
Nyheder 2012 
 

31. dec. 

Kalenderen er opdateret. 

6. dec. 

Så er sneen kommet, træning er aflyst resten af året. Træning før julefrokosten er også aflyst. Vi mødes fra kl. 16.00 

15 nov. 

Så er kalenderen opdateret. 

Julefrokosten er d. 13. dec. hvor vi spiller fra 14 - 16.30 og spiser kl. 17. 

Husk en pakke til ca. 20 kr. 

30. okt. 

Så er enkeltmandsturneringen slut. Resultaterne kan ses under mesterskaber. 

der var følgende rækkefølge: 

Drenge1: Jørgen, Kai Ove, Finn, Steen, Holger og Bjarne 

Drenge2: Henning, Kurt, Gunnar, Peter og Vagn 

Piger1: Heidi, Gerda, Aase, Lena, Birgit og Inge 

Piger2: Ingrid, Ruth, Vibeke, Annelise og Linda 

De 3 første grupper blev afgjort på point medens Ingrid havde fuldt hus. 

Tillykke til alle for en godt turnering. 

23. okt. 

Så er enkeltmandsturneringen opdateret. I Drenge 1 er nr. 1 og 2 fundet, Jørgen vandt over Kai Ove med 9 point en meget tæt 
afgørelse. 

18. okt 

Så er enkeltmandsturneringen opdateret med ugens kampe. Drenge 2 er færdigspillet. Henning vandt med Kurt som nr. 2 det blev 
afgjort på point. Tillykke. 

Piger 2 er ikke færdigspillet men Ingrid bliver nr. 1 med Ruth som nr. 2. Resten afgøres i et tæt løb. 

10 okt. 

enkeltmandsturneringen er opdateret med tirsdagens kampe. 

8. okt. 

enkeltmandsturneringen er opdateret med ugens kampe. 

27. sept. 

Så er efterårsturneringen for enkeltmand lagt på hjemmesiden under mesterskaber. 

d. 30. sept. er der åbent hus fra 10-14 

10 sept. 

D. 18. september får vi besøg fra Faaborg. 

Søndag d. 30 september får vi besøg af frimurerlogen kl 10-14, der er brug for instruktører og køller. 

 

 



 

29. aug. 
Så er klubmesterskabet afgjort. 

I A rækken vandt Aase og Kai Ove. 

I B rækken vandt Birgit og Peter 

Et stort tillykke til dem. Billeder kommer senere. 

Husk at se Svendborg Senior Idræts hjemmeside for nyheder (svsi.dk) eller under link. 

Der er en nyhed om at Svendborg er blevet årets frilufts kommune, det fejres Det fejres ved et frilufts arrangement ved anløbsbroen på 
Vindebyøre tirsdag den 18. september kl 11 - 13. 

Alle, der er glade for at bevæge sig og være aktive i naturen, opfordres til at deltage i fejringen tirsdag den 18. september kl. 
11 - 13. Der vil være musik, aktiviteter, taler, lidt til ganen og selve prisoverrækkelsen. Vi er inviteret. 

17. aug. 
Så er finalerne i Landsdelsmesterskaberne blevet afholdt. Et stort tillykke til Sonja og Erling med deres mesterskab i C2 rækken. Lena 
og Holger blev Puljevindere i C2 rækken. 

Hermed navne på alle vinderne. 

Landsdelsmestrene for Fyn blev: 

Række C2   Sonja og Erling Knudsen                                      Svendborg Krocketklub 

Række C1   Holger Christensen og Viggo Nielsen                  Hesselager Krocketklub 

Række B2   Børge Rasmussen og Bent Larsen                      Rolfsted Krocketklub 

Række A2   Tove Jacobsen og Ole V. Jensen                         Hesselager Krocketklub 

Disse deltager i Landsmesterskaberne i Køge d. 15. september 

Puljevindere blev: 

Række C2   Lena og Holger Lund                                            Svendborg Krocketklub 

Række C1   Ellen og Verner Rasmussen                                 Midtfyns Krocketklub 

Række C1   Ane-Marie og Gunnar Hansen                              Hesselager Krocketklub 

10. aug. 
Så er klubturneringen opdateret. Vinderne er fundet. Gruppe A blev Aase og Kai Ove. Gruppe B blev Birgit og Peter. Tillykke til dem. 

28. juli 
Så fik vi endnu en Landsmester i enkeltmands krocket Erling vandt C2 rækken i år. 

 

Et stort tillykke. 

Husk træningen d. 2.august er aflyst pga. gl. torvedag 



 

25 juli 
Klubturneringen er opdateret. 

Ingrid har formidlet en sponsoraftale om 50 klubtrøjer, der kommer i august. 

Svendborg Senior Idræt, som vi er en del af,  har oprettet en ny hjemmeside, der stadigvæk er under udvikling. www.svsi.dk 

 

12 juli 
Klubturneringen er opdateret. 

3. juli 
Klubturneringen er opdateret. 

29 juni 
Så er landsdelsturneringen for par ved at være klar til finalerne. I C2 går det godt for Svendborg, idet finalen skal spilles mellem 2 
Svendborg par nemlig: Sonja og Erling mod Holger og Lena. 

Resten af vores par har ikke finalemuligheder. 

7. juni 
Klubmesterskab er opdateret med dagens kamp. 

Vi havde besøg fra vores venskabsklub Oksbøl. 

           

Ankomst og træk af baner              Så spilles der - vi lærte meget.               En tiltrængt frokost 

            

  Lidt sang skal der også til.  Efter anden runde var der kaffe og       Så er det slut. Vi ses næste år. 
                                                                         brunsviger som bagermesteren 
                                                                         skærer for 
Se flere billeder under billeder 

3. juni 

Så er hjemmesiden opdateret med klubturneringen. Husk Oksbøl kommer på besøg Torsdag, hvor der spilles hele dagen. Der er 
tilmelding til Gerda, hvis man vil med. 

Så er par turnering for Fyn i gang, resultaterne kan ses på krocket fyns hjemmeside 

 



 

 

19. maj 

Så har der været afholdt finaler i den fynske enkeltmandsturnering. 

             

Pokaler og stokkeskilte til uddeling            Trods blandet vejr med regn og sol,              Kai Ove, Brændeskov vandt A2 
                                                                    blev finalerne gennemført med godt 
                                                                     humør. 

          

Jørgen, Svendborg "vandt" B2. der            Erik, Brændeskov vandt C1                        Egon, Svendborg blev nr. 2 i C1 
var ingen modspillere - så ingen pokal 


