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Sendt til: 
Deltagerne 

Sendt til orientering: 
Landsdelsformænd/kontaktpersoner for krocket 

Medarbejdernetværk, DGI krocket 
 

Ulfborg, den 4. november 2019 

 
REFERAT fra DGI Krockets Midtvejsmøde 

26. oktober 2019 i kursuscenter Brogården, Middelfart 
 
Se deltagerlisten her.  

Herluf Rasmussen står registreret med 3 tilmeldinger fra DGI Storstrømmen.  
Tilmeldingerne gælder for Grete Neerup og Jan Demsgaard. 

 
DAGSORDEN 

1. Velkomst, sang og præsentation. - Herunder valg af dirigent 

2. Udvalgets beretning v. formand Kirsten Pilgaard. 

3. Nyt fra landsdelsforeningerne 

- Har der været fremgang eller tilbagegang? 

- Hvordan er arbejdet gået i 2019, og hvilke nye ting har I sat i gang? 

- Hvilke nye initiativer har I planer om i 2020? 

Bedes afleveret skriftligt, såfremt det ønskes medtaget i referat! 

4. Årets emne: Rekruttering af medlemmer 

- Hvordan sikrer vi krocket i fremtiden? 

- Kort evaluering af Krocketsportens Dag 2019, samt konceptet i fremtiden. 

5. Danmarksmesterskaber 

- Orientering om ændring af reglementer til DM vedr. tilmelding, samt op- og 

nedrykning. 

- Kort evaluering af fremtidens DM, herunder drøftelse af antal kampe, og fort-

sat DM for C1 og C2. 

- Organisering af puljer. 

- Ansøgning om værtsskab ved fremtidens DM. 

6. Kurser og arrangementer 2020 

- Arrangements- og deltageroversigt for 2019 

7. DGI Krockets handlingsplan 2020 

8. Budgetretningslinjer og kommissorium 

9. Præsentation af idrætsledelsens medlemmer og suppleanter. 

- Jf. vedtagne kommissorium skal valg af både idrætsledelsens medlemmer og 

suppleanter foretages af de enkelte regioner, som den opstillede tilhører. 

Dette er foretaget i den enkelte region forud for mødet, hvorfor dette punkt 

blot vil være en præsentation. 

10. Økonomi – Budgetter 

- Procedure for budgetter i 2020 v. Michelle 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/835A20A9-001


 

Side 2 

- Idrætsledelsens økonomi 

- Sponsorater & fondsansøgninger 

11. Forretningsorden for regelfortolkningsudvalg 

12. Indkomne forslag - se bilag 

- Forslag fra DGI Sydvest: Ændring af navngivning af rækker. 

13. Eventuelt 

14. Afslutning 

 
 

Dagsorden Referat 

1 Velkomst, sang og præsenta-

tion - herunder valg af dirigent 

Christian Jacobsen bød velkommen og forklarede 

Kirsten Pilgaards fravær. Gennemgang af dagsor-
den. Ingen indvendinger hertil. 

Arvid Mærsk, DGI Midt- og Vestsjælland blev valgt 
til dirigent. 
Arvid takkede for valget og konstaterede at mødet 

var lovlig indvarslet. 
Gennemgang af deltagerlisten – 20 stemmeberet-

tigede deltagere. 
DGI Midt- og Sydsjælland samt Sydvest udpeger 
en stemmetæller, i tilfælde af, at vi får brug for 

dette. 
 

2 Udvalgets beretning v/ næst-
formand Christian Jacobsen 

Christian Jacobsen fremlægger beretning, som er 
skrevet af Kirsten Pilgaard. 

Se beretning her. 
 
Spørgsmål: 

Spørgsmål til, hvor traileren er fysisk placeret? 
Den står i Sydvest 

 
Herluf Rasmussen: DM i hold og spørgeskema: 
Mange har ikke modtaget spørgeskemaet. Michelle 

svarer, at den er sendt ud til alle deltagere. Hun 
følger op og overvejer om den skal genudsendes. 

Forslag om at sende den til Landsdelsformænd. 
 
Beretningen tages til efterretning uden yderligere 

kommentarer.  
 

