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Udvalgsmøde den 4. juli 2021 kl. 9,30. I klubhuset ved Nordenskovs krocketbaner. Kærgårdsvej 12, 6800 Varde  
I DGI Krocket Idrætsledelsen 
 
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Hans Peter Petersen (HP), Finn Kolbe (FK), Kim Jensen (KJ), Steen Kragh (SK),  
Ingolf Lauridsen (IL), Michelle Knudsen (MK). 
Afbud: Ingen. Det er aftalt, at MK ikke skal deltage ved dette møde. 
Ordstyrer (OS): HP 
Referent: Aase Jacobsen 
Forplejning: CJ 
  
Pkt.nr. Punkt-indhold Referat Ansvarlig 

1 Valg af ordstyrer  CJ: Velkommen. Og særlig velkomst til IL. 
HP valgt til ordstyrer. 

CJ 

2 Valg af referent Aase Jacobsen HP 
3 Godkendelse af sidste referat Godkendt! 

Punktet udgår af fremtidige dagsordener. Udvalget godkender inden-
for 4 dage efter udsendelse – inden offentliggørelse fremover. 

HP 

4 Nye punkter til dagsorden CJ: Kurser pkt. 14 (smuttede ud i udsendte dagsorden). HP 
5 Godkendelse af dagsorden Godkendt! HP 

6 Siden sidst – runde  Øst: Der sker ikke rigtig noget i Øst. Formentlig pga corona. Endnu et 
stævne blev aflyst i går.  
Syd: Ros/ris-møde i Sydvest var udsat fra marts, blev afholdt 30/6. Ny 
forretningsorden, så vi kan afholde online generalforsamling frem-
over i yderste nødstilfælde. 

Alle 



 

Side 2 

Sydvest har produceret videoer (hverve + instruktion) til brug i hele 
landet. CJ er blevet næstformand i stedet for formand i Sydvest, så 
det ikke er samme formand for Idrætsledelsen og en landsdelsfor-
mand (for at undgå at info. går tabt).  
Nord: Tilbagegang på 20 % i Vestjylland på tilmeldte til hold. Generel 
tilbagegang i tilmeldinger til turneringer i hele landet. Referat fra 
Nord-møde er udsendt. HP bliver i Idrætsledelsen, og IL er suppleant 
for HP de næste 2 år. 

7 Korrespondance 
Mail 
Dropbox 

CJ:  
- Grupperummet i Mimer (dropbox) skal vi alle lære at bruge. Tan-

ken er, at vi lægger dokumenterne derind, så vi alle kan finde dem 
og evt. sende mail med link til grupperummet. 

- Husk ”Svar alle” på mails, så vi alle kan følge med. 
 
HP: Regelhæfte kan bestilles på hjemmesiden, men jeg kan ikke finde 
det mere på nettet. 
CJ: Man skal åbne forskellige punkter for at finde alle regler frem på 
nettet. MK og Pia ser på, om det kan blive bedre/nemmere. 

CJ 

8 Midtvejsmøde 2021 CJ: Det bliver jo i Vejen sidste weekend i oktober. Vi skal mødes fre-
dag kl. 11.00 til formøde.  
CJ sender dagsorden til formødet og kontakter ønsket mødeleder. 
Idrætsledelsen betaler for ophold. 
HP: Hvornår skal vi bestemme emnerne? Hvordan holder vi de to 
Midtvejsmøder adskilt? 

CJ 



 

Side 3 

CJ: Emner har vi næsten. STAP-kursus? Personlig seedning. 
IL: Opdeling kan gøres nemt – årsberetning 2020 + fortælle om valg i 
Øst. Herefter 2021. 
Forslag opdeling:  
Fredag:  
Kl. 17.00: Midtvejsmøde 2020. 
Kl. 19.00: Spisning. 
Kl. 20.00: Midtvejsmøde 2021 resten af fredag + lørdag. 

9 Landsstævne 2022 CJ: Skulle have været afholdt lige nu. Men er jo flyttet til 2022 (30/6-
3/7).  
Alle fået mail om ambassadør. Tilbagemelding til MK, om man vil væ-
re det.  
IL: Det skal være mere organiseret – end i Aalborg – med tilrettelagte 
turneringer, hvis det skal få interesse fra krocketspillerne igen. 
CJ: Det er også meningen.  
Krocket skal være i Ollerup med ældreidræts-lejr fra mandag til ons-
dag (27.-29/6).  
Selve L22 tilrettelægges med følgende turneringer: 4 x Mix-stævner 
(fredag + lørdag formiddag og fredag + lørdag eftermiddag). Så er der 
tid til at se andet på L22 end krocket/Ollerup. 
Derudover bliver der mulighed for at prøve Fodbold-krocket – og 
”Kom-og-vær-med”.  
Deltagere fra Idrætsledelsen fra mandag: HP (2?), FK, SK (2?), KJ, CJ 
(2), IL (autocamper). 

