
 

Aktivitetsmøde 

DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 
 

Mandag den 5. november 2018 

Ostedhallen 

Der var 53 fremmødte krocketspillere fra 11 klubber. 

 

1) Dirigent: Ib Berg, Albertslund. 

2) Formandens Beretning: 

Startede med, at klubberne var blevet bedt om at indberette hvor mange medlemmer 

der var i den enkelte klub, optællingen gav i alt 364 medlemmer. 

38 havde deltaget i enkeltmandsturneringen som blev afviklet i Slagelse og Taa-

strup med DM i Skørping hvor Finn Kolbe, Tune blev mester i M1. 

47 par deltog i Albertslund og Stenlille med DM i Ramløse, hvor Albertslund fik en 

flot 2. plads i B2. 

  

I holdturneringen var der 7 hold som har mødt hinanden indbyrdes og DM i Vild-

bjerg hvor det blev en flot 2. plads i M2 til Tune/Eggeslevmagle. 

 

Der er i løbet af året 2018 afviklet 4 Mix stævner, 13 ”kom og vær med”, nat- 

krocket, krocket med skiftende makker, samt Øststævne i Tune. Ca. 1200 har delta-

get i disse stævner i år. 

 

Fremtidige planer: 

Øststævne 22. juni 2019 på Bornholm. DM Enkeltmand 27. juli 2019 i Tune. DM 

for par 7. september 2019 i Ørnhøj og hold 14.-15. september 2019 i Vildbjerg. 

Der er reserveret lokale til formandsmøde på DGI’s kontorer i Roskilde torsdag den 

17. januar 2019 hvor vi forventer at diverse klubber byder ind med stævner for 

2019. 

 

3) Indkomne forslag: Ingen 

 

Pause med kaffe/te og Pierres dejlige hjemlavede æblekage. 

 

4) Valg af formand: Arvid Mærsk, Lejre 



 

Side 2 

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Steen Kragh, Gadstrup genvalgt 

Jørgen Hansen, AIG Slagelse nyvalgt. 

 

6) Valg af suppleant: Hans Kristian Olesen, Gadstrup genvalgt 

 

 

7) Eventuelt: 

Ved stævner bedes arrangøren tilbagemelde, at man har fået tilmeldingerne, så man 

kan begrænse fejl, nogle har desværre mødt op og har ikke stået på tilmeldingsli-

sten. 

Et punkt til formandsmødet bliver: Skal der være tvungen nedrykning? Kan der 

være frivillig oprykning? Vi håber det bliver afklaret i det nye år (januar). 

Arvid orienterede fra midtvejsmødet i Vejle om ny forretningsorden i DGI. Hvor 

bl.a. alle krocketspillere der deltager i turneringerne enkeltmands, par og hold skal 

betale 100,00 kr. pr. aktivitet. 

 

Mødet sluttede præcis kl. 21.00 

 

Referent: Bjarne Laustsen, Sorø 

 

Bilag: 1. Formandens beretning 

  2. Kommende arrangementer og aktiviteter 

  3. Aktivitetsoversigt 

 

    

 



 

DGI Midt- og Vestsjælland 
 
 

Aktivitetsmøde den 5. november 2018 i DGI Midt- og Vestsjælland 

 
2018 har som tidligere år, været et meget aktivt år. 
 
Vi er 22 foreninger med ca. 365 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). 
 
Derudover har vi afholdt formandsmøde d. 18. januar i Roskilde og udvalget har deltaget i 
Østmødet på Bornholm d. 4. oktober. 
 
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 



Kommende arrangementer og aktiviteter 

 

Formandsmøde den 17. januar 2019 i Roskilde (foreløbig dato) 

K4-kursus den 25. – 26. maj 2019 på Sjælland 

Øststævne den 22. juni 2019 på Bornholm 

DM for enkeltmand den 27. juli 2019 i Tune, deadline 11. juli 

DM for par den 7. september 2019 i Ørnhøj, deadline 22. august 

DM for hold den 14. – 15. september 2019 i Vildbjerg, deadline 29. august 

Instruktørkursus den 28. – 29. september 2019 i Jylland 

Aktivitetsmøde den 4. november 2019 i Osted (foreløbig dato). 

 



 

 
Arrangementer DGI Midt- og Vestsjælland Krocket 2018 
 

 

 

Torsdag d. 18. januar – Formandsmøde i Roskilde 

Mandag d. 26. februar – Kom og vær med i Sengeløse - Aflyst p.gr.a. vejret 

Lørdag d. 17. marts – Kom og vær med i Lejre - 36 deltagere 

Fredag d. 27. april – Skiftende makker i Taastrup - 56 deltagere 

Lørdag d. 5. maj – Kom og vær med i Gadstrup - 48 deltagere 

Torsdag d. 15. maj – Forårstræf i Albertslund - 73 deltagere 

Fredag d. 25. maj – Enkeltmand 1. runde i AIG Slagelse 

Lørdag d. 9. juni – Krocketstævne Øst i Tune -72 deltagere 

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

Fredag d. 22. juni - Kom og vær med i Alsted-Fjenneslev - 48 deltagere 

Fredag d. 29. juni – Par 1. runde i Albertslund 

Lørdag d. 7. juli - Mix-stævne i Eggeslevmagle - 84 deltagere 

Tirsdag d. 10. juli - Kom og vær med i Marievang - 64 deltagere 

Tirsdag d. 10. juli - Sommertræf i Albertslund - 56 deltagere 

Fredag d. 27. juli - Mix-stævne i Stenlille - 76 deltagere 

Fredag d. 3. august – Par 2. runde i Stenlille 

Fredag d. 10. august - Natkrocket i Taastrup - 62 deltagere 

Fredag d. 17. august - Kom og vær med i Ruds-Vedby - 40 deltagere 

Mandag d. 3. september - Mixstævne i Sengeløse - 88 deltagere 

Fredag d. 7. september - Mixstævne i AIG Slagelse - 64 deltagere 

Lørdag d. 22. september - Kom og vær med i Lejre - 44 deltagere. 

Fredag d. 28. september - Kom og vær med i GLAD Sorø - 48 deltagere 

Fredag d. 5. oktober – Kom og vær med i Gadstrup - 70 deltagere 

Tirsdag d. 16. oktober – Efterårstræf i Albertslund – 66 deltagere  

Lørdag d. 3. november – Efterårstræf i Tune – 39 deltagere 

Mandag d. 5. november – Aktivitetsmøde i Osted – 53 deltagere  

Torsdag d. 27. december – Julenabokrocket i Taastrup -  


