
Indkaldelse til møde i krocketudvalgene Øst for Storebælt 

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 10,00 hos DGI i Hillerød, 

Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød. 

 

Dagsorden 

1.         Velkomst og kaffe 

2.         Valg af ordstyrer og referent 

3.         Præsentation af fremmødte 

4.         Godkendelse af dagsorden 

5.         Godkendelse af referat fra 10. okt. 2018 

6.         Aktivitetsrunde fra udvalgene- medbringes skriftligt. 

7.         Kursus: K1, K2, K3 og K4, Hvem, hvor og hvornår.  

8.         Krocketstævne Øst 2019 (evaluering) 

9.         Krocketstævne Øst 2020 Hvem, hvor og hvornår. 

10. Punkter til midtvejsmøde 2019 

11. Valg af suppleant fra Øst til idrætsledelsen. 

12. Orientering fra idrætsledelsen v. Finn Kolbe  

13. Åben for tilføjelse 

14. Eventuelt. 

15. Dato for nyt møde. (Forslag 1. okt. 2020)    

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 26. sep. 2019 og tilmelding skal 

ske til Carsten Sønderskov, på mail snowjason@mail.dk eller mobil  

4143 9830 .   

Med venlig hilsen 

Carsten Sønderskov 

Formand 

DGI Nordsjælland Krocket 

 

mailto:snowjason@mail.dk


Dagsorden 

Velkomst og kaffe 

Carsten byder velkommen 

 Valg af ordstyrer og referent, Vi foreslår Carsten til Ordstyrer og Vibeke referent. Begge valgt 

Deltagere ved vort møde:  Fra Nordsjælland: Carsten Sønderskov, Vibeke Sønderskov, Michael 

Jørgensen, Ingrid Tidemann. Fra Storstrømmen: Herluf Rasmussen, Dorthe Johansen, Flemming 

Pedersen, Grete Neerup og Jan Demsgaard. Fra Midt Vest Sjælland: Arvid Mærsk, Steen Kragh, 

Bjarne Laustsen og Hans Kristian.  Fra Bornholm:   Herdis Jensen og en mere 

Godkendelse af dagsorden   

Godkendt. 

 Godkendelse af referat fra 10. okt. 2018. 

Godkendt efter fjernelse af punkt 10. 

Aktivitetsrunde fra udvalgene- medbringes skriftligt. 

Aktivitetsrunden blev gennemført og indlæggene modtaget i kopi 

DGI’s økonomi blev drøftet og Herluf var utilfreds med at der ikke var penge til kørsel m.v. på 

grund af DGI skal have flere medarbejdere. 

Kursus: K1, K2, K3 og K4, Hvem, hvor og hvornår.  

Det er op til landsdelene at afholde K kurser-1+2+3. 

Storstrømmen meddelte at de ikke havde planer om afholdelse af K-kurser i 2020 

K-4 kurset bliver taget op på Midtvejsmødet i Middelfart.  

 Krocketstævne Øst 2019 (evaluering) 

 Herluf roste Øst-stævnet meget, Vibeke nævnte at det kunne have været hyggeligt med fælles 

spisning efter stævnet, men elles stor ros til Bornholm. 

Krocketstævne Øst 2020 Hvem, hvor og hvornår. 

Dato for afholdelse af Øst stævne 2020 blev diskuteret. Herluf og Arvid forlangte at det skulle 

afholdes, som vi plejer, den 3- lørdag i juni 

Datoen blev herefter fastsat til den 20. juni 2020.    

 

 

 



Punkter til midtvejsmøde 2019 

Der skal sidde en for hver kreds i Regelfortolknings udvalget. 

Dorthe spurgte om C1 og C2 skulle med til DM. 

Herluf nævnet om det var rimeligt at et par i C1 kunne vinde med 20-0, her skulle alle være 

nybegyndere 

Carsten mente at de forskellige klubber skulle stramme op på deres seedning og at der burde 

være samme seedning for både enkeltmand, par og hold. Herluf nævnte at han havde et par 

der havde tabt flere år i træk, skal de så rykke ned? 

Dorte undrede sig over at der er så mange der ikke vil rykke op. 

Skal vi kun have 4 rækker? M+A+B+C samt C2 som begynderrække.  Forslag til midtvejsmødet 

om at C2 ikke deltager ved DM og C1 fortsætter med at deltage ved DM.   

Herluf nævnte at vi plejer at give kr. 1150,- for deltagelse ved Midtvejsmødet med overnatning, 

middag og natmad. Nu koster det kr. 900,- for en dag.? Hvordan hænger det sammen?  

Dorte var utilfreds med at der i turneringen hos Sydvest bliver brugt nye navne som ” la liga”. 

Finn bad om at dette skulle tages op på midtvejsmødet.  

  

Valg af suppleant fra Øst til idrætsledelsen. 

Michael Jørgensen var på valg. 

Der blev enighed om at bruge samme afstemningsregler som ved Midtvejsmødet. 3 stemmer til 

hvert udvalg. Der kan ikke bruges fuldmagt  

Herluf og Arvid foreslog Sten Kragh og der blev foretaget skriftlig afstemning. 

Sten Kragh blev valgt   

 

Orientering fra idrætsledelsen v. Finn Kolbe  

Finn var skuffet over at der ikke var nogle klubber der havde lagt billet ind på afholdelse Af DM i 

2020. 

Finn oplyste at hold DM i 2020 ikke bliver holdt i Vildbjerg. 

Finn har forespurgt DGI om man måtte bruge sponsor til DM? 

Fra 2020 kan man kun repræsenterer en klub i enkeltmand og en klub i par samt en klub i hold. 

 

 



Åben for tilføjelse 

Bornholm oplyste at de ikke havde mulighed for at deltage ved Midtvejsmødet, efter det er 

lavet om til en dag. 

Eventuelt. 

Dorte fortalte at der var et hold der var utilfreds med at Arvid havde givet Kurt lov til at rykke to 

rækker ned. 

Der blev igen diskuteret seedning, om det skal være sammen seedning i alle turneringer eller 

kan man stille op i en række i enkeltmand og en anden række i par og hold.  

Dato for nyt møde. (Forslag 1. okt. 2020)    

Nyt møde afholdes i Storstrømmen den 1 okt. 2020 

For referat  

Vibeke Sønderskov. 

 

                                                                                                                                            










