
Referat Aktivitetsmøde i krocket 

DGI Midt- og Vestsjælland                                                                                                                   

Mandag den 4. november 2019 kl. 18.30 i Ostedhallen 

1) Formand Arvid Mærsk bød velkommen til 46 fremmødte krocketspillere fra 12 klubber. Erik 

Madsen og Astrid Christensen blev valgt til stemmetællere. Derefter blev ordet givet til Ib Berg som 

dirigent. Ib gennemgik dagsordenen og konstaterede at den var ok.                                                                                       

2) Arvid orienterer forsamlingen, at vi er 22 klubber med ca. 360 medlemmer i Midt- og 

Vestsjælland. På hele Sjælland/Bornholm er der 36 klubber med ca. 712 medlemmer. 

44 spillere deltog i enkeltmandsturneringen og 3 blev Danmarksmestre: C2 – C1 og B2. Stort 

TILLYKKE. 

47 par deltog i parturneringen, og her blev et par i B1 Danmarksmestre, også stort TILLYKKE til 

dem. 

6 hold var tilmeldt holdturneringen 2019. Endvidere har klubberne budt ind med mixstævner, 

natkrocket, skiftende makker og ”kom og vær med”. I alt har ca. 1100 krocketspillere deltaget. Vi 

håber klubberne vil være lige så aktive i 2020. 

Vi starter med formandsmøde i DGI’s lokaler i Roskilde d. 16. januar og håber så, at formændene 

har årets ønsker til stævner med. Der bliver Øststævne i Ramløse d. 6. juni, DM par i Møldrup d. 5. 

september, hold DM i Vejen den 12. - 13.september og enkeltmands DM i Svendborg d. 19. 

september. Aktivitetsmøde i Osted hallen d. 2. november 2020. 

Der var midtvejsmøde i Middelfart d. 26. oktober, her blev det besluttet, at fra januar 2020 skal 

krocketrækkerne omdøbes til 1. division/M1 – 2. division/M2 – 3. division/A1 – 4. division/A2 – 

Serie 1/B1 – Serie 2/B2 – Serie 3/C1 – Serie 4/C2. 

Her blev der også drøftet klassifikation på den enkelte krocketspiller, der har desværre været nogle 

spillere der har spillet i flere klubber med forskellige klassifikationer. Krocketudvalget beder derfor 

klubberne om at klassificere deres spillere, så uanset om de deltager i enkeltmandsturnering, 

parturnering eller holdturnering har den enkelte spiller kun én klassifikation.  

3) Ingen forslag. 

4) Formand Arvid Mærsk blev genvalgt. 

5) Bestyrelsesmedlem Bjarne Laustsen blev genvalgt. 

6) Suppleant Hans Kristian Olesen blev genvalgt. 

7) Ida Laustsen mener man burde deltage i DM hvis man bliver landsdelsmestre. Poul Andersen 

mente det måtte være frivilligt. 



Kurt Larsen: kan en turneringskamp ikke flyttes mere end 14 dage? Nej det kan den ikke, det er 

vedtaget tidligere. 

Jens Peter Bahn ønskede præcise og klare retningslinjer for klassifikation. 

Finn Kolbe kom med forslag til, at M1 og M2 spiller turnering med Storstrømmens M-spillere. Poul 

A. støtter forslaget. Udvalget tager kontakt til Storstrømmen om det videre forløb. 

Hans Kristian ønsker ikke at skulle deltage hvis der bliver puljer med 5 kampe. Lissy Møller kom 

med forslag til rene kvindekampe i enkeltmandsturnering. 

Hans Kristian klagede over banerne der blev spillet på i 2. runde parturnering i Stenlille og mente at 

udvalget måtte have alternative baner til rådighed. Dette tages op på formandsmødet. 

Jesper Christiansen klagede over, at deltagergebyret var sat op til 100,00 kr. pr. aktivitet. Gebyret er 

ens for alle der deltager i turneringer på landsplan. 

Arvid og Bjarne uddelte diplomer til vores fire Danmarksmestre. 