3 Nyt fra landsdelsforeningerne 
- Har der været fremgang eller     

tilbagegang? 
- Hvordan er arbejdet gået i 
2019, og hvilke nye ting har I 

sat i gang? 

Nyt fra Sydvest 
 

Nyt fra Storstrømmen 
Michelle svarer på Herlufs fremlæggelse: Vi hører, 
hvad I siger og anerkender jeres arbejde, men vi 

er underlagt nogle rammer, da der er lavet en for-

https://mimer.dgi.dk/offentlig/FA452CC2-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/F8D63BE8-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/2AFA660B-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/39B93359-001


 

Side 3 

- Hvilke nye initiativer har I 

planer om i 2020? 
 

delingsnøgle, der er gældende i 3 år. Vi er op-

mærksomme på, at der ikke er meget økonomi i 
krocket og ønsker at forhandle os til en bedre af-
tale, når den skal genforhandles i 2020. 

 
Herluf Rasmussen: Krocket indbetaler 15 kr. pr. 

medlem til DGI Storstrømmen uden at få noget til 
gengæld. 
Kim Jensen: I forhold til DGI’s vision 25-50-75 bli-

ver det nødvendigt at kigge efter nye målgrupper. 
 

Nyt fra Vestjylland 
Christian Jacobsen: Bliver der sendt indbydelse ud 
til julestævne? Indbydelsen kommer i næste uge. 

 
Nyt fra Midtjylland 

Sinne Johnsen: Hvor mange hold har I med i tur-
neringen. Svar fra Grethe Buus Poulsen: 112 del-
tagere til holdturneringen og 94 deltagere til par-

turneringen. Har haft problemer med op- og ned-
rykning. 

Vibeke Sønderskov: Hvad er Krocketskole? Det er 
et kursus for krocketspillere i teori og slagteknik. 
Der er i Midtjylland deltagerbetaling på 200 kr. til 

dækning af instruktør og forplejning.  
 

Nyt fra Nordjylland 
Michelle: DGI vil gerne lave artikler om de gode 

historier, så send mail til os, hvis I har noget at 
dele. 
 

Nyt fra Nordsjælland 
Kim Jensen: Events med en lille ekstrabetaling er 

en god måde at lave en skilling til udvalget. 
 
Nyt fra Fyn 

Carsten Sønderskov: Svendborgstævnet på Tå-
singe var rigtig hyggeligt.  

Carl Christian Olsen: Dejligt at Fyn vil fortsætte 
med K3-kursus.  
 

Nyt fra Bornholm  
 

Nyt fra Midt- og Vestsjælland 
Carl Christian Olsen: Hvordan afholdes Nat- 
krocket?  

Man mødes om eftermiddagen og spiller. Herefter 
griller og spiser vi, og så fortsætter spillet til man 

ikke kan se til det mere. 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/07552D5D-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/6C82D42D-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/11A94386-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/15F33220-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/59A3FF72-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/43109501-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/E4CA7146-001


 

Side 4 

 

Erik Pallesen: Ligger der et samlet medlemstal for 
krocket på landsplan? Svar kommer under pkt. 7. 
 

Hans Peter Petersen: Medlemstal indberettet til 
CFR hører under øvrige idrætter. 

Michelle svarer: Det er klubbernes ansvar at ind-
berette det rigtige sted. 
Christian Jacobsen: Ofte er det kasserne, der ikke 

vil have besværet med at indberette rigtigt. 
 

4 Årets emne: Rekruttering af 
medlemmer 

- Hvordan sikrer vi 
krocket i fremtiden? 

- Kort evaluering af 

Krocketsportens Dag 
2019, samt konceptet i 

fremtiden. 

Rekruttering af medlemmer v/ Michelle Knudsen. 
 

Kim Jensen uddyber, hvordan der arbejdes med 
videomateriale i Sydvest, og hvordan der kan sø-
ges fondsmidler. 

Bent Kokholm supplerer omkring et samarbejde 
med Vinding Skole i forbindelse med skolernes 

motionsdag.  
 
Kommentarer: 

Jørgen Hansen: Spilletider skal flyttes til om efter-
middagen, hvis de unge mennesker skal rekrutte-

res. 
Carl Christian Olsen: Forslag om at klubben laver 
aftenkrocket. 

