
Referat
Årsmøde DGI Sydvest Krocket

Dag og tid: Torsdag d. 3. marts 2022 kl. 18.30-22.00
Sted: Helle Hallen
Praktik: Mødeleder: Tonny Andersen, Vorbasse.

Referent: Michelle Knudsen, DGI Krocket
Deltagere: Krocketudvalget DGI Sydvest

Repræsentanter fra følgende klubber:
Grindsted Familie- og Firmaidræt 
Hovborg Ungdoms- og Idrætsforening
Askov-Vejen Krocket- og Krolfklub
Sig-Thorstrup Idrætsforening
Ribe Gymnastikforening
Horne Idrætsforening
Kvong Idrætsforening
Billum Idrætsforening
Bramming Krocket Klub
Ældre Sagens Krocketklub Esbjerg
Kongeådal Sportsforening
Nordenskov UIF
Næsbjerg-Rousthøje UI
Boldklubben Vestkysten
Bøvl Idrætsforening
Andrup Idrætsforening
Tistrup Krocketklub
Tjæreborg Idrætsforening
Varde Krocketklub
Vesterhede Krocketklub
Vorbasse Krocket- og Petanqueklub
Ølgod Krocketklub
Alslev Sport & Kultur
samt Michelle Knudsen, DGI Krocket

Punkt Dagsorden:

1. Valg af mødeleder
Beslutning Tonny Andersen (Vorbasse) foreslås af udvalget og vælges ud modkandidater. 

Dirigenten konstaterer, at der er rettidigt indkaldt. 

2. Valg af stemmetællere
Beslutning Udvalget forslår:

Erik fra Hovborg
Johan fra Grindsted
Carl Ejnar fra Sig
Ovenstående vælges uden modkandidater. 

3. Udvalgets beretning om arbejdet i det forløbne år og handlingsplan for det 
kommende år. Herunder regnskabs- og budget-fremlægning.
Formandens beretning 

Roberts beretning om økonomi aflagt af Birgit
Væsentlige afgivelser fra budgettet 2021
Der efterspørges, om der skal genereres et årligt overskud.
Nej. Det skal der ikke. 50 % af evt. overskud går til egen landsdel, og de resterende
50 % går til en fælles udviklingspulje for DGI Krocket. 

Fredes beretning om holdturnering

https://mimer.dgi.dk/offentlig/96F2260C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/E1036413-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/18F9BCBB-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/2A25A429-001


Steens beretning om parturnering

Eriks beretning om enkeltmandsturneringen

Kims beretning om præmier, Krocket by Night, strandstævne, juniorkrocket og 
seedning

Juniorkrocket
Der udtrykkes opbakning til projektet, og det drøftes, at man skal passe på med 
taktikken til en start. Det handler om at lade børnene prøve spillet. 

Der efterspørges om vi også kan drage erfaringer fra skoleskak. Dette undersøges 
nærmere. 

Seedning
Forsamlingen udtrykker utilfredshed med den nye seedning. Der debatteres, 
hvorvidt seedningen kan være ødelæggende for flere hold, og om det kan skabe 
intern ballade mellem spillerne, hvis der er niveauforskel. 
Der efterspørges, hvor lang tid man går tilbage i forhold til denne seedning. Hertil 
svares der, at man blev seedet i den række man sidst havde spillet, selvom det var 
flere år tilbage. 
Der spørges desuden til, om der tages højde for skader, alderdom, længere pauser 
osv. i forhold til seedning, hvilket der kan tages højde for. 

Der fremsættes forslag om at lave et system, der kører særskilt for enkeltmand, par 
og hold. Denne type seedning er vedtaget på landsplan og kan derfor ikke blot 
ændres, da det jo handler om en personlig seedning, som jo ikke ændres uanset 
hvor man spiller. Det vil desuden blive meget administrativt tungt.

Der fremsættes bekymring omkring, at dette system vil give mange hold i de 
højeste rækker, og derved flere ”ligegyldige” kampe. Dertil foreslås der, at der 
indføres tvunget nedrykning. 

