
Nyheder 2022

GODT NYTÅR

Husk at tilmelde Jer til Aktivitetsmødet i Hesselager d. 10/1-2023,
s. på tirsdag d. 3. januar, når vi starter

Vi ønsker alle en GOD JUL

Stort TILLYKKE til Ruth med den runde dag d. 17. december,
vi håber du får en god dag sammen med familie og venner.

Juleafslutning i Svendborg Krocketklub, hvor formanden bød
velkommen og herefter uddelte julegaver ud til bestyrelsen



Medlemmerne takkede formanden for hans indsats i det år der var gået.

Herefter blev der spist god mad fra “Christians Madhus” og sunget julesange.

Det var en helt speciel aften med en solnedgang over Svendborg.

Efter at havde spist Ris A’la’mande, blev der trukket lod om mandelgaverne.



Og efter igen en julesang, blev der spillet bankospil om de pakker som medlemmerne
havde haft med.

I dag d. 22. november gav Jens kage og vi fik
rørt sanger musklen i anledning af

sin fødselsdag.
TILLYKKE



I dag den 11/10 holdt vi Lindas 80 års fødselsdag.
Linda valgte en sang som vi sang så godt som vi kunne.

Hjertelig tillykke Linda ønskes du af krocketklubben.

Der blev d. 24. september blev der afholdt DM i enkeltmand, i Gilleleje
Krocket Fyn havde 8 spiller med, heraf blev to Danmarksmestre, ud

af 7 mulige, det var flot.

Ole Vagn Jensen, Hesselager, blev nr. 1, i M1 Pulje 3, nr.3 i finalen.
Bjarne B. Jørgensen, Svendborg, blev nr. 2, i A2 Pulje 1.

Erling Knudsen, Svendborg, blev nr. 4, i A2 Pulje 2.
Boris Sørensen, Hesselager, blev nr. 1, i B1 Pulje 1, nr. 2 i finalen.

Frode Nielsen, Hesselager, blev nr. 4, i B1 Pulje 2.
Bjerne Hansen, Herrested, blev nr. 1, i B2 Pulje 1, nr. 1 i finalen.

Vagn Sørensen, Svendborg, blev nr. 2, i B2 Pulje 1.
Poul Erik Hansen, Hesselager, blev nr. 1, i C1 Pulje 1, nr. 1 i returkamp.

Stort TILLYKKE til dem

Den 10. september blev der spillet Par Spil i Vorbasse
Krocket Fyn havde 3 par med, desværre kom der ingen præmie med hjem.

Kirsten Andersen & Ole Vagn Jensen, Hesselager blev nr. 4, i M1 Pulje 1.
Frode Nielsen & Bente Jensen, Hesselager, blev nr. 3, i B1.

Poul Erik Hansen & Palle Jørgensen, Hesselager, blev nr. 3, i C1, nr. 2 i returkamp

Den 22/9 havde vi den fornøjelse, at jeg blev ringet op ved 0900 tiden,
det var et krocket par fra Sinding Jørgen og Grethe , som var på vej til Gilleleje,

for at deltage i DM i enkeltmands krocket, de spurgte hvornår vi trænede,
jeg kunne så fortælle dem at vi startede om ca. 1 times tid.

Vi aftalte deres ankomst, de kom vi fik nogle hyggelige timer sammen.



Gerda havde kager med, Gerda fylder 79 i dag, men det kan jo ikke ses.
Hjertelig tillykke med fødselsdagen Gerda, ønskes du af alle i klubben,

og tak for kage.

Bjarne Jørgensen havde fødselsdag i søndags, derfor havde
han brunsviger og boller med i dag den 23/8, det smagte

skønt, vi sang en sang for fødselaren, rigtig hyggeligt.
Tillykke endnu engang Bjarne.

Vinderne i Svendborg Krocketklub, efter afholdt parturnering
i gennem sommeren med 12 spiller.

blev ….



Nr. 1
Solveig Hansen &

Lars Andersen

Nr. 2
Jens Knudsen &

Bjarne B. Jørgensen

Nr. 3
Mette Breinholt &
Vagn Sørensen

TILLYKKE TIL DEM

Tirsdag d. 16. august afholdt Gislev for første gang et “kom og vær med”-stævne,
hvor der blev spillet på 9 baner. Det var med morgen og eftermiddags-kaffe

med brød og pålæg.

Vinderne af Fynsmesterskaberne fra Svendborg Krocketklub
blev fundet torsdag d. 11/8, i Hesselager, med pølsespisning som afslutning.

.
Der blev spillet et MIX-spil med 7. puljer, her kom Linda på en delt 1. plads.

I alt var vi 31 tilmeldt.
Tak til Hesselager Krocketklub.

Enkeltmands.:



A2
Erling Knudsen nr.1

A2
Bjarne B. Jørgensen nr.2

C1
Linda Petersen nr. 2

Par.:

A2
Bjarne & Vagn nr. 1

B2
Sonja & Erling nr. 2

Så blev “Kom og vær med” stævnet på Tåsinge afholdt
torsdag d. 28/7-22, med 44 deltager, heraf 2. fra Ølgod, 2. fra Tistrup

og 2. fra Ramløse, samt øvrige fra Fyn.
Formanden bød velkommen, hvorefter vi sang “Krocketsangen”.

Til middag blev der trukket lod om to “Krocketfanter”,
de glade vinder var Margit Olsen, Gislev og Karsten Ladefoged, Ølgod.

Til afslutningen takkede formanden vores vært Flemming,
som står for Cafeen i Tåsingehallen.



I anledning af Vagn Sørensens fødselsdag i dag, havde Vagn kage med, vi spiste
med velbehag og hjertelig tillykke med dagen Vagn.