Kim Jensen: Vi spiller fast onsdag aften. 
Vibeke Sønderskov: Gilleleje har fået nogle nye 

spillere, som også er på arbejdsmarkedet ved at 
lave en ekstra spilletid ind sidst på eftermidda-
gen/først på aftenen (kl. 17/17.30). 

 
Verner Rønnow: Ingen fremtid i Krocketsportens 

Dag. 
Kim Jensen: Det er vores image, det er galt med. 

Det skal ændres først. 
Jørgen Hansen: Er der nogen, der har direkte 
samarbejde med Ældre Sagen og i så fald hvor-

dan? Michelle Knudsen svarer, at det sker ved 
gensidig markedsføring. 

Vibeke Sønderskov: Ældre Sagen vil ikke samar-
bejde i Nordsjælland.  
Birte Ahle: Der er lavet et landsdækkende samar-

bejde. Hvis ikke Ældre Sagen er hovedarrangør på 
arrangementet, kan det ikke komme med i deres 

blad. 
 

5 Danmarksmesterskaber Reglement for DM i krocket (Rettet version) 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/079E95C8-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C14D81AA-001


 

Side 5 

- Orientering om ændring 

af reglementer til DM 
vedr. tilmelding, samt 
op- og nedrykning. 

- Kort evaluering af frem-
tidens DM, herunder 

drøftelse af antal 
kampe, organisering af 
puljer og fortsat DM for 

C1 og C2. 
- Ansøgning om værts-

skab ved fremtidens 
DM. 

 

Der mangler en ensartethed, når vi tilmelder til 

DM. 
Turneringsledelse for den enkelte DM ved par og 
hold skal godkende reserver/afløser, når turnerin-

gen er i gang.  
Dispensation: En kopi/et billede af dispensationen 

må godt medbringes på smartphone. 
 
Carl Christian Olsen: Punktet omkring at Vindere 

af landsdelsturnering ikke kan deltage ved DM i 
samme række 2 år i træk, gælder ikke for delta-

gere i M1. Dette tilføjes. 
 
Spillere har fulgt procedurer for hver landsdel, 

som ikke er landsdækkende. 
 

Forsamlingen er enig i, at man ikke må spille i 
samme række 2 år i træk. 
 

Diskussion om man kan spille i 2 klubber i 2 
kredse i samme række og samme turnering. 

Hans Peter Petersen: Referer til mødereferat fra 
idrætsledelsens møde d. 13. september: 
Det kan føre til nedgang i antal medlemmer og 

måske nedlæggelse af en klub og deltagere til tur-
nering. 

Berettigelse til deltagelse ved turnering: Tilmel-
ding skal ske ved link, som kun oplyses til for-

mand. 
Ved vedtagelse i 2017 glemmer man, at vi ikke 
overholder reglerne, når vi fastholder ovenstående 

tilmeldingsprocedure. Det er landsdelsudvalgenes 
ansvar at tilmeldingerne er rigtige, dvs. at de til-

meldte har kvalificeret sig i deres respektive 
landsdel. 
 

Hans Peter Petersen: Fremlægger eksemplet om 
Jørgen og Jørgine. 

Invitationen sendes til landsdelsformanden. 
Vi skal have begrænset, hvem der må tilmelde 
spillere. 

Landsdelsudvalget tilmelder klubberne med spiller-
navne i en mail til kontoret i Ulfborg. Herfra ud-

sendes faktura samlet til klubberne.  
Debat om hvordan vi gør det rigtigt i forhold til 
vedtagne regler fra 2017. 

 
Christian Jacobsen: Alle der er kvalificeret får en 

indbydelse. 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/D277E641-001


 

Side 6 

 

Arvid Mærsk: Der laves et stort nummer ud af et 
lille problem.  
Hans Peter Petersen: Det er tilfældet i år, at én 

har tilmeldt sig forkert ved at misbruge systemet. 
 

Michelle Knudsen: Der er to ting i denne debat, 
som vi er nødt til at holde adskilt. 
1. Må man spille i samme turnering i flere forskel-

lige klubber i forskellige landsdele? 
2. Tilmelding: 

Vi kan fortsætte som vi gør, eller formanden kan 
sende en mail med deltagere, som kontoret tilmel-
der. 

