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Kort online Udvalgsmøde mandag den 23. januar 2023 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), Bir-
git Christensen (BC), Karsten Ladefoged (KL), Tonny Andersen (TA), Frede Rasmussen (FR), Aase Jacobsen (AJ) 
Afbud: KL 
Ordstyrer (OS): 
Referent: AJ 
 

Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer SH er valgt. SH 

2 Nye punkter til dagsorden? FR: Spørgsmål. OS 

3 Beachflag og trøjer  
(logo, farve mv) 

Trøjer: 
KJ: Kommer hjem, så vi kan prøve. Sender mail, når jeg har dem, så 
vi kan mødes. 
Ift. logo arbejdes der på farve mv. Farven bliver mørkeblå. Prisen 
på 10 stk. 3.180,-. KJ arbejder videre. 
 
Beachflag: 
SH: Skal der stå Sydvest på? Eller kun logo + DGI Krocket? 
Prisen er ca 2.500,- for to.  
Drøftelse. 
Konklusion: Beachflag med logo i sort + ”DGI Krocket”. Farve på 
beachflag skal være en ”pang-farve” – evt. orange. KJ arbejder vi-
dere. 

KJ 



 

Side 2 

4 Seedning og lør/søndagsstævner SH: Vi skal afklare i udvalget, om seedning på lør/søndagsstævner 
skal startes forfra hvert år efter årets seedning. 
CJ: Var det ikke det, udvalget blev nedsat til ved sidste årsmøde? 
TA: Nej, det var det ikke. Vi skulle kigge på seedningen generelt. 
FR: Vi kan ikke bestemme, det må være klubberne – det er deres 
stævner. 
CJ: Det er også det, jeg tænker. Anonym afstemning på Årsmødet. 
EP: Jeg mener, vi skal nulstille nu. 
KJ: Tænker, vi skal køre videre fra sidste års lør/søndagsstævner.  
TA: Jeg tænker, vi skal nulstille med den seedning, de har fået i de-
cember. 
Konklusion: Udvalget beslutter, vi nulstiller nu. SH informerer i års-
beretningen om dette. 
 
EP: Skal klubberne ikke kunne se seedningen, når der nu har været 
et par rettelser? 
FR: Det er ikke smart, når de skal bruge stavemåden derfra ift 
lør/søndagsstævner. Er der nyt ift at alle landsdeles seedninger skal 
på DGI hjemmesiden? 
CJ: Idrætsledelsen har en opgave med at sætte en dato. Jeg har 
ikke set nogen dato. Lægger vi bare vores seedning ud på vores 
hjemmeside, så er vi lige vidt. Så må vi sende ud til vores klubber, 
så det ikke er offentligt. 
SH: Jeg har heller ikke set en dato. 
Konklusion: Vi afventer Idrætsledelsens offentliggørelse af alle 
landsdele. Vi lægger ikke noget på vores egen hjemmeside. 

SH 



 

Side 3 

Seedningslisten sendes direkte på mail til formændene i Sydvest ef-
ter Årsmødet. 
 
Kan spillere fra andre landsdeles spillere deltage ved stævner, hvis 
deres seedning ikke er offentliggjort? 
EP: Jeg tager det op med idrætsledelsen. Måske har andre også 
sendt ind. Kun Michelle ved det. 
SH: For et par uger siden havde hun ikke modtaget fra andre lands-
dele. 

5 Spørgsmål. FR:  

• Seedningslisten ligger i Mimer-grupperum og kan kun rettes 
der. Kun FR (og SH) retter i den. 

• Udgaver af seedningslisten passer ikke helt. 
Konklusion: Klare aftaler om, hvem der retter i listen. 
 
FR: Der er kommet 2 bestillinger på stævner. Skal jeg lægge det i 
kalenderen?  
SH: Jeg skriver ud med invitation til Årsmødet den 25., at der er 
åben for, at klubberne kan skrive til FR. 
Konklusion: FR afventer udsendelse af invitation og lægger heref-
ter de 2 bestillinger ud. 
 
FR: Jeg har snakket med Michelle om ekstra felt på tilmeldingen. Vi 
skal bare huske at nævne det, når tilmeldingen skal laves. Hvad skal 
der stå? Det er for at undgå, at der skrives for lange klubnavne. 

FR 



 

Side 4 

Forslag: ”Klubbens hjemby” eller ”Max 15 bogstaver” eller ”Klub-
bens forkortelse” eller ”Bynavn”. 
Konklusion: Kolonnen skal hedde ”Bynavn”. 

6 Invitation til Årsmøde  
(opdateret vedhæftet) 
Plakat, hvilken og antal. 
(udsendt) 

Invitation: godkendt. 
 
Plakat: 
AJ: Skal det være 3i1, det udkast jeg har lavet, eller den ”proffe”, 
som Michelle har lavet (vil være 3 stk)? Jeg tænker, at den proffe 
vil være for nem at forveksle med invitationerne. 
Michelle trykker uanset, hvilken vi vælger. 
Konklusion: Det skal være 3i1. Der skal laves 5 stk. A3 og 40 stk. 
A4. 

Alle 

7 Eventuelt Ingen. Der er håndbold! Alle 

 
 