Tillykke

I anledning af Finn’s fødselsdag gav han kage.
TILLYKKE



Krocketklubben har i dag den 30/6 2022, haft besøg fra Jylland.
6 krocketspillere, som er tilmeldt landsstævnet skulle låne nogle baner,

samtidig synes vi, at de skulle inviteres til at spille sammen med os.
Det blev en hyggelig formiddag, i pausen var vi vært med brunsviger og kaffe.

Vi blev også inviteret til, at spille deroppe i uge 29.

Mette og Ole gav kage og en lille en i anledningen af deres
fødselsdage i de forgangne uger.



Mange tak på alles vegne, brunsviger fra Ole og
kringle fra Mette smagte henrivende.

Tillykke fra klubben til jer begge

Solveig gav kage i anledning af sin halvrund fødselsdag i uge 24.
TILLYKKE og tak for kage

Lørdag d. 11. juni, fra 08.45 - 15.30, afholdt Hesselager stævne, med 40 glade
spiller og med godt vejr, dog med en enkelt byge.

Torsdag den 02/06 2022 indtog vi Skarø, det blev en dejlig tur, trods
overskyet og blæst, men det forblev tørvejr.



Vi var 22 som forlod Svendborg med Højestene ved 11.00 tiden, vi var
tilbage ca kl. 17.15.

Vi var alle godt trætte af oplevelserne samt den gode mad vi fik derovre.
På billedsiden ligger der mange billeder fra turen.

Tak for en dejlig dag og tak til alle hjælperne og ikke mindst
til alle gæsterne, en Kr.Himmelfartsdag man kan huske tilbage på.

Tak for kage og tillykke med kommende fødselsdag til Erling.



Lena & Holger havde kage og GL. Dansk samt Baileys
med i dag, dette fordi Holger er fyldt 80 i sidste måned og Lena

har fødselsdag senere i denne måned, og da kan de ikke være her.
Så mange gange tillykke til dem begge, og det smagte skønt det

hele.

.

Jens Marius Pedersen gav brød i dag, han havde fødselsdag den 11/4, han havde
begået en gulerodskage, som han delte ud af i dag.

Hjertelig tillykke med fødselsdagen Jens, og kagen smagte skønt, du skal nok takke
Gerda som medhjælpende kagebager.

Endnu engang tillykke



Kære Lone
Hjertelig tillykke med din fødselsdag den 02042022, og mange tak for en enkelt til

middag, det smagte skønt og varmede i en kold tid.
Tillykke Lone



Holge Lund har fødselsdag i morgen den 12.4 2022, da fylder Holger 80år, men vi
var til brunch I dag den 11.4.2022, hvor han fik overrakt en vingave samt en buket

blomster, som han virkelig har fortjent.
Hjertelig tillykke Holger med dagen i morgen.



Så er der åbnet for tilmelding til Fynsmesterskaber, vi håber at I alle vil støtte
op om det. I kan finde oplysningen i Jeres klubber og her på

hjemmesiden, under “Stævner”

Annelise havde fødselsdag fredag d. 1. april, så hun gav kage i
dag og vi sang en fødselsdagssang omkring foråret.

TILLYKKE



Sonja har fødselsdag den 28/3, derfor har Sonja haft brød med i dag, brunsviger og
boller med ost, vi sang en sang for Sonja spiste kage og hyggede.

Endnu engang tillykke Sonja med dagen den 28 marts

Lars Chr havde wienerbrød samt franskbrød og brunsviger med til kaffepausen,Lars
Chr fyldte jo 70 år den 28/2, vi sang en selvvalgt sang for fødselaren og spiste kage.

Mange tak til Lars Chr og endnu engang tillykke med den runde dag.



Poul Warming havde brunsviger med til krocketfolket, Poul fyldte jo 70 den 27/2, vi
sang krocketsangen og spiste en skøn kage.

Mange tak Poul og endnu engang tillykke med den runde dag.

Der ligger flere billeder på billedsiden.

I dag den 28/2 2022 fylder Lars Chr. Andersen 70år. vi i krocketklubben vil gerne
ønske Lars Chr. tillykke med den runde dag, vi har overbragt Lars Chr. et par flasker

vin, som han kan muntre sig med senere.
Endnu engang tillykke Lars Chr.



I dag den 27/2 2022 fylder Poul Warming 70år, vi i krocketklubben vil gerne ønske
Poul hjertelig tillykke med den runde dag, vi har overbragt Poul et par flasker vin,

som han kan muntre sig med senere.
Endnu engang tillykke Poul.



I dag den 17/2 2022 er det Annies fødselsdag, vi vil fra krocketklubben ønske Annie
hjertelig tillykke med fødselsdagen.

Fødselsdagsbarnet havde brunsvigerdame med til os, den smagte skønt.



Tak for det.

I dag den 10 februar har vi afholdt generalforsamling med spisning.

Vi var 25 spillere til generalforsamlingen, den forløb godt Erling blev genvalgt til
formand og Lone genvalgt til bestyrelsen, der kommer referat ud senere. efter

generalforsamlingen spiste vi et par stykker smørrebrød og hyggede os sammen.

Husk at melde til generalforsamlingen senest torsdag d. 3/2



Vi byder det nye medlem velkommen i klubben.

I dag har vi været 20 spillere på krocketbanen så nu er der for
alvor gang i spillet igen.



Aktivitetsmødet i Hesselager den 11.01.2022 er aflyst.
Aflysningen skyldes coronaen.

Krocketklubben ønsker alle et godt nytår, vi håber det bliver et
rigtigt godt krocketår.