Christian Jacobsen: Hvis det skal være løsningen 
med at sende mail, så skal det være landsdelsfor-

manden eller den turneringsansvarlige, der sørger 
for tilmelding. 
Herluf Rasmussen: Som Landsdelsformand kan jeg 

hurtig lave en liste med hvem, der har tilmeldt sig 
og sende til kontoret. Det vil lette mit arbejde 

markant. 
Grethe Buus Poulsen: Klubberne skal selv være 
opmærksomme på at få sig tilmeldt rettidigt. Det 

kræver dog at deltagerne i foreningerne får indby-
delsen.  

 
Verner Rønnow: Jeg fik en liste fra Michelle Knud-

sen over, hvem der har kvalificeret sig. Herefter 
sendte jeg indbydelsen til klubformanden og kon-
taktpersonen på holdet. Problemet opstår, når de-

res kontaktoplysninger ikke er korrekte. Klubfor-
mændene har ikke givet indbydelsen videre i alle 

tilfælde. 
Christian Jacobsen: De kontaktoplysninger der er 
oplyst ved tilmelding, er dem der sendes ud til. 

Det kan ikke gøres anderledes. Det kræver at alle 
klubber har opdateret deres medlemsoplysninger. 

 
Afstemning omkring tilmelding: 
Christian Jacobsen: Idrætsledelsen foreslår under 

punktet Reserver: 
- Må ikke have spillet samme turnering i en 

anden klub/landsdel – slettes 
- Tilmeldinger sker samlet på mail til DGI – 

tilføjes 

 
Kan forslaget godkendes? 

Overvældende flertal. Godkendes uden optælling. 



 

Side 7 

 

Carsten Sønderskov: Rækkerangering, gælder det 
både enkeltmand, par og hold? Er seedningen per-
sonlig? 

Personlig seedning tages op i Idrætsledelsen og 
sættes på som et punkt til Midtvejsmødet næste 

år.  
 
Kort evaluering af fremtidens DM: 

Skal vi have 3, 4 eller 5 kampe? 
Sinne Johnsen: I har gjort det godt, 

Christian Jacobsen: Som turneringsleder har jeg 
tidligere fyldt puljerne op med spillere fra den 
landsdel, hvor DM bliver afholdt, og det har vi fået 

lidt kritik for. Derfor har vi ikke gjort det i år. 
Må vi have ret til at fylde puljerne op med spillere 

fra de omkringliggende regioner?  
 
Verner Rønnow: Forslag om tidligere tilmeldings-

frist. Christian Jacobsen svarer, at tilmelding til 
DGI kontoret skal ske 3½ uge før afholdelse af de 

enkelte DM.  
Carl Christian Olsen: Hvis tilmeldingsfristen frem-
rykkes, kan vi ikke nå at spille vores turnering 

færdig.  
 

Grethe Buus Poulsen: Hvis man kvalificerer sig til 
DM bør man også kan klare at spille 5 kampe. 

 
Bjarne Laustsen: Foreslår max 4 kampe i de indle-
dende runder. 5 kampe er for meget. 

Steen Kragh: Har man overvejet at lave det over 
en weekend? Christian Jacobsen svarer, at prisen 

har været afgørende for, at man har fravalgt det. 
Arvid Mærsk: Opsamling - Man forsøger at fylde 
op inden for regionen. Der laves 4, 5 eller 6 

kampe afhængig af antal spillere. 
 

Kim Jensen: C2 i hold bliver svær. 
Carsten Sønderskov: Foreslår at C2 rækken spilles 
som begynderrækken. Herefter er man C1-spiller.  

Arvid Mærsk: C2-spillerne skal ikke med til DM 
Bent Kokholm: B2 og C1 skal de spille dobbelt-

kampe eller spille færre kampe? 
Carl Christian Olsen: Der skal fortsat være C1-spil-
lere med ved DM. 

 
Flertal for at C2- spillere ikke skal deltage i DM 

fremadrettet. 



 

Side 8 

 

Ansøgning om værtsskab ved DM: 
Birte Ahle: Ansøgningsskemaet skal udspecificeres 
i f.t. indhold af pris – fx hvad indebærer forplej-

ning. 
 

