver BC.
Møde senere, hvor instruktører indkaldes til punkt.
TA: Vi har haft klasser på besøg, hvor de prøvede forskellige sportsgrene. Bl.a. krocket.
Fået nyt medlem i klubben.
CJ: Jeg har snakket med formanden for Dansk Krolfunion, om de er
interesserede i at deltage i Sommerstævnet. Han går til baglandet,
så hører vi tilbage.
KL: Jeg spørger/forbereder Ølgod Krolf.
EP: Jeg lufter det til evalueringen i Ølgod.
KJ: Forsøger at få gang i firmakrocket. MP’s personaleforening vil
prøve til personaledag d 24/9. Kl 9.30-15.30 ca. Hvem vil hjælpe fra
udvalget? Hvordan griber vi det an?
Konklusion:
Ved rundstykkerne: Fortælle om banens og spillets gang. Hvad går
spillet ud på? Bagefter spille med en hjælper på hver bane.
Hjælpere/Instruktører: KJ, KL, Finn Nielsen og Anton Gade. (Evt SH
og KJ)
SH/KJ indkalder til Zoom-møde.

Side 2

6

7

8

Side 3

Økonomi

RS: Det ser godt ud ift budget. Der er dog nedgang i alle turneringer. RS
Vi havde håbet på fremgang i parturneringen. Jeg vil gerne have, vi
snakker om mulige årsager.
SH: Jeg tror, seedningen har en del af skylden. Placeringen i parturneringen påvirker holdturneringen, og man vil ikke gøre det ”værre”
for holdkammeraterne til næste år.
Nyt fra Idrætsledelsen, bl.a.:
EP: Vi har næsten kun nået at arbejde med DM’erne siden opstart.
EP / RS
Sidste info om DM i Vorbasse og Jeg har dog spurgt ift regelfortolkning, men de har holdt ferie.
Varde
Der er forskellige punkter til Årsmødet, bl.a. seedning og afholdelse/planlægning af DM’erne. Skal vi forsøge at afholde dem mere
centralt i landet?
Ift. DM i Vorbasse og Varde de to næste weekender:
FR hjælper med Stævneplan/kampskemaer.
Par i Vorbasse er på plads.
Hold i Varde er næsten på plads. Der er lidt udfordringer ift B2, hvor
der kun er 2 hold. Desuden vil vi gerne låne pavillonen fra Sydvest.
Banerne ligger langt fra centret. (Ingen indvendinger).
Årsmødet i DGI Krocket
SH, TA og AJ deltager.
Alle
• Ændringsforslag til seedning Drøftelse af forslag til Årsmødet.
• Andre forslag til indsendelse? Forslag:
• Deltagere fra Sydvest: Steen, - Struktur på DM: Der skal indføres regionsmesterskaber, bl.a. så
DM for hold kan afholdes på én dag og kan gøres billigere. Ud
Birgit (?) og Tonny
over det, er det unfair, at nogle landsdeles spillere kan tilmelde
sig direkte til DM (uden kvalificering). Andre landsdele har lange
turneringer, hvor de spiller sig til DM. DM udvandes uden kvalificering.

(8)

9

10

Side 4

(Årsmødet i DGI Krocket)

Evaluering (Kan evt. udsættes til
oktober-mødet):
• Strandstævne
• Sommerstævne
• Holdturnering
• Parturnering
• Enkeltmandsturnering
• Præmier
Næste sæson:
• Steen, Karsten, Kim og Christian er på valg / ønsker genvalg?
• Arbejdsfordeling 2023 (vedhæftet den gamle).
• Årsmødet i Sydvest Krocket:
o Ordstyrer?
o Referent? (SH spørger
MK).

- Seedning:
1) Enkeltmandsturneringen skal have sin egen seedning, og
par/holdturneringen kører sammen. Eller alle 3 turneringer hver
sin seedning.
2) Der skal større fokus på, at alle landsdele bruger – og offentliggør – seedning. Alle eller ingen!
Forslagene formes på næste møde.
Udsættes.
Alle

Valg:
Hvis der ikke ønskes genvalg, så skal der gives besked derom senest
næste møde.
Arbejdsfordeling 2023:
Udsættes.
Ordstyrer drøftet.
SH tager kontakt.

Alle

11
12

13

Julefrokost – dato, sted.
Evt.

Punkter til næste møde.

25. november kl. 18.00 hos Erik.
TA: Har vi sparet diplomerne væk?
SH: Ja. Der blev spurgt om det fra Ulfborg. Der gik meget arbejdstid
med det. Vi tog det op til formandsmødet og det blev i fællesskab
besluttet at spare diplomerne væk. Jeg har en skabelon liggende på
mail, hvor man selv kan lægge billede mv ind og printe ud.
SH sender skabelon til FR, som lægger den på hjemmesiden.
EP: Hvor er den store skærm? Vil gerne bruge den til DM for hold.
Er hos KL.
Mandag den 10. oktober kl 18.00 i Esbjerg. (SH booker lokale).
Brød: SH
- Endelig udformning af forslag til Årsmødet fra Sydvest.
- Evaluering af stævner og turneringer (pkt. 9 udsat).
Kan vi ensrette finalestævnerne? (BC)
- Arbejdsfordeling 2023 (pkt. 10 udsat).
- Evaluering firmakrocket. (OBS økonomi).
Senere møde:
- Instruktørerne inviteres med som gæster, hvor instruktørgerningen er punkt på dagsordenen.

Side 5

Alle
Alle

OS

