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Krockets historie. 

Krocket, eller Croquet har sin oprindelse i England, hvor det var kendt allerede i middelalderen 14-1500-
tallet. Herfra spredes det til det sydlige Frankrig og over kontinentet. Spillet har igennem tiden gennemgået 
store ændringer både angående spilleregler og popularitet hos offentligheden.  

Ordet “krocket” kommer via engelsk, fra oldfransk croquet ”hyrdestav”. 

De første køller bestod af et kort bræt, der var fastbundet på et langt skaft. Kuglerne var af lavet af træ. Der 
gik dog ikke lang tid inden man fremstillede køllerne på samme måde, som køllerne i dag. 

De første baner var ikke afgrænset af snore. Man opstillede buer og slutpind på det areal, der var til 
rådighed. 

I Frankrig blev spillet meget populært i de højere kredse af samfundet. Kong Ludvig d. 14. (Solkongen 1638-
1715) og hans hof samt store dele af adelen, spillede krocket.  

 I 1860- og 1870'erne stod det i højden af sin popularitet i Storbritannien og blev derfra spredt til kolonierne 

over hele verden.                                                                                                                                                                             

På et nylig fundet foto (okt.2015) fra 1872, ses den 

brutale, lovløse og mest frygtede revolvermand i 

”Det Vilde Vesten” Billy the Kid, spille krocket. Billy 

the Kid er formentlig impliceret i 21 mord. (TV DR2 

dagen den. 12.-10.-2015). Ligeledes Wikipedia. 

Photo of Billy the Kid (left) playing croquet 

in New Mexico in 1878 

 

 

En dyb reaktion kom dog hurtigt efter denne opblomstring, (Ikke p. gr. af Billy the Kid) og efter 1875 faldt det 
næsten i glemsel for igen i det tidlige 1900-tal, at komme i en ny blomstringsperiode. 

Turneringer blev arrangeret i England af United old England croquet association, og årligt blev dystet om 
mesterskaber for herrer og damer, både i enkelspil og par. Også i Sverige var spillet meget populært 
omkring århundredeskiftet i 1900 og blev overalt "spillet ved sommerfornøjelserne”. Der kom det dog ikke 
under ledelse af nogen organisation, og organiserede matcher forekom ikke. 

I England, USA, Australien og New Zealand er krocket en populær sport på konkurrenceniveau. 

Verdensranglisten for verdens 100 bedste kroketspillere indeholder næsten udelukkende spillere fra disse 

lande samt spillere fra Canada og Sydafrika. 

Krocket var på det olympiske program i Paris i 1900, hvor USA mødte frem med nogle nye køller, de havde 

udviklet. Da USA vandt guld med disse køller, blev krocket igen taget af det olympiske program ved legene i 

St. Louis i 1904. Men måske ikke på grund af de nye køller. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Photo_of_Billy_the_Kid_(left).JPG
http://dan.wikitrans.net/England
http://dan.wikitrans.net/USA
http://dan.wikitrans.net/Australien
http://dan.wikitrans.net/New_Zealand
http://dan.wikitrans.net/Canada
http://dan.wikitrans.net/Sydafrika


 

 

 

Krocket kom til Danmark omkring 1960-70´erne, hvor det begyndte i Sydvestjylland. Ribe-Varde området. 

De fleste små bysamfund havde dengang deres egne regler, som ofte kolliderede, når bysamfundene 

imellem afholdt indbyrdes stævner og faglige konkurrencer. 

Det var først i 1994, da DGI lavede nogle fælles regler, at spillet for alvor udviklede sig til resten af landet. 

Reglerne er siden jævnligt blevet ændret af krockets landsudvalg efter praktiske situationer på banerne. 

Senest i 2010 omkring ”død kugle”.  

 

I andre lande har man deres egne regler. Der er Svensk krocket. Engelsk. Fransk. Hollandsk. Belgisk. o.s.v.  

Dansk krocket ligner mest engelsk krocket. 

I de senere år har antallet af krocketspillere i Danmark gået lidt frem og har været omkring ca. 4.000 spillere. 

(4.029 spillere iflg. DGI okt. 2015).  

Krocket regnes i offentligheden, for et børnespil, som man spiller hjemme i parcelhushaverne. Om 

sommeren kan krocketsæt købes i legetøjsforretninger og dagligvarebutikker. 

Mange nye interesserede bliver overrasket af de mange komplicerede regler og fortolkninger, inden de 

melder sig ind i en klub. 

De personer, som holder ved, kan efter 2-3 måneder med jævnlig fremmøde og megen instruktion af 

instruktør, få tilstrækkelig kendskab til reglerne, så nye spillere kan begynde, at deltage i de taktiske 

overvejelser. Slagteknik skal ligeledes undervises af instruktør. 

 

Erling Jensen 

Fhv.fmd. for Ølsted Krocketklub.  

Kilder: Wikipedia, Flere hjemmesider. DGI. Udtalelser fra medlemmer og andre. TV DR2.    

 

Crocket spil. 

Billede malet af Èdouard Manet  

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Edouard_Manet_012.jpg