6 Kurser og arrangementer 2020 
 

Finn Kolbe: Vi vil gerne have input til indhold ved 
instruktørsamling. 

Kim Jensen: Hvordan kan nogen have succes med 
at tage 200 kr. når Sydvest har svært ved at få 
30 kr.? 

Jørgen Hansen: Regler 
Christian Jacobsen: Kom gerne med ønsker fra 

landsdelene. Instruktørsamling – der udbydes K3 
på Fyn. Deltagerne herfra kan godt deltage på in-
struktørsamlinger. 

Michelle Knudsen: Er der opbakning til emnet om 
regler? Det skrives på som muligt emne. Forhør 

jer hjemme i landsdelene og send evt. forslag til 
Idrætsledelsen. 
Arvid Mærsk: Instruktionsteknik og Hjertestarter-

kursus. 
Sinne Johnsen: Skriv tvivlsspørgsmål om regler til 

Regeludvalget. Mener ikke dette bør være et emne 
til instruktørsamling. 
Herluf Rasmussen: Kan vi hente inspiration fra tid-

ligere afholdte suppleringskurser? 
Finn Kolbe: Der er ingen K4-kurser i 2020 

 
Gennemgang af Aktivitetskalender v/ Michelle 
Knudsen. 

 
Christian Jacobsen: Enkeltmandsturnering er flyt-

tet, da vi skal forsøge at gøre os attraktive for 
dem, der stadig er på arbejdsmarkedet. 

Finn Kolbe: Der er mange idrætsanlæg, hvor cafe-
terierne er lukket. 
 

Vibeke Sønderskov: Er Midtvejsmødet også kun en 
enkelt dag til næste år? 

Hvis det er over to dage, er folk så villige til at 
køre langt, fx til kontoret i Ulfborg, hvor vi kan 
låne gratis lokaler? 

Herluf Rasmussen: Undren over den høje pris for 
dette møde. Michelle Knudsen svarer, at prisen er 

for at dække over udgifterne. Det har ikke tidli-
gere været tilfældet. Vi gør det så billigt, som mu-
ligt. 

 



 

Side 9 

Afstemning ved håndsoprækning om Midtvejsmø-

det 2020 skal vare 1 eller 2 dage? 
Overvejende flertal for 2 dage.  
Dato næste år fastsættes til 23. og 24. oktober 

2020.  
 

Forslag til steder kan sendes til kontoret. 
 

 Arrangements- og deltager-
oversigt 2019 
 

Gennemgang af arrangementer og antal deltagere 
v/ Michelle Knudsen. 
Se oversigten i PowerPointen (PP s. 17-20) 

 

7 DGI Krockets handlingsplan 

2020 
 

Ikke de store ændringer fra sidste år. 

Ændringer: Undervisningsmateriale på kurser re-
vurderes i 2020 (PP s. 22) 

Nyt punkt om nye medlemmer (PP s. 23) 
 

8 Budgetretningslinjer og kom-
missorium 
 

Idrætsledelsen har ingen ændringer i f.t. tidligere 
vedtagne budgetretningslinjer og kommissorium. 
Aktivitetsbalancer udsendes og kan fra 15. novem-

ber 2019 åbnes. 
 

9 Præsentation af idrætsledel-
sens medlemmer og supplean-

ter 
- Jf. vedtagne kommis-
sorium skal valg af både 

idrætsledelsens med-
lemmer og suppleanter 

foretages af de enkelte 
regioner, som den op-
stillede tilhører. Dette er 

foretaget i den enkelte 
region forud for mødet, 

hvorfor dette punkt blot 
vil være en præsenta-
tion. 

 

Christian Jacobsen: Præsentation af Idrætsledel-
sen: 

Kirsten Pilgaard er genvalgt fra region Nord 
Christian Jacobsen er genvalgt fra region Syd 
Suppleanter:  

Region Øst: Steen Kragh 
Region Nord: Hans Peter Petersen 

Region Syd: Kim Jensen 
 
Suppleanter inviteres fremadrettet med til besty-

relsesmøde, men det er frivilligt, om man ønsker 
at deltage. 

10 Økonomi – Budgetter 

- Procedure for budgetter 
i 2020 

- Idrætsledelsens øko-
nomi 

- Sponsorater og fonds-

ansøgninger 

Procedure for budgetter i 2020: 

Vil I helst, at der udsendes skabelon eller vil I selv 
forfatte et samlet budget? 