Udvalget giver udtryk for, at seedningen er besluttet på landsplan, og derfor er 
gældende. Systemet ligner i virkeligheden fuldstændigt det, vi tidligere har 
praktiseret. Der har til tidligere møder i DGI Sydvest været udtrykt frustration over, 
at folk tilmeldte sig for lavt til lørdags- og søndagsstævner. Dette er netop en 
løsning på dette problem. Det er et forsøg på at skabe flere ligeværdige kampe. Det 
pointeres, at den personlige seedning er gældende for det hele (turneringer og 
stævner). Ved turnering gælder seedningen for et år ad gangen, for stævnerne 
rykker man op og ned ligesom vi plejer, og der vil blive udviklet et program der kan 
håndtere dette, se nedenstående. Udvalget er opmærksom på, at der vil komme 
nogle situationer til en start, hvor der kræves individuel vurdering af seedning. 

Eriks beretning om DGI Sydvest Sommerstævne i Ølgod

Birgits beretning om synlighed i klubberne

Birgits beretning om kurser & højskoler

Lørdags- og søndags-seedning og retningslinjer
Frede fremviste et forslag til ny metode til at registrere resultater fra lør- 
søndagsstævner, og de ændringer det vil forudsætte for tilmeldinger og arrangører 
af stævner

Frede henstiller til, at klubberne kontakter udvalget, hvis der er behov for hjælp til 
stævneplan, mv. 

Side 2

https://mimer.dgi.dk/offentlig/ABCD9E27-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C582B285-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/41148483-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/1E8611D7-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/F7BDE6E8-001


I forhold til stævneplanen er der en ændring i dette seedningsprogram i forhold til 
de par/hold, hvor spillerne kommer fra to forskellige klubber. Dette skal skrives på 
en særlig måde som forevises. 

Programmet vil være en stor hjælp til arrangørerne af søndagsstævner samt gøre 
seedningen til vores turneringer lettere for klubberne. 

Der debatteres om denne overvågning af tilmelding er nødvendig. Det vurderes, at 
det er nødvendigt, da det er et tilbagevendende problem særligt i forhold til 
søndagsstævner, at spillerne tilmelder sig for lavt. 
Der er mange, der tilmelder sig selv uden om formanden. Det ville kunne løse en 
stor del af problemerne hermed, hvis alle tilmeldinger gik gennem formanden. 
Udvalget forespørger om der ønskes, at der arbejdes videre med dette program. 
Alternativet er, at der forsættes som vanligt med registrering af vindere.
Der er enighed i forsamlingen om at arbejde videre med programmet. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Tonny Andersen, Carl Ejnar og Kurt 
Kristensen. 

Beslutning Beretningerne er taget til efterretning. 

4. Indkomne forslag
Beslutning Forslag fra udvalget 

Forslaget er vedtaget. 

5. Valg af udvalgsmedlemmer
Robert Sørensen (modtager genvalg)
Erik Pallesen (modtager genvalg)
Birgit Christensen (modtager genvalg)

1-årigt udvalgsmedlem
Hertil fremstilles følgende kandidater:
Karsten Ladefoged, Ølgod
Tonny Andersen, Vorbasse

38 stemmer på Karsten Ladefoged, Ølgod
20 stemmer på Tonny Andersen, Vorbasse

Beslutning Robert Sørensen, Erik Pallesen, Birgit Christensen og Karsten Ladefoged er valgt. 
Tillykke med valget. 
Udvalget konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet. 

6. Valg af 2 suppleanter
Beslutning Hertil fremstilles 2 kandidater:

Tonny Andersen, Vorbasse
Aase Hjerrild Jacobsen, Nordenskov

Begge er valgt uden modkandidater. Suppleanterne aftaler internt efterfølgende 
hvem der er 1. og 2. suppleant. 

7. Udvalgsmedlemmer til idrætsledelsen
Beslutning Udvalget efterspørger repræsentanter til idrætsledelsen. 

Carl Ejnar, Sig ønsker at stille op til idrætsledelsen. 
Udvalget kontakter de andre landsdele, og herefter vælges repræsentanter.

8. Diverse informationer. Herunder spørgsmål/debat fra forsamlingen
Beslutning Intet at berette om. 
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https://mimer.dgi.dk/offentlig/671389AF-001


9. Eventuelt
Intet at berette om. 

10. Tak for i aften
Udvalget takker Tonny Andersen for sit arbejde som mødeleder.

Udvalget udtrykker tak til Mads Guldager for hans arbejde i udvalget. 

Tak til de deltagende klubber for et godt årsmøde og god debat. 
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