CJ 



 

Side 4 

10 Udstyr i idrætsledelsens trailer CJ: Jeg har ikke gjort ret meget i det. (Indkøb) CJ 

11 Liste til indkøb af køller CJ: MK udsender mail, hvor landsdelene kan melde ind med kendte 
producenter/forhandlere. Hun melder tilbage til mig. 

CJ 

12 Gennemgang af vores 3 DMér 
(Omkring hvem gør hvad) 

Generelt:  
Stadig have publikumszoner/afstand til snoren. FK har skaffet bånd. 
CJ lavet forsøgs-søm.  
FK kigger efter færdiglavede søm m/ skiver. 
Gule veste var populært sidste år, så vi var nemme at kende – med 
tryk på ryggen (DGI + Krocket). 20 i både små og store størrelser. 
CJ bestiller. 
Turneringsleder har ansvaret for alle opgaver ifm afholdelse af eget 
DM. Kan evt. aftales indbyrdes. Se ”Køreplan for DM”. 
https://mimer.dgi.dk/_layouts/15/DGI.Mimer/Pages/DocProxy.aspx?i
d=6ae9a4ff-001  
Evt. have reklame for landsstævne i kuverterne. MK er ved at under-
søge deromkring. 
 
Par: (FK) Slagelse.  
Overnatning fra fredag til lørdag: CJ. 
Hjælp lørdag: CJ, HP, IL (evt SK, FK). 
 
Hold: (CJ) Spjald.  
Møde fredag aften – (se næste møde i pkt. 16).  
Overnatning fredag til søndag: CJ, KJ, FK, SK, HP. (IL autocamper) 

CJ 

https://mimer.dgi.dk/_layouts/15/DGI.Mimer/Pages/DocProxy.aspx?id=6ae9a4ff-001
https://mimer.dgi.dk/_layouts/15/DGI.Mimer/Pages/DocProxy.aspx?id=6ae9a4ff-001


 

Side 5 

Trailer med fredag. 
Hjælp lørdag/søndag: HP, IL, KJ, CJ.  
 
Enkeltmands: (HP/FK) Vadum. 
Overnatning fredag til lørdag: HP, KJ, (FK, SK betaler selv). (IL auto-
camper).  
FK kontakter MK mhp bestilling af antal værelser.  
IL kontakter selv Vadum Hallen mhp bestilling af campingplads. 
Hjælp lørdag: HP, KJ, IL. 
CJ sender tegning til baneopstilling til alle. 

13 Personlig seedning HP: Have fundet en model, der kan præsenteres på Midtvejsmødet. 
Første spørgsmål – gælder samme seedning for alle 3 turneringer? 
Andet spørgsmål – gælder seedningen for et par, hold eller person-
ligt? 
KJ: Det ville jo være optimalt, hvis alle spillere meldte sig til, som de 
nu også hørte til – ikke tilmelde for lavt. Så var vi fri for denne ”kon-
trol”. 
CJ: Hver landsdel skal lave første seedning. I samarbejde med klub-
berne selvfølgelig. Første gang bliver det største arbejde. Herefter 
opdatering hvert år. Hvis det godkendes i oktober, så træder det i 
kraft 1. januar 2022. 
Konklusion: Drøftelse af muligheder. 
KJ laver nyt udkast efter eget og HP’s forslag og rundsender til udval-
get. 

Alle 



 

Side 6 

14 Kurser – fremtidens udgave. HP: Spotkurser er fremtiden, som MK skrev i mail. 
CJ: Ja tiden er ændret ift K1-K4. Der skal nytænkes kurser – ændre 
konceptet.  
For at kunne kalde sig instruktør i DGI, SKAL der kurser til, men ikke 
bestemt, hvor mange/meget, der skal til. Det er ikke kurser i at spille 
krocket, men til at undervise, der skal til.  
I dag bruges K1+2 meget til at blive en bedre spiller. K3+4 er mere til 
at blive underviser. Men man skal igennem alle 4 for at blive instruk-
tør. 
Alle: Fx lave et K-grundkursus, der fokuserer på krocketsporten, her-
efter bygge på med f.eks. slagteknik til undervisning. 
Der skal være mere ens grundundervisning for nye spillere. 
CJ: MK har foreslået mig, at vi laver en årlig instruktørsamling med 
emner, såsom didaktik, mv. Ligesom der før har været afholdt. Men 
der har ikke rigtig været tilslutning de sidste gange, det er forsøgt. 
 
HP: Hvad er det, vi vil have lavet? Hvad vil vi? 
CJ: Vi skal have fat i Kirsten Pilgaard og evt. Herluf Rasmussen, Tom-
my Risum, Finn Nielsen. Hvordan tænker hun/de, vi kan nytænke det. 
CJ kontakter Kirsten til en start. 

CJ 

15 Evt. Ingen kommentarer. Alle 
16 Punkter til næste møde og ny 

møde dato. 
17. september kl. 15.00 i Spjald. 
- Personlig seedning 
- Fordeling af DMér 2022 + 2023 

HP 



 

Side 7 

- Midtvejsmøde 
- Landsstævne 2022 
- Kølle-liste 
- Idrætsledelsens trailer 
- Kurser 

 