Carsten Sønderskov: Godt med en ensretning, så 
derfor send gerne et skema. 
Kan alle tilslutte sig det? Der nikkes, og dette ved-

tages. 
Skemaet udsendes i næste uge (uge 44) til udval-

gene, hvorefter udvalgene sætter sig sammen og 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/B884833B-002


 

Side 10 

udfylder dem. Fristen for udfyldelse af budget-

skema fastsættes til 15. november 2019.  
 
Se Budgetskema.  

 
Idrætsledelsens økonomi: 

Der er afsat 15.000 kr. til at varetage Idrætsledel-
sen for (PP s. 27). 
Gennemgang af Idrætsledelsens budget (PP s. 

28). 
Vibeke Sønderskov: Enkelte regioners overskud, 

hvor ryger det hen?  
50% ryger i en udviklingspulje, de resterende 50% 
kan man søge om. 

Sidst på året sendes en samlet opgørelse ud. 
 

Sponsorater (PP s. 29): 
Det er tilladt at søge sponsorater. Ellers kan man 
søge fonde og puljer.  

Birte Ahle: Den person, der søger Velux-fonden, 
må IKKE være på arbejdsmarkedet. 

 
Har I brug for flere forslag, så kontakt os på kon-
toret. Vi vil gerne hjælpe jer. 

 

11 Forretningsorden for  

Regelfortolkningsudvalg 

Vi opfylder ikke, hvad der står i forretningsorde-

nen for regelfortolkningsudvalget. 
Udvalget består af 3 medlemmer – ændres til 4 

medlemmer. Hver region udpeger 1 person til re-
gelfortolkning, samt 1 person fra Idrætsledelsen. 
Forslaget vedtages. 

Finn Nielsen fra Vesterhede (Sydvest) har sagt ja 
til at indtræde. 

 
Regelfortolkningsudvalget består derfor nu af:  

Herluf Rasmussen – fra Øst 
Tommy Risum – fra Nord 
Finn Nielsen – fra Syd 

Kirsten Pilgaard – fra Idrætsledelsen 
 

12 Indkomne forslag 
- Forslag fra Sydvest: 

Ændring af navngivning 
af rækker.  

Forslag fra Sydvest  
Forslaget er givet for at imødekomme nye spillere. 

Det er afprøvet i Sydvest i år, og det har fungeret 
fint. Det er rækken generelt, der skal omdøbes. 
Verner Rønnow: Hvis vi vælger at lave en æn-

dring, bør det nye navn stå først, fx Krocket-
liga/M1. 

Jørgen Hansen: Burde krocketliga ikke hedde Su-
perliga? 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/FFC3238E-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/FA452CC2-001
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Arvid Mærsk: En liga er i andre sammenhænge en 

hel turnering. 
Sinne Johnsen: For at spillerne skal genkende sig 
selv, kan man kalde M1 for 1. division, M2 for 2. 

division, osv. God ide, at finde et andet navn. 
 

Carl Christian Olsen: Det er et godt forslag. Det si-
ger udenforstående noget mere. 
Arvid Mærsk: Vil gerne have en elite-række med. 

 
Er der stemning for en ændring? 

Det er der flertal for. Der er 1 stemme imod. 
 
Følgende ændring vedtages gældende fra næste 

sæson: 
M1 ændres til 1. division/M1 

M2 ændres til 2. division/M2 
A1 ændres til 3. division/A1 
A2 ændres til 4. division /A2 

B1 ændres til Serie 1/B1 
B2 ændres til Serie 2/B2 

C1 ændres til Serie 3/C1 
C2 ændres til Serie 4/C2 
 

13 Eventuelt 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Birte Ahle: Sidder som repræsentant for DGI 
Vestjylland Internationale Udvalg. Der er arrange-

ret en krockettur til Skotland, som bliver sendt ud 
i næste uge. Der er i alt 35 pladser. 

