
 

Krocket 

Referat af Østmøde 2021 

 DGI MIDT-VESTSJÆLLAND 

Mødedato, tid og 
sted 

7. oktober 2021 kl.10 DGI Roskilde 

Fremmødte Herluf Rasmussen, Dorte Johansen, Jan Demsgaard fra Storstrømmen. 
Arvid Mærsk, Jørgen Hansen, Hans Kristian Olesen, Steen Kragh fra Midt & 
Vestsjælland. 
Carsten & Vibeke Sønderskov, afbud Ingrid Tidemann, fra Nordsjælland. 
Mogens Olsen fra Bornholm. 
Finn Kolbe fra idrætsledelsen. 

  

Mødet slut 14:30 

  

Dagsorden Referat 

1. Velkomst og 

kaffe 

Arvid Mærsk bød velkommen. 

2. Valg af 
ordstyrer og 

referent. 

Arvid Mærsk valgt som ordstyrer. 
Steen Kragh valgt som referent. 

3. Præsentation 

af fremmødte 

Kort runde så Mogens vidste hvor vi hørte til. 

4. 

Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

5.Godkendelse 

af referat  

Godkendt. 

6. 

Aktivitetsrunde 

Nordsjælland: 7 klubber 135 medlemmer ny klub på vej i Birkerød. 
Storstrømmen: 6 klubber 113 medlemmer. 
Bornholm: 4 klubber 94 medlemmer. 
Midt & Vestsjælland 22 klubber 360 medlemmer. 
Referater vedhæftet. 
 

7. 

Kursus K1-K2-

K3 og K4 

Der kommer nyt fra idrætsledelsen ved årsmødet 

8. Evaluering af 

Krocketstævne 
Øst 2021 

Der var 56 deltager, kan skylles corona og er flyttet til anden dato. 
Der er ønske om at først at starte kl. 10 da flere kommer langt vejs fra. 

9. Krocketstæv-

ne Øst 2022 

Bornholm 11. juni 2022. 
 
 
 



10. 

Punkter til 
Midtvejsmøde 

2021 

Udvalgene stiller forslag til årsmødet om at gå tilbage til de gamle rækker. 

11. 

Orientering fra 

Idrætsledelsen 

DM for par, enkeltmand, hold gik fint trods problemer med manglende mad 
ved frokost og festmiddag lørdag. 
rækker bør ikke slås sammen da det kan have indflydelse på resultater. 
 
 

12. Valg til 

idrætsledelsen 
(lige år) 
 

Der vælges kun i lige år. 
 

13. Åben for 
tilføjelser 

 

14. Eventuelt Der ses på om der kan lave en fælles hold-turnering på Sjælland 

15. Næste møde 6. oktober 2022 Bornholm 

 



Punkt 6 Aktivitetsrunde for udvalget fra DGI Nordsjælland Krocket 2021 

Vi er i Nordsjælland 7 klubber med ca. 135 medlemmer. 

Der har i år været planlagt kursus i regelfortolkning samt kursus i Slagteknik for alle spillere. Desværre 

måtte disse kurser aflyses grundet Corona. Der var ligeledes aftalt hygge bowling med spisning for alle 

klubber i Nordsjælland i feb. Dette måtte også aflyses.  

Holdturneringen blev afholdt med 5 hold. 

Par turneringen blev afholdt i Gilleleje og Ramløse med 20 tilmeldte par. 

Det har været en stor udfordring at få det hele til at passe grundet Corona og mange har meldt fra af 

samme grund. 

Der blev spillet mange gode kampe, men vi håber stadig på større tilmelding til næste år. 

Øst stævnet kunne endeligt blive afholdt i Gilleleje den 21 august 2021 med 56 deltagere samt hjælpere. 

Dette var ca. 50 mindre end sidst vi havde øst stævnet for 5 år siden, ?  

Turneringsafslutningen:  Diplomer og årets præmie blev udleveret til vinderne af Turneringsudvalget. 

Nordsjælland Krocket havde ingen deltagere til årets DM i Hold og Enkeltmandsturneringen.  

Til DM for par havde Nordsjælland 4 par tilmeldt. 

Der bliver afholdt makkerstævne i Ølsted den 16 okt. 2021 

Ny klub er stiftet i Birkerød som erstatter Nærum/Søllerød senior sport. 

Den nye klub hedder ABS Kroket 

Vi var inviteret til at deltage med 2 krocket baner til årets Veteran træf i Græsted, men også dette blev 

aflyst. (Der er ca. 18.000 gæster til dette træf der bliver afholdt i pinsen) 

Vi har imidlertid fået en indbydelse til næste års træf, hvis det bliver muligt at afholde.   

Formand/næstformands mødet bliver afholdt hos DGI I Hillerød den 15. oktober 2021. 

Midtvejsmøde i Vejen den 29 og 30 okt. 2021.   

 

Formand: Carsten Sønderskov 

DGI Krocket Nordsjælland 



 

DGI Storstrømmen  |  Evensølundvej 5, 2. sal  |  4720 Præstø  |  Tlf. 7940 4850  |  www.dgi.dk/storstroemmen 

Østmøde  7. oktober 2021 
 

Landsdelsrunde 
6 Forninger  

113 Medlemmer   

 
Aktiviteter i 2021 

 
1 Holdturnering 10 hold  

1 Parturnering 21 par  
1 Enkeltmandsturnering 4 spillere 

2 Makkerstævner 
1 Mix - stævne 

1 stævne skiftende  
 

Tilmelding til stævner og turneringer bærer stadig præg af 
coronaen, deltagerantallet er faldet drastisk. 

Vi håber det kommer igen. 
 

Vi havde igen i år planlagt fælles parturnering for M spillere 

med Midt og Vestsjælland men, coronaen og andre problemer 
her i Storstrømmen sørgede igen for aflysning. 

 
Vi afholder idrætskonference den 20. oktober. 

 
 

Herluf 
Krocketudvalget Storstrømmen. 



 aktiviteter 2020 

 
På trods af landeplagen har vi alligevel været aktive hele året, nogen tid i meget små 

grupper. 

Klubberne har afholdt 4 mix- stævner hvoraf et var erstatning for natkrocket og et var 

erstatning for strandkrocket. 

Vi måtte aflyse 7 mix-stævner. 

 

Vi gennemførte enkeltmands og parturnering, vi deltog i DM i enkeltmands og par. 

 

Åbent hus-arrangement med tilskud fra DGI i Nexø og Knudsker, hvilket gav nogle nye 

medlemmer. 

Nexø krocket afholdt skoleferieaktivitet m/ tilskud. 

 

Nexø krocket klub er nu blevet en selvstændig klub efter en kedelig twist med Nexø 

boldklub. 

 

Medlemstallet i klubberne er steget fra 85 til 93 medlemmer ifg. klassificeringslisterne. 

 

Vi afholdt årsmøde 10. marts. 

 

Vores ellers fint tilrettelagte busrejse til Vestjylland for ca. 45 spillere blev desværre aflyst. 

 

Formand     Mogens 

DGI-BORNHOLM 
KROCKETUDVALGET 



 

DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 
 
 

Østmøde den 7. oktober 2021 i DGI Midt- og Vestsjælland. 
 

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 22 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 


