
 
Østmøde i krocketudvalgene torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 10.20  

i Rønne 
 

Referat 

Dagsorden: 
1.        Velkomst og kaffe/ostemad 

Velkomst v. Mogens Olsen 
 

2.        Valg af dirigent og referent 
Iris V. Kofod (DGI Bornholm)valgt til dirigent, Birgit Lind referent 
 

3.        Præsentation af fremmødte 
Afbud: 3 fra Nordsjælland og 1 fra Midt-Vest  
Tilstede: Iris V. K. (DGI), Jan K.(næstformand DGI Bornholm), Inga 
O.(Bornholm), Birgit L.(Bornholm), Mogens O.(Bornholm), Herluf 
R.(Storstrømmen), Dorthe (Storstrømmen), Jan (Storstrømmen), Steen K 
(Midt-Vest), Herdis J.(Bornholm), Aase N. (Bornholm) og Jørgen H.(Midt-Vest) 
 

4.        Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

5.        Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

6.        Aktivitetsrunde fra udvalgene - medbragt skriftligt. 
Vedhæftet.  Alle rundt bordet var enige om at det sociale er meget vigtigt. 
Flere eksempler på sociale aktiviteter blev omtalt. 
 

7.        Kursus 
Jørgen H. : Ændring til K-kurserne.  Landsledelse har nedsat et udvalg.  Ny 
struktur ønskes. K-kurserne, som er for instruktører har stadig mulighed for 
kursustilskud i nogle landsdele, hvorimod spot kurser ikke får tilskud. 
Ved K1 kursus på Bornholm var der misforståelse.  Instruktør kontra 
dygtiggørelse. 
Storstrøm: Fjernelse af kursuspulje fra DGI ødelagde kursussystemet for 
krocket, da det nu er for dyrt for medlemmerne. ”Vore” instruktører underviser 
nu uden betaling, bare kørselspenge.  Hjælper gerne. 
I de fleste klubber bliver der taget fint imod nye medlemmer på den ene eller 
den anden måde.  
 

8.        Øststævne 22  (11.6.2022 i Nexø)  Evaluering. 
Selve afviklingen af stævnet gik fint, men tilrettelæggelsen af  
kampprogrammet kunne være noget bedre.  Der var taget hensyn til 
klassificeringen, men for lidt til hvilke områder man kom fra.  Gøres bedre 
næste gang. 
 

DGI-BORNHOLM 
KROCKETUDVALGET 



9.        Øststævne 23    hvem, hvor, og hvornår 
Skal afholdes 10. juni 2023 i Køge.  Storstrømmen afholder.  Bornholm håber 
at kunne deltage med ca. 30 spillere. (fælles krocketrejse over 2 dage). 
Forslag om at afholde Øststævne og Østmøde i samme landsdelsledelse 
fremover.  Det blev vedtaget og rækkefølgen er som følger: 

• 2023 Storstrømmen 

• 2024 Midt-Vest 

• 2025 Nordsjælland 

• 2026 Bornholm 
o.s.v.  

. 
10.  Punkter til midtvejsmøde (nu Årsmøde) 

a. Forslag fra Idrætsledelsen (Jørgen H):ændring af DM holdturnering, da 
det bl.a. er dyrt at deltage for spillerne.   
Løs drøftelse om spørgsmålet : 1 el. 2 dage – Hvem kan/skal deltage – 
holdsammensætning ?   

b. 2 forslag fra Storstrømmen: 
i. DM regler pkt. 5 ændres til : Man kan deltage 2 år i træk, hvis 

ingen modstander i hjemklub (tilbage til tidligere regel) 
ii. Deltagere i DM par skal man have mindst 3 og max 5 kampe. 

Bornholm og Midt-Vest går med i disse forslag. 
 

11.  Orientering fra idrætsledelsen (v. Jørgen H) 
Der er færre, der deltager og færre værtsbyer til DM, derfor skal gennemføres 
en workshop om DM. 
 

12.  Valg til idrætsledelsen 
Jørgen H er med i ledelsen og Steen er suppleant.  Begge var villige til 
genvalg, og blev valgt. 
Landsdelsledelsen foreslår, at prisen for stævner hæves fra 100 kr til 150 kr. 
INFO/nyhedsbrev fra landsledelsen er foreslået og muligvis på vej til alle 
medlemmer. 
 

13.  Regelfortolkning 
Et problem blev afklaret, og i øvrigt opfordring til at læse reglerne grundigt 
igennem. 
 

14.  Dato for næste møde 
5. okt. 2023 kl. 11.  afholdes af Storstrømmen.  Gerne i Køge, hvis muligt. 
 

15.  Eventuelt 
Drøftelse om regelsæt skal udleveres til alle medlemmer. 
Herluf vil gerne have aktivitetskalender hurtigst muligt efter den er konfirmeret 
i udvalgene.  

 
Referent 
Birgit Lind 


