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Udvalgsmøde den 17. september 2021 kl ca 17 i Spjald. 
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 afbud 
Ordstyrer (OS): HP 

Referent: MK / HP 
Forplejning: Aftensmad v. Spjald Fritidscenter 

 

Pkt.nr Punkt-indhold Referat Ansvar-

lig 

1 Valg af ordstyrer  HP er valgt. CJ 

2 Valg af referent MK er valgt. HP skriver referat af punkt 12 og 13.  OS 

3 Godkendelse af sidste referat Referat er godkendt uden tilføjelser. Punktet udgår fremadrettet.  OS 

4 Nye punkter til dagsorden Dagsorden er godkendt. OS 

5 Godkendelse af dagsorden Ingen tilføjelser til dagsordenen.  OS 

6 Siden sidst – runde  SK: Intet nyt at berette om.   
 

CJ: Mange møder på landsplan. Idrætsledelsen skal være repræ-
senteret til disse møder.  

 
FK: 2 møder i DGI på Midt-Vest Sjælland. Der er kommet ny be-
styrelse, hvor mange ikke kender til krocket. FK deltager på de 

næste møder for at fortælle herom.  
 

IL: DGI Vestjylland Krocket har haft et enkelt udvalgsmøde, hvor 
kommende aktivitetsmøde blev drøftet.  

 
KJ: Vi har forsøgt at lave et stævne i nyt format. Her spilles på 
tid. Stævnet afholdes i Vesterhede.  

Alle 



 

Side 2 

HP: Til sidste regionsmøde gjorde DGI Nordjylland opmærksom 

på, at de synes, det var ærgerligt, at C2 var udelukket fra DM. I 
år har vi meget få deltagere i C1.  
Region Nord afvikler et regionsmesterskab d. 9. oktober.  

 
CJ efterspørger om formanden for idrætsledelsen bør deltage i 

alle aktivitetsmøder. Idrætsledelsen beslutter at de regionsvist 
forsøger at deltage i disse møder, såfremt de inviteres.  

7 Værtskab til DM 2022 og 2023 Punktet blev drøftet.  
Værtsskab for DM 2022 og 2023 offentliggøres på Midtvejsmøde i 
slutningen af oktober. Herefter får alle ansøgere direkte svar.  

Alle 

8 Midtvejsmøde 2021 
Møde med Henrik Louring og Dan 

Skjerning 

Dagsorden blev gennemgået. MK sender forslag til rettet dagsor-
den.  

Møde m. Henrik Louring (DGI Vestjyllands Direktør) og Dan 
Skjerning (DGI’s hovedbestyrelse) blev tidligere aflyst. Idrætsle-

delsen indbyder begge til et formøde forud for midtvejsmødet. 
MK indbyder begge.  

MK 
CJ 

9 Diplomer MK efterspørger om diplomerne faktisk bliver brugt. Der bliver 
brugt meget tid og ressourcer på at lave disse.  
Alle spørger rundt i de forskellige landsdele.  

MK laver et forslag til en skabelon til diplomer, som sendes til 
idrætsledelsen.  

MK 

10 Landsstævne 2022 MK udleverer folder vedr. Ollerup-dagene. Folderen kan ses her: 
https://mimer.dgi.dk/offentlig/7BCEA3CE-001  

 
CJ & KJ skal fortælle om L2022 til netværksmøde på Fyn, hvor de 
skal repræsentere idrætsledelsen. DGI Fyn krocket har ytret øn-

ske om at ville hjælpe til L2022, og idrætsledelsen ønsker at ind-
drage dem så meget som muligt.  

Info om L2022 sendes ud sammen med andre invitationer i løbet 
af oktober måned.  

MK/CJ 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/7BCEA3CE-001


 

Side 3 

 

MK undersøger nærmere i forhold til krocket-aktivitet til Ollerup-
dagene, samt om der afholdes infomøde for ambassadører i DGI 
Vestjylland. Idrætsledelsen får direkte besked herom.  

 
Tilmelding starter d. 1. november 2021.  

 
Til de kommende møder omkring L2022 vil CJ komme med fore-
spørgsel på at få små reklameindslag for de mindre idrætter på 

storskærme imellem opvisninger, mv. Desuden ønsker krocket 
en mindre plads i centrum af L2022, hvor de mindre idrætter i et 

lille tidsrum får mulighed for at markedsføre sig selv.  
 
CJ efterspørger om man som repræsentant fra idrætsledelsen 

kan få en ledsager med og hvordan i forhold til tilmelding.  

11 Kurser - fremtid HP italesætter ærgrelse over for aflysning af K4. Ønsker at vi 

færdiggør det vi igangsætter. 
 

Idrætsledelsen vurderer på baggrund af de sidste mange års af-
lysninger, at kursusmaterialet ikke længere er tidssvarende.  
 

Der opbygges en ny struktur med mindre inspirationskurser med 
forskellige temaer. 

 
Det reviderede materiale gennemgås for temaer.  
SK & FK gennemgår K1 

CJ gennemgår K2 
HP gennemgår K3 

KJ & IL gennemgår K4.  
Drøftelse af, hvem der indbyder til disse kurser. Kurserne udby-
des regionsvist af idrætsledelsen. Repræsentanten fra idrætsle-

Alle 



 

Side 4 

delsen kontakter landsdelsforeningen, som tager kontakt til en 

lokal forening, som skal stå for det praktiske (baner og forplej-
ning). Idrætsledelsen finder instruktør og sørger for markedsfø-
ring.  

 
Der fremsættes et forslag om udvikling af regulært træningsma-

teriale til inspiration til klubberne.  
 
Instruktørløn drøftes og fastsættes til kilometerpenge (3 kr. pr. 

km), forplejning og evt. udgifter.  
 

Idrætsledelsen arbejder videre med kurser på næste møde.  

12 Personlig Seedning Drøftet fortolkning af personlig seedning. 

HP indskriver en tilføjelse ved par og hold. 
Personlig seedning forelægges som forslag på Midtvejsmødet til 
oktober 2021 i Vejen. 

Formålet med forslaget er at få en ens klassificering af alle 
krocketspillere i hele landet 

Alle 

13 Evt. Drøftet reglement for deltagelse i DM. 
CJ indskriver en ændring i reglementet, der blev vedtaget i 2019. 

Reglementet for deltagelse ved DM af 23. oktober 2019 med for-
slag til ændringer forelægges på Midtvejsmødet til oktober til 
godkendelse. 

Vedtages regelsættet af 23. oktober 2019 med ændringer udgår 
regelsæt for deltagelse ved DM vedtaget i 2017. 

Alle 

14 Punkter til næste møde og ny møde 
dato. 

XXXdag d. XX kl . 

D. 29. oktober kl. 11.30 i Vejen Fritidscenter.  
 

Formøde med Dan Skjerning og Henrik Louring.  

OS 

 


