
POP UP KROCKET 

 
Når nu folk ikke vil komme til åbent hus, må vi, som alternativ, ud til dem i stedet. 

 

Ligesom man spiller fodbold, rundbold og kaster frisbee i det offentlige rum, skal vi: 

Ud at spille krocket, ligeså, i det offentlige rum. Bare med en enkelt bane, og for at få 

den manglende opmærksomhed. Vise hvad krocket er, ved at spille det. 

 

Eksempler: Et grønt område, hvor der er plads, til en krocket bane, hvor folk færdes. 

Ældrecentre, plejehjem, ved boligforeninger og firmaer med grønne områder. 

Der er rigtig mange steder rundt omkring, hvor det kan lade sig gøre. 

På plejehjem er det mest for at vise krocket til de pårørende.  

 

De steder, der er private/firmaer, skal vi selvfølgelig kontakte på forhånd og spørge 

om lov.   

Banen sættes op. De fire spillere, får overtræks trøjer. Eks par rød og par blå.  

 

Spillet spilles som det plejer, måske en smule mere ros og snak mellem spillerne for 

opmærksomhedens skyld. Udenfor banen går der én, som også hepper. Det vil sige, 

det er 5 personer. 

Det er så personen udenfor, som skal tage kontakt eller svare på spørgsmål, når nogen 

stopper op, eller kommer over og spørger, hvad der foregår. Der medbringes ekstra 

kugler, og få køller, samt regelhæfte, så de evt. kan prøve at slå til en kugle og/eller få 

regelhæftet med hjem. 

 

Fordele 

Minimal pris, minimal planlægning.  Der kan evt. deles flyer ud omkring 

boligforeninger og lignede steder. (som Sjællænderne gjorde) 

 

Kan også være alternativ til krocket-sportens dag. Det er nemt at arrangere, vil steder 

på samme tid, ingen dyr reklame , deralligevel ikke virker. Der kan lægges billeder 

op på Facebook, fra de forskellige steder. 

 

Ulemper:  

Jeg kan kun se én udfordring ved det: At finde spillere i klubben, som vil stille op til 

det.  

Er der ingen kontakt eller reaktion fra omgivelserne, pakker man bare sammen. I 

bedste fald er der vakt interesse - i værste fald har de 5 fået lov at hygge og spille 

krocket eller se på det. 


