
Krockering gennem buer 
Spørgsmål:
Snejbjerg Seniorsport, Kjeld Christensen, Hvedemarken 5, 7400 Herning

DGI kroket/regeludvalget.

Jeg har forelagt følgende for Dorte helt tilbage i 2011, har også fået et svar, som jeg mener
er forkert, hvilket jeg også har meddelt Dorte.

Jeg vil gerne have det nye regeludvalg til at vurdere spørgsmålene.

Spillende kugle krokerer en frispiller mellem bue 13 og 14 og i 1. slag slår han begge 
kugler gennem bue 14. Spillende kugle rammer samme kugle, frispilleren, på den anden 
side buen inden de ligger stille. Dortes fortolkning er, at den så har krokeret igen.

Jeg er uenig i den fortolkning, idet man ikke kan krokere samme kugle mere end 1 gang i 
samme omgang, § 4 stk. 5, med mindre man som et led i spillet har passeret en bue. Man 
har bare ikke passeret en bue før kuglen ligger stille § 3 stk. 6, og har derfor ikke ret til 
krokering før den ligger stille.

Det samme må være gældende, hvis spillende kugle har en frispiller med til en bue, hvor 
spillende kugle
kommer i stilling og frispilleren ligger foran buen og spillende kugle går gennem buen og i 
samme slag rammer frispilleren, da det er i samme omgang har spillende kugle ikke 
krokret, før den ligger stille. Jeg ved godt, at vi spiller med, at den så er krokeret, men jeg 
mener ikke, at det er efter reglerne.

For mig er det ligegyldig hvilken fortolkning I kommer frem til, men jeg synes bare, at der 
skal være overensstemmelse mellem spillet og reglerne.

Hvis I fastholder Dortes fortolkning, vil jeg gerne vide, hvorfor de 2 nævnte §§ ikke skal 
anvendes.

Med venlig hilsen

Kjeld Christensen

Snejbjerg seniorsport
Svar 12. januar 2013
DGI Krocket – Regeludvalget

Regeludvalget har behandlet spørgsmålet fra Snejbjerg Senioridræt. Et enigt udvalg er 
kommet til følgende afgørelse:

Frispilleren er krockeret.

§ 3 stk. 6 siger: ”Resultatet af et slag opgøres, når kuglen/kuglerne ligger stille. Dette er 
afgørende for, om den/de kan erklæres for:

at være ude for banen
at have passeret en bue
at have opnået slag



at have mistet slag
osv.

§4 stk. 1 siger: ”Ved krockering forstås, at spillende kugle rammer en anden kugle, når 
kuglen, der spiller, har ret til krockering”.

Det springende punkt er, hvornår kuglen har ret til krockering.

Retten til krockering fremgår af § 4 stk. 2, der siger: ”Retten til krockering er til stede når 
mindst én af kuglerne er frispiller ….”

Med hensyn til § 4 stk. 8 opererer denne også med begrebet når retten til krockering er til 
stede.
Denne ret fremgår igen af § 4 stk. 2.

På udvalgets vegne
Carl Ejnar Friis Lyngsø
Formand


