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Referat fra Netværksmøde 
 

Dato og tid D. 29. Oktober kl. 08.45-14.00 

Sted: Tune Kursuscenter 

Deltagere; Mogens Olsen - Bornholm 

Carsten Sønderskov - Nordsjælland 

Vibeke Sønderskov - Nordsjælland 

Ingrid Tidemann - Nordsjælland  

Arvid Mærsk – Midt-Vestsjælland 

Vagn K. Larsen – Midt- Vestsjælland 

Peter Andersen - Nordjylland 

Steen Hansen - Sydvest 

Aase Hjerrild Jacobsen - Sydvest 

Verner Rønnow - Midtjylland 

Arne Pedersen - Midtjylland 

Søren Bach - Midtjylland 

Herluf Rasmussen - Storstrømmen 

Dorte Johansen – Storstrømmen 

Jan Demsgaard - Storstrømmen 

Hans Peter Petersen - Vestjylland 

Gitte Galsgaard - Vestjylland 

Johannes Friis Clausen - Vestjylland 

Kirsten Pilgård - Idrætsledelsen 

Ingolf Lauritsen - Idrætsledelsen 

Erik Pallesen - Idrætsledelsen 

Robert Sørensen – Idrætsledelsen 

Jørgen Hansen - Idrætsledelsen 

Steen Kragh - Idrætsledelsen 

Michelle Knudsen – DGI Administration 

Afbud Tonny Brandt Andersen - Sydvest 

Materialer Powerpoint fra Årsmøde – sidehenvisninger findes nedenfor for hvert punkt. 

Program til Årsmøde  

 

1. Velkomst v. Formand Kirsten Pilgård 

PP. 29 Kirsten Pilgård byder velkommen til mødet. 

 

2.  Turneringsreglement – Personlig seedning 

PP. 30 Idrætsledelsen gennemgår reglerne for personlig seedning på baggrund af 

følgende dokumenter: 

Personlig seedning  

Fortolkning af op- og nedrykning  

Op- og nedrykning  

 

En problematik med udgangspunkt i eksempel fra Rækker Mølle viser, at 

nogle spillere, kan opnå samme antal seedningspoint og derved ifølge 

seedningsreglerne, kunne deltage i DM i samme række 2 år i træk. Ifølge 

DM-reglementet er dette ikke tilladt. 

Idrætsledelsen ønsker debat om, hvorvidt DM-reglementerne eller seed-

ningsreglementerne skal vægtes højest.  

Der drøftes hvorvidt Idrætsledelsen skal kunne give dispensationer i sådan-

ne tilfælde, og der udtrykkes bekymring omkring, at dette vil blive udnyttet 

af spillere til at komme til at spille i lavest mulig række.  

Drøftelse af, hvorvidt ovenstående er gældende, hvis noget af enten par-

ret/holdet er udskiftet. Denne passus i tidligere regler er udgået, men reg-

https://mimer.dgi.dk/offentlig/49047E98-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/F1480BDA-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/81ABBDDC-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/43498A3B-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/3F5E0FEE-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/3E866DED-001
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lerne har tidligere været at halvdelen af parret/holdet skal være udskiftet 

for at kunne deltage i samme række til DM 2 år i træk.  

Idrætsledelsen har fået relevante input og arbejder videre med dette. 

 

3.  Offentliggørelse af DM-Værter 

PP. 31 DM-værter i 2023 

D. 23. september: Enkeltmand i Varde 

D. 9. september: Par i Halse 

D. 16.-17. september: Hold i Give 

 

DM-værter i 2024 – med forbehold 

D. 21. september: Enkeltmand i Slagelse 

D. 7. september: Par i Ørnhøj 

D. 14-15. september: Hold i Vildbjerg 

 

Idrætsledelsen orienterer omkring, at der i år kun har været 4 ansøgninger 

om værtsskab til DM.  

Hertil kommenterer Storstrømmen, at der i landsdelen ikke er råd til at af-

holde DM, da de så selv skal afholde kørsel. Der fremsættes eksempler på, 

hvordan dette er håndteret i andre landsdele, der har afholdt DM.  

 

Kort debat omkring ansøgningsprocessen, som ligger 2 år forud for DM. 

Argumenter for og imod fremføres. 

 

PP. 32 Kort pause 

 

4.  Evaluering af Danmarksmesterskaberne 2022 

PP. 33 Forsamlingen inddeles i grupper, hvor de får til opgave at evaluere hver 

enkelt DM.  