Dirigent Ib Berg takkede for god ro og orden kl. 21.00 

Referent: Bjarne Laustsen 

 

 



 

DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 
 
 

Aktivitetsmøde den 4. november 2019 i Osted 

 
2019 har som tidligere år, været et meget aktivt år. 
 
Vi er 22 foreninger med ca. 360 medlemmer og det har stort set været uændret de sidste 
mange år. 
 
Der har i alt været afholdt 14 ”Kom og vær med” arrangementer og 4 ”mix-stævner”. 
 
Derudover har vi haft 2 stævner med ”skiftende makker” samt 1 ”nat-krocket”.  
 
Vi har været repræsenteret ved Danmarksmesterskaberne både for enkeltmand, par og 
hold. I enkeltmand fik vi tre mesterskaber i C2 – C1 og B2. De to puljefinalister i B2 var 
begge fra Albertslund. 
I par fik vi et mesterskab i B1, ligeledes fra Albertslund. 
 
Igen i år har vi afviklet tre turneringer, alle som dobbeltturneringer. 
 
Enkeltmandsturneringen havde i år 44 deltagere tilmeldt. Den blev afviklet i AIG Slagelse 
og Taastrup. 
 
Parturneringen havde 47 par tilmeldt og blev afviklet i Albertslund og Stenlille. 
 
Holdturneringen havde 6 hold tilmeldt, men der var kun kampe i B1. 
 
Af mødeaktiviteter har vi holdt formandsmøde og aktivitetsmøde samt deltaget i det år-
lige østmøde. 
 
Sammenfattende har vi haft et højt aktivitetsniveau og der er intet der tyder på at det bli-
ver mindre i 2020. 
 
 
Arvid Mærsk 
DGI Midt- og Vestsjælland  
Udvalgsformand for krocket 



 

 
Arrangementer DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 2019 
 

 

 

Torsdag d. 17. januar – Formandsmøde i Roskilde 

Mandag d. 25. februar – Kom og vær med i Sengeløse – 51 deltagere 

Lørdag d. 30. marts – Kom og vær med i Lejre – 48 deltagere 

Fredag d. 26. april – Skiftende makker i Taastrup - 78 deltagere 

Lørdag d. 4. maj – Kom og vær med i Gadstrup - 51 deltagere 

Tirsdag d. 14. maj – Forårstræf i Albertslund - 65 deltagere 

Fredag d. 24. maj – Enkeltmand 1. runde i AIG Slagelse og Lejre 

Fredag d. 15. juni – Enkeltmand 2. runde i Taastrup 

Fredag d. 21. juni - Kom og vær med i Alsted-Fjenneslev – 40 deltagere 

Lørdag d. 29. juni – Mix-stævne i Tune – 68 deltagere 

Lørdag d. 6. juli - Mix-stævne i Eggeslevmagle - 78 deltagere 

Tirsdag d. 16. juli - Sommertræf i Albertslund - 60 deltagere 

Fredag d. 19. juli - Kom og vær med i Marievang - 85 deltagere 

Fredag d. 26. juli - Mix-stævne i Stenlille - 64 deltagere 

Fredag d. 2. august – Par 2. runde i Stenlille 

Fredag d. 9. august - Natkrocket i Taastrup - 62 deltagere 

Fredag d. 16. august - Kom og vær med i Ruds-Vedby - 55 deltagere 

Mandag d. 2. september - Mixstævne i Sengeløse - 92 deltagere 

Fredag d. 6. september - Skiftende makker i AIG Slagelse - 64 deltagere 

Fredag d. 20. september – Kom og vær med i Gadstrup - 38 deltagere 

Fredag d. 27. september - Kom og vær med i GLAD Sorø - 60 deltagere 

Lørdag d. 28. september - Kom og vær med i Lejre - 30 deltagere. 

Tirsdag d. 8. oktober – Efterårstræf i Albertslund – 48 deltagere  

Lørdag d. 2. november – Efterårstræf i Tune – Aflyst på grund af vejret 

Mandag d. 4. november – Aktivitetsmøde i Osted – 46 deltagere  

Fredag d. 27. december – Julenabokrocket i Taastrup – deltagere  