 
Grethe Buus Poulsen: Vi har problemer med at vo-
res kugler fra Hobro revner. Oplever andre samme 

problem eller har I andre leverandører? Svar fra 
Carl Christian Olsen: Vi har ikke problemer. Grete 

Neerup: Har også haft problemer i klubben. Fik 
dem byttet til nye. Christian Jacobsen: Har haft en 

enkelt kugle, der flækkede. Han følger op med fa-
brikken i Hobro. Pt. er der ingen alternativer.  
Carsten Sønderskov: Krolf-spillere bruger samme 

kugler, som os. Spørg evt. dem. Michelle lover at 
følge op hos DGI Krolf.  

 
Grethe Buus Poulsen: Er det nyt at give en plade 
ved DM? Det er det ikke. 

 
Jørgen Hansen: Er det nødvendigt med et 2-dages 

møde, hvis indholdet kan nås på en dag. 
Bent Kokholm: Send alle beretninger ud på for-
hånd, så de ikke behøver at blive fremlagt på mø-

det. 
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Vedr. pkt. 5 
 
 

 
 

 
 
 

Vibeke Sønderskov: Forberedelsen ændrer ikke på 

køretiden. 
Christian Jacobsen: Midtvejsmødet er vedtaget til 
at være over 2 dage næste år, men vi tager forsla-

gene med til efterretning. 
 

Hans Peter Petersen: Tak til Michelle for godt sam-
arbejde og velkommen til Pia.  
 

Sinne Johnsen: Tak for samarbejdet, dette er mit 
sidste Midtvejsmøde. Tak til landsledelsen.  

 
Michelle Knudsen: Tusind tak for godt samarbejde. 
Jeg er stolt at de store frivillige kræfter i krocket-

sporten. 
 

Christian Jacobsen: Er der stemning for at tage til-
meldingsregler ved DM og klassifikationer op igen? 
  

Op- og nedrykning:  
Carsten Sønderskov: Hvis en A1-spiller spiller 

sammen med B2-spiller, kommer de til at spille i 
A2. Den lavest rangerende spiller rykker kun en 
række op.  

Hvis en A1-spiller spiller sammen med en A2-spil-
ler, så bliver A1-spilleren og A2-spilleren rykker 

op. 
Er klassifikationen personlig og gælder alle turne-

ringer?  
 
Kim Jensen: Hvor ofte revurderes klassificeringen? 

Det gøres 1 gang årligt efter turneringen. 
 

Vibeke Sønderskov: Hvis man taber alle kampe i 
holdturneringen skal man rykke ned.  
Erik Pallesen: Hvis en spiller har vundet i enkelt-

mand men tabt i par, hvad skal man så? Man bli-
ver i samme række.  

Bent Kokholm: Er der ikke tvungen nedrykning i 
holdturneringen? Det er der kun, hvis man har 
tabt alle kampe. 

Gitte Galsgaard: Giver det problemer med antallet 
af hold i de enkelte rækker, hvis der ikke er tvun-

get nedrykning? Det er der ikke på Nordsjælland. 
Grethe Buus Poulsen: Det er blandingshold og  
-par, der giver problematikker.  

 
Finn Kolbe: Send alle landsdelenes regler omkring 

op- og nedrykning ind til Idrætsledelsen. 



 

Side 13 

Christian Jacobsen: Hvis vi skal ensarte regler i 

hele Danmark, er I nødt til at sende os jeres reg-
ler, så vi kan komme med et oplæg til næste Midt-
vejsmøde. Send det gerne sammen med jeres be-

retning. 
Michelle: Er der stemning for en ensretning af reg-

lerne? Ja, det er der. 
Hans Peter Petersen: Hvordan skal vi styre per-
sonlig kvalificering? 

Christian Jacobsen: Hvorfor er der ikke ensartede 
regler for kvalificering til tilmelding? Vi arbejder 

hen imod at få det. 
 
Carl Christian Olsen: Det kan være svært, fordi 

der er forskel på historikken og antal hold i de for-
skellige landsdele. 

Vibeke Sønderskov: Forstår ikke at personlig seed-
ning er så svær. 
 

14 Afslutning Arvid Mærsk takker for god ro og saglighed. 
Christian Jacobsen takker Arvid Mærsk for ordsty-

reposten. Der klappes.  
 

Der er sandwich og vand, der må tages med til 
hjemturen. 
 

Tak for god debat i dag.  
Kom godt hjem. 

 

 