 

Ved opsamlingen fremkom følgende: 

 

DM for enkeltmand i Gilleleje 

Generelt et godt arrangement med stor ros til den lokale klub.  

Lokation: Fremragende faciliteter. Dog lidt indsigelser imod, at Gilleleje ikke 

ligger så centralt i landet, hvorfor der er langt for nogle deltagere.  

Banerne: Pga. vejrforhold var banerne ikke så gode som ønsket og med lidt 

huller. Banerne var dog ens for alle, og havde derfor ikke direkte indvirk-

ning på spillet.  

Pris: 400 kroner. Generel tilfredshed med den fastsatte pris.  

Information: Fint informationsniveau både før og under stævnet.  

Forplejning: Der var lidt udfordringer med morgenkaffe. Resten var tilfreds-

stillende.  

Andet: Forslag om højtaleranlæg til annoncering af finalekampene og andre 

væsentlige informationer til brug for Idrætsledelsen. Dette er dog gældende 

for alle Danmarksmesterskaber. 

 

DM for Par i Vorbasse 

Generelt god tilfredshed – Et flot arrangement.  

Lokation: Perfekte faciliteter og stor tilfredshed. Nemt med camping tæt på.  

Banerne: Flotte baner. Lidt blade på banerne, men dette var småting.  

Pris: Det var billigt, dog tilfredsstillende. Prisen må gerne ensrettes med DM 

for Enkeltmand.  

Information: Fint informationsniveau før og under stævnet.   

Forplejning: Smart ved udlevering af tallerken, når madbillet afleveres. Til-

fredshed med forplejningen.  
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Andet: Skilte med rækkenavne manglede ved vinderfotos. Antallet af kam-

pe var for lavt for nogle deltagere.  

 

DM for Hold i Varde 

Generelt: Et godt arrangement.  

Lokation: Fine faciliteter, dog langt til toiletterne. Der var valgt at tage ba-

nerne længere væk for at få de bedste baner, hvilket gav lidt længere til 

stævnekontor og toiletter. Ønske om lidt mere plads/et rum til det sociale 

for de, som skulle overnatte.  

Banerne: Tilfredshed med banerne. Godt at man som gangbesværet kunne 

køre ud til banerne.  

Pris: 620 kr. pr. person. Det er en ok pris, som nok ikke kan gøres billigere. 

Information: Stævnekontor lå afsides for spillere og banerne. Det gjorde 

det svært at få information undervejs. Dog fint med manuel opdaterings-

tavle, for at løse dette problem delvist. Årsagen til placering af stævnekon-

tor var nye regulativer for elinstallationer, som umuliggjorde den ønskede 

placering.  

Forplejning: Fin forplejning og god plads i spiseområde. Forslag om at æn-

dre frokosten fra buffet til smørrebrød/håndmadder. 

Andet: Landsdelsudvalgene har også en stor andel og har gjort et enormt 

stykke arbejde i forbindelse med DM, derfor skal de også nævnes, når der 

siges tak til frivillige. 

 

Under evalueringen fremkom spørgsmål om prisforskelle på Danmarksme-

sterskaberne. Forklaringen herpå er, at dette afhænger af placering, lokale 

forhold, aftaler, mv. Derudover, er der typisk færre til at dække udgifterne 

til enkeltmand (færre deltagere) i forhold til par og hold, hvorfor prisen her-

for bliver højere pr. deltager.  

 

Der fremsættes forslag om at lave en drejebog/manual som hjælp til lokal-

foreningerne, som skal afholde et DM.  

 

Idrætsledelsen tager ovenstående evaluering til efterretning og vil inddrage 

dette i fremtidig planlægning. 

 

5.  Medlemsudvikling 2022 

PP. 34-36.  Michelle fremlægger medlemsudviklingen. Se tallene i powerpointet.  

 

Michelle informerer landsdelsudvalgene om, at det er muligt at tilgå med-

lemstal og andre relevante informationer på DGI’s hjemmeside; 

https://www.dgi.dk/om/fakta/tal-og-referater/medlemstal  

 

6.  Årets emne: Fremtidens DM (workshop og oplæg) 

PP. 37-38 Idrætsledelsens begrunder valget af årets tema.  

 

Forsamlingen inddeles i grupper til workshoppen. 

 

Ved opsamlingen fremkom følgende input til Idrætsledelsen; 

 

Emne: Flere deltagere 

 Drøftelse af genindføring af tilskud fra landsdelsforeningerne til DM-

deltagere. Bekymring for hvem der skal betale dette.  

