
ØSTMØDET  DEN 4-10-2018 

Bornholm 

2. som ordstyrer blev valgt Birgit Lind, Nexø 

      Og som referent Inge Jørgensen, Nexø 

3. præsentationsrunde 

      Storstrømmen 

      Midt- og Vestsjælland 

     Nordsjælland 

     Bornholm 

4. dagsorden godkendt. Dog først efter fjernelse af P. 10 

5.referat fra d.05.10.2017 godkendt. 

6.aktivitetsrunden: se vedhæftede filer. 

7. Ved Midtvejsmødet vil det fremkomme, om der udbydes K2 og K3 kurser, og hvor disse i så fald vil finde sted. 

Måske det kunne være relevant på Bornholm, men der skal mindst være 8 deltager for at gennemføre, og i så tilfælde 
skulle andre evt. rejse til Bornholm. 

Måske lidt bedre samarbejde og koordinering på landsplan. 

 

8. Øststævnet 2018 i Thune havde 76 deltagere, men kun to fra Bornholm. Det havde været et særdeles godt og 

livligt stævne, da det var afviklet sammen med et ungdoms fodboldstævne, så der havde været mange tilskuere og 
masser af liv, samt muligheder for køb ved diverse boder. Alt i alt også en god reklame for krocket spillet. 

 

9. Øststævnet 2019 på Bornholm var foreslået til afholdelse den 21-9, men da det efter ”gammel” tradition, altid var 

blevet afholdt den 3. lørdag i juni, så blev dette ændret. Problemet med den 3. lørdag opstod ved, at der afholdes 

folkemøde på Bornholm netop i den periode, så beslutningen blev den          22-6-2019 i stedet for. 

 

10. udgår  

11. Regler bør fremgå, så at det er ens overalt i landet, og er der tvivl, så er der et Fortolkningsnævn, som kan afgøre 

enhver tvist til hver en tid. 

Dorte har meddelt sin afgang ved næste møde, og der skal så findes et nyt emne efter hende. Suppleant for Dorte, 
Finn Kolbe vil blive spurgt, men der kan sagtens være andre emner både til medlem og suppleant. 



Der skal også ske en afklaring af regnskaberne fremadrettet. 

 

12. Idrætsledelsen havde afprøvet en ny form for borddækning ved landsmesterskaberne, som var blevet godt 

modtaget. Nemlig at man blev placeret i de rækker, som man havde spillet i, netop for at blande folk så meget som 
muligt. 

Der var blevet aflyst et K4 kursus, men et nyt planlægges til den 26-5-2019, samt et instruktionskursus i september i 
Jylland. 

Stedet for afholdelse for DM 2019 vil blive offentliggjort på Midtvejsmødet sidst i oktober. 

 

13. ingen tilføjelser. 

 

14. Østmødet i 2019 vil blive afholdt i Hillerød den 3-10-2019 

 

15. Til årets krocketdag havde i alt 53 klubber været aktive, men ingen nye medlemmer deraf. 

         Påmindelse om at sende datoen ud i god tid til næste års øststævne. 

 
DGI Bornholms Krocketudvalg 

v/ Anne Grete Espersen 

mail: no.age@hotmail.com 

 

mailto:no.age@hotmail.com


 

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

Østmøde  4. oktober 2018  
 

Landsdelsrunde 
6 Forninger  

121 Medlemmer (-2) 

 
Aktiviteter i 2018 

2 Mix stævner 
1 Makkerstævne 

1 Stævne Skiftende makker 
1 Enkeltmandsstævne 

1 Jubilæums stævne 
1 Vintertræf 

2 Hverdagstræf 
1 regekursus 17 deltagere 

1 Holdturnering 11 hold  
1 Parturnering 26 par  

 
1993 -2018 Præstø amt – DGI Storstrømmen. 

30. juni 25 års jubilæum.  

Et jubilæum der blev gennemført trods mange forhindringer 
undervejs. 

 
Vi afholder idrætskonference den 24. oktober 

 
Sidste år udvidede vi udvalget til 5 medlemmer. 

Med henblik på at der fremover vil ske en udskiftning, der er 
nogen af de gamle medlemmer der har udtjent deres tid.  

Erik Jensen forlader udvalget efter eget ønske, 14 år i udval-
get, 13 som næstformand. 



