
 

 
Referat af Aktivitetsmøde 2021 

 DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 
Mødedato, tid og sted Mandag den 8. november 2021 kl. 13,00 i DGI’s lokaler 

Roskilde 
Fremmødte 29 medlemmer fra 9 klubber 

Mødet slut Kl. 15,30 
 

Dagsorden 
 

Referat 

1. 
Valg af dirigent og 
stemmetællere 

Ib Berg blev valgt som dirigent 
Tåstrup og Gadstrup som stemmetællere 

2. 
Formanden orienterer 

Gennemgang af årets turnering og stævner 
Vi håber der kan laves flere stævner og gerne makker stævner i det nye 
år på formandsmødet 13 januar kl. 13 (DGI Roskilde). 
Næste aktivitetsmøde november 2022 
Næste øststævne 11-6-22 Bornholm 
DM i 2022: 
Par 10/9-22 i Vorbasse 
Hold 17-18/9-22 i Varde 
Enkeltmand 24-9-22 i Gilleleje 
Der kommer ny seedning / klassificering i hele landet som ligner vores. 
Der er et stort ønske om at klassificering ligger på mv krockets 
hjemmeside for alle der spiller kampe i mv. 
Vi går tilbage til gl. navne rækker M1-M2 osv. 
Vi er ca. 364 krocket spillere i MV 
og ca. 2800 på landsplan 
Vi fik 3 danske mestre i år 
M1 par Tune, B2 par Gadstrup, M1 Hold Tune/Eggeslevmagle 

3. 

Indkomne forslag 

Ingen 

4. 
Valg af formand 

Valgt blev Arvid Mærsk 

5. 
Valg af 1 

udvalgsmedlem  

Valgt blev Vagn Larsen, Glad/Sorø 

6. 

Valg af 1 suppleant 

Valgt blev Kurt Larsen, Lejre 

7. 

Eventuelt 

Der er et stort ønske om at regnskabet bliver fremlagt på mødet 
Fremover vil der være valg til udvalget, så 2 er på valg i lige år og 2 i 
ulige år. 
Hvorefter udvalget vælger en formand. 
Det er ikke længere tilladt at spille i flere kredse i samme turnering. 
Puljevindere mødes i en finale hvor der spilles bedst af 3 kampe. 
Det er det samlede antal vundne kampe der tæller.  
Det kan aftales inden man begynder at spille, om man spiller en eller to 
kampe og lade resultatet være gældende. 

 



 

DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 
 
 

Aktivitetsmøde den 8. november 2021 i Roskilde. 
 

2021 har ikke været præget af Corona-krisen i samme omfang som 2020. Vi har 

stort set gennemført alle planlagte aktiviteter. En enkelt aflysning skyldes mang-

lende tilmelding. 

 

Vi er 19 foreninger med ca. 360 medlemmer og det har stort set været uændret de 

sidste mange år. Bl.a. er der kommet nye spillere i Sorø, AIG Slagelse og Tune. 

 

Der har været afholdt 7 ”Kom og vær med” arrangementer og 1 stævne med ”skif-

tende makker” og 1 ”mix-stævne”. 

 

I år har vi afviklet alle tre turneringer over to runder som vi plejer. 

 

Enkeltmandsturneringen havde i år 29 deltagere tilmeldt. Den blev afviklet i Taa-

strup og Tune. 

 

Parturneringen havde 33 par tilmeldt og blev afviklet i AIG Slagelse og Albertslund. 

 

Holdturneringen havde 5 hold tilmeldt, men et hold trak sig i A2 og de fire andre 

var i fire forskellige rækker. Så der blev ikke afviklet kampe. 

 

Vi har deltaget i Danmarksmesterskaberne både for enkeltmand, par og hold.  

I par fik vi to mesterskaber: M1 (Tune – Finn/Steen) og i B2 (Gadstrup – Martin/Jør-

gen). Mesterskabet blev afviklet i AIG Slagelse til alles tilfredshed. 

I enkeltmand fik vi et mesterskab i C1 (Gadstrup – Martin), der var 2 puljevindere. 

I hold et mesterskab i M1 (Tune/Eggeslevmagle – Finn/Steen og Jørgen/Mogens). 

Det er det andet DM for hold i landsdelens historie.  

 

Af mødeaktiviteter har vi ikke holdt formandsmøde som vi plejer i januar og kun 

deltaget i det årlige Østmøde i oktober, som blev afholdt i Roskilde. 

Aktivitetsmødet er planlagt til d. 8. november 2021 i Roskilde. 

 

Sammenfattende har aktivitetsniveauet i 2021 været lidt lavere end tidligere år, 

især m.h.t. stævner. 

 

 

Arvid Mærsk 

DGI Midt- og Vestsjælland  

Udvalgsformand for krocket 