 Motivationen for deltagelse falder, hvis man som spiller oplever, at 

modstanderne ikke er seedet korrekt. Derfor er dette en vigtig op-

gave hos landsdelsudvalgene at sikre, og kan eventuelt afhjælpes 

ved de offentlige seedningslister.  

https://www.dgi.dk/om/fakta/tal-og-referater/medlemstal
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Emne: Priserne 

 Det er dyrt, når der oveni deltagerpris kommer transport og over-

natning.  

 Det er dyrt, hvis man kvalificerer sig til flere Danmarksmesterska-

ber. 

 Forslag om at fordele DM over en længere periode, da dette så kan 

opfattes som mindre økonomisk tungt for deltagerne, hvis udgifterne 

fordeles over mere end en måned.  

 Fordelingen af DM over en længere periode vil også lette presset på 

Idrætsledelsen.  

 Fordelingen af DM over en længere periode kan også medvirke til 

flere deltagere, da de ikke skal blokere 3 ud af 4 weekender i sep-

tember måned pga. krocket.  

 Forslag om at lægge DM med 14 dages interval.  

 Der gøres opmærksom på, at det skal sikres, at hjemlige turneringer 

kan færdigspilles inden afholdelse af DM.  

 Forslag om at lave en særskiltpulje til Idrætsledelsens udgifter (kør-

sel, overnatning og lignende), således at dette ikke vægter så tungt 

i DM-budgettet. Hertil foreslås det, at denne pulje kunne dækkes af 

landsdelenes ekstra turneringsgebyr. Der argumenteres dog også 

imod dette, da disse midler var tiltænkt at skulle hjælpe på en 

trængt økonomi i flere landsdele.  

 Forslag om ensretning af priser for DM for Enkeltmand og Par.  

 3 forslag til hvor Idrætsledelsen kan spare penge; 

- At holde DM for Hold på 1 dag 

- Vælge billigere forplejning (f.eks. smørrebrød frem for buffet) 

- Sikre, at det kun er repræsentanterne i Idrætsledelsen, der bor 

nærmest, der deltager til DM, for at holde driftsomkostningerne 

nede.  

Ved debat omkring vigtigheden af formandens deltagelse ved alle 

Danmarksmesterskaber, er der blandede holdninger. Det er vig-

tigt med synlighed for Idrætsledelsen, men repræsentanter fra 

Idrætsledelsen kan godt varetage et DM uden formanden.  

 

Emne: Antal rækker 

 Forslag om at undlade C1. 

 Forslag om kun at inddrage 4 rækker og i stedet invitere både nr. 1 

og 2 med.  

 Opmærksomhed på, at det ikke kun er M1, som betegnes som Dan-

marksmestre, men at de øvrige rækkevindere også er Danmarksme-

stre i den pågældende række.  

 

Emne: Afvikling/udvikling af DM 

 Blandende holdninger til om det skal afholdes på en eller to dage.  

 Flere Danmarksmesterskaber bør ikke afholdes på samme dag.  

 

Emne: Ansøgninger om værtsskaber 

 Forslag til om det kan give flere ansøgninger, hvis der kun skal sø-

ges 1 år før tid. For nogle er det langt ude i fremtiden, for andre er 2 

år tilpas. I forhold til faciliteter særligt til DM for Hold kan det være 

en nødvendighed med 2 års ansøgningsfrist.  

 En motivation for klubberne/landsdelene for at afholde DM er en god 

PR-værdi for både klub og kommune.  

 Afhængig af faciliteterne og mulighederne lokalt, er der stor forskel 

på det stykke arbejde, der skal udføres af klubben. Dette bør der ta-

ges yderligere højde for i budgettet for det pågældende DM.  

 Forslag om at landsdelsudvalgene kontakter klubber som har kapaci-
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tet til af afholde et DM, og opfordrer dem hertil.  

 Forslag om at afholde DM samme sted hvert år.  

 

Idrætsledelsen konkluderer, at de har nogle gode inputs, som de kan arbej-

de videre med.  

 

7.  Eventuelt 

 Der stilles spørgsmål til turneringsafregning, som for nogles vedkommende 

er foregået sent i år. DGI Vestjylland beder om, at der sendes en mail til Pia 

med info om at turneringen skal afregnes sammen med en deltagerliste og 

andet relevant info. 

 

8.  Afslutning 

 Kirsten Pilgård siger tak for deltagelsen til både udvalgene og Idrætsledel-

sen, samt for en god og konstruktiv debat.  

 

Der synges ”At samles, skilles ad.” 

 