 

DGI Midt- og Vestsjælland 
 
 

Østmøde den 4. oktober 2018 i DGI Bornholm 

 
2018 har som tidligere år, været et meget aktivt år. 
 
Vi er 22 foreninger med ca. 380 medlemmer og det har stort set været uændret de sidste 
mange år. 
 
Der har i alt været afholdt 13 ”Kom og vær med” arrangementer og 4 mix-stævner. 
 
Derudover har vi haft aktiviteter som 1 ’nat-krocket’ og 1 ’skiftende makker’. 
 
I år var vi værter ved det årlige Øststævne for alle klubber på Sjælland og Bornholm med 
76 deltagere. Det blev afholdt i Tune. 
 
Vi har været repræsenteret i Danmarksmesterskaberne både for enkeltmand, par og hold. 
I enkeltmand fik vi et mesterskab i M1 og en flot 2. plads i B1. 
I par fik vi ligeledes en flot 2. plads i B2. 
I hold fik vi også en flot 2. plads i M2. 
 
Igen i år har vi afviklet tre turneringer, alle som dobbeltturneringer. 
 
Enkeltmandsturneringen havde i år 38 deltagere (-4). Den blev afviklet i AIG Slagelse og 
Taastrup 
 
Parturneringen havde deltagelse af 47 par (-3) og blev afviklet i Albertslund og Stenlille. 
 
Holdturneringen havde 7 hold tilmeldt (-1). 
 
Alt er foregået uden afholdelse af et eneste udvalgsmøde. Vi har kun benyttet os af e-mail 
og telefon. Stor tak til udvalget for det gode samarbejde og den positive indstilling. 
 
 
Arvid Mærsk 
DGI Midt- og Vestsjælland  
Udvalgsformand for krocket 



Punkt 6 Aktivitetsrunde for udvalget fra DGI Nordsjælland Krocket 2018 

Vi er i Nordsjælland 6 klubber med. 175 medlemmer. 

Der har i år været afholdt kursus i slagteknik, taktik og slutspil for alle spillere. Det var et godt besøgt kursus 

med 32 deltagere.  Kurset er efterfølgende blevet rost meget. 

 Afholdt enkeltmandsturnering i Gilleleje med 14 deltagere.  

Holdturneringen blev afholdt med 8 hold. 

Par turneringen blev afholdt i Hornbæk og Ølsted med 29 tilmeldte par. 

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

Parturneringen i Ølsted den 27.juli 2018 grundet hedebølge. En enkelt klub kom med klager over 

aflysningen, så der var en del ballade. 

Aflysningen skal ses i lyset af hedebølgen som var over Nordsjælland. Det var 35 Grader ingen vind og ingen 

skygge. Flere par meldte afbud samt advarsel fra vejrtjenesten om at være i solen mellem kl. 12–15 under 

hedebølgen. Alle andre klubber bakkede op om aflysningen. 

Der var også en del arbejde med at få afviklet holdturneringen da det viste sig at de frie datoer gjorde det 

meget svært at finde kampdatoer, for nogle.  

Turneringsafslutningen blev afholdt i Ølsted.  Der var i alt 36 til afslutningen der blev serviceret med kaffe 

og ost/ pølse mad.  Diplomer og kuglepenne blev udleveret til vinderne. Efter præmieoverrækkelsen blev 

der spillet krocket et par timer. 

Nordsjælland Krocket var til DM i enkeltmand i Skørping med 3 deltagere. 

Nordsjælland Krocket var til DM for par i Ramløse med 11 par. Heraf nogle par til opfyldning i enkelte 

puljer. Der deltog ca. 100.  Et super stævne og stor ros til Ramløse. 

Nordsjælland Krocket havde ingen hold der deltog i DM for Hold i Vildbjerg. Mange mente det var for dyrt. 

Der er blevet afholdt mix-stævne i Gilleleje med 110 deltagere heraf 55 fra Vestjylland. Stævnet var meget 

vellykket og dagen blev afsluttet med en fest hvor der deltog 96 som fik en lækker middag med sange, taler 

og revy indslag fra Snollelev Revyen. En fantastisk aften 

1/8-2018 afholdt Ramløse et fælles mix-stævne med ca. 86 deltagere. Et flot stævne 

 Formand/næstformands mødet bliver afholdt hos DGI I Hillerød den 19. oktober 2018. 

  

Formand: Carsten Sønderskov, Krocket Nordsjælland 


