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Online Udvalgsmøde torsdag den 8. december 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), Tonny Andersen (TA), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ) 
Afbud: 
Ordstyrer (OS): 
Referent: AJ 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer BC valgt. SH 
2 Kommentarer til referat fra klub-

berne? 
Ingen. BC 

3 Akutte punkter til dagsorden KL: Drøfte at mails skal erstattes med punkter. BC 

4 Godkendelse af dagsorden Herefter godkendt. BC 
5 Siden sidst – runde  CJ: Kun julefrokost. 

SH: Jeg har været til takkefest for skole-ol. Vi er på igen næste 
år i juni. 
FR: Opdatering af stævneplan. Der har jeg fundet ud af, hvad 
der er galt. 

Alle 

6 Økonomi RS: Ikke sket meget siden 15/11. Kun julefrokost. Jeg mangler 
regning på snor. Og julegave (magnet). 
KJ: Regning på snor og magneter kommer. 
SH: Regning på julegaver kommer også. 

RS 

7 Nyt fra Idrætsledelsen Fra møde d. 30/11. 
EP: Ny tidsmæssig placering af DM’er blev diskuteret. Kan vi 
det i Sydvest? Det gælder Enkeltmandsturneringen fra 2024. 
Tages op første møde efter vores Årsmøde. 

EP / RS 



 

Side 2 

 
RS: Økonomisk ser det kompliceret ud ift Idrætsledelsen / på 
landsplan. Svært at få rene linjer. 
BC: Hvordan bliver ½-delen af vores overskud synliggjort? 
SH: Hvor ligger vores ½-del? 
RS: Det står som udviklingspulje. Man kan ikke se for hver 
landsdel. 

8 Op/nedrykning 
Hvilken metode er seedningen udar-
bejdet på? 

SH: Jeg er faktisk færdig med seedningslisten.  
BC: Vi har haft listen ude til gennemsyn. Er der flere kommen-
tarer? 
RS: I gør et stort stykke arbejde. Gad vide om alle landsdele gør 
det så gennemført? 
 
KL: Man kan kun seedes 1 år i hhv. C1 og C2 – også selvom man 
kun træner. 
Konklusion: SH retter til i seedningslisten ift C1 og C2. Skal næv-
nes på Årsmødet. 
 
SH: Skal vi ændre, så kun den enkelte rækkevinder (og IKKE alle 
puljevindere) rykker op? Og spilleren/parret/holdet, der har 
den dårligste score rykker ned. 
TA: Jeg ønsker bare, det er ens for alle i hele landet. 
CJ: Det er svært, når der er forskellige vilkår i hele landet. Bl.a. 
når man ikke kan kvalificere sig pga ingen modspillere.  
Drøftelse. 
Konklusion: Landsdels-rækkevinder (og vinder af DM) rykker 
op. Spilleren/parret/holdet med den dårligste score i rækken 
rykker ned. Træder i kraft 2023 fra Årsmødet i marts. 

SH 
BC 



 

Side 3 

Nyeste seedning er lavet med nuværende regler (puljevindere 
rykker op / sidsteplads i puljerne rykker ned). 

9 Hvad gør vi ift dispensation – eller 
ikke – næste sæson. (EP spørger ind 
til det i Idrætsledelsen på næste 
møde) 

EP: Jeg skulle forhøre mig til mødet i Idrætsledelsen ift at spille 
med 2 hænder: 
- Det blev jo ikke stillet som forslag. Men kan/skal stilles igen 

næste år for at blive vedtaget. 
- Sydvest kan ikke lave forsøgsordning. Det kan give proble-

mer ift DM mv. Eller hvis der kommer spillere fra andre 
landsdele og spiller her i Sydvest. 

- Men dispensationerne kan jo gives i større grad. 
SH: Vi trak forslaget fra Årsmødet i DGI Krocket, idet vi ikke 
havde spurgt baglandet/klubberne i Sydvest, om de synes, det 
skal være lovligt at spille med både én hånd og to hænder. Jeg 
mener, vi skal fremlægge det på vores Årsmøde i Sydvest. Vi 
skal have formuleret et forslag til drøftelse og afstemning. Hvis 
det vedtages, sender vi et forslag til næste DGI Krocket Års-
møde i oktober 2023. 
Konklusion: Vi fremlægger på Sydvest Årsmødet. TA laver et 
forslag til næste møde. 

EP 
Alle 

10 Strandstævne – skal vi leje toilet-
vogn? 

BC: Den hentes i Ribe lørdag morgen. Den er klar til brug og af-
leveres samme sted. De rengør. 
EP: Jeg mener, det skal holdes udenfor Strandstævnets budget. 
Det må være fra udviklingspuljen. Jeg mener, det er ”et must” 
for at fortsætte. 
BC: Vi skal ikke have tilladelse, hvis den ikke står der om natten 
– dvs kun den lørdag. Der er 2 toiletter i den. Den vejer 700 kg 
og må trækkes af en almindelig bil. 

BC 



 

Side 4 

CJ: Hvis det er så billigt, så skal vi da have det. Skal den ikke stå 
inde ved teltet – på vores område? 
KJ: Det kan måske tiltrække flere spillere/deltagere. Den kan læ 
for teltet. 
Konklusion: BC bestiller toiletvognen. 

11 Honorering af enkeltpersoner for ini-
tiativ uden for DGI regi. 

BC: Vi skal have taget en beslutning om, om vi skal honorere 
for noget, som ikke ligger inde i DGI-regi. 
CJ: Varde Kommune har selv noget med indstilling af frivillige. 
Så skal klubben selv indstille dertil. Som DGI-udvalg skal vi 
passe på med at bevæge os ud i det område. 
EP: Så skal vi vurdere, hvem der skal fremhæves. Det vil jeg fra-
råde. 
SH: Det bliver svært at overskue. 
KL: Kunne vi ikke støtte lidt økonomisk, hvis en klub søger os til 
noget udvikling af krocket? 
Beslutning: Vi honorerer ikke. Men opfordrer klubberne på Års-
mødet til at søge, hvis de har ideer.  

BC 

12 Reglementer opdateret – se Mimer 
grupperum under de enkelte turne-
ringer – 2022. Er de, som de skal 
være? 

BC: Jeg retter det sidste nye til inden Årsmødet. BC 
Alle 

13 Diplomer til vindere af landsdels-
stævne.  

TA: Viser diplomerne frem. Er de, som de skal være? 
Konklusion: TA retter lidt til. Men ser ellers rigtig godt ud. 

TA 

14 Refusionsregler for udvalgsmedlem-
mer ift overnatning el.lign ved stæv-
ner. 

KL: Hvem er med ude at spise til Strandstævne? Hvem kan få 
hytte el.lign. dækket? 
KJ: Pointen med min mail var, om vi skal bruge tid, kræfter og 
penge på at få et lillebitte overskud? Strandstævnet skal over-
vejes, lige så vel, som arbejdet ved Sommerstævnet. 

KL 



 

Side 5 

CJ: Hvordan er det ved Sommerstævnet med dækning? 
EP: Forplejning til hjælpere. Ikke overnatning eller kørsel. 
CJ: Overnatning + forplejning skal budgetteres ved stævnerne. 
BC: Udgifter skal dækkes for hjælpere. Man skal ikke selv be-
tale. 
SH: Vi kan lave som regel, at vi dækker to hytter på Rømø. 
Konklusion: Overnatning + forplejning dækkes. De konkrete ud-
gifter skal dækkes. Husk kørsel indberettes.  
- 2 hytter til Rømø + evt. campingvogn. 
- 1 hytte i Ølgod reserveres til udvalget. 
 
KL: Har vi fastsat prisen til 110,-? Det står i budgettet. 
KJ: Lille stigning til at dække toiletvognen. 
RS: På næste møde fastsættes prisen. Skulle helst gå i 0,-. 
RS sender nyt budget for Strandstævnet. 

15 Evt. EP: Hvad gør vi ift de andre landsdele i vores region? Fælles-
møde? Mindst op til valg til Idrætsledelsen. Mere formelt. Vi er 
jo de mange i Sydvest og skal tage initiativ.  
CJ: Vi blev enige om på sidste møde, vi skal have det sat i gang. 
EP: Jeg prøver at tage kontakt til de andre. 
Konklusion: Punkt næste møde. 
 
KJ: Kan instruktørerne hjælpe os med at lave et firma-koncept? 
Og få lavet flyers el.lign. Kunne tages fra udviklingspuljen. 
BC skriver noget og sender til instruktører + KJ og SH. 

Alle 

16 Punkter til næste møde. 
Mandag d. 9. januar kl 18.30. Online. 
 

- Tilbagemelding fra Horne vedr seedning lør/søndagsstævne. 
- Økonomi web-hotel 
- Stævneplan – kolonne med klubnavn (Sommerstævne). 

OS 



 

Side 6 

- Udviklingspulje (10.000,-) – hvad skal vi lave? 
- Firma-koncept (Instruktørerne?). 
- Årsmøde forberedelse. 
- Strandstævne – fastsættelse af deltagergebyr. 
- Møde i Region Syd. 
- Forberede Skole-OL. 
 
Møde lige efter Årsmødet (samme aften): 
- Konstituering. 

 
Første møde efter Årsmøde: 
- Sparring for EP. 
- Kan vi flytte Enkeltmandsturneringen, så DM kan flyttes? 
- Instruktører deltage. 

 


