
Nyheder 2013 
 

Enkeltmands er nu færdigspillet med følgende resultater: 

Finn vandt pulje 1 med maxpoint 100 

Holger blev nummer 2 

Kai Ove vandt pulje 2 også med maxpoint 100 

Steen blev nummer 2 

Gerda vandt pulje 3 også med maxpoint 100 

Aase blev nummer 2 

Lena vandt pulje 4 også med maxpoint 100 

Inge blev nummer 2 

Hermed tillykke med de fine resultater. 

 

 Der er tilføjet lidt resultater til enkeltmands 2013  
Så blev klubmesterskaberne spillet færdig og resultatet blev følgende: 

Gerda & Henning vandt mesterskabet, hjertelig tillykke med titlen.  

  

Aase & Kai Ove endte på andenpladsen, tillykke med det 

 

  
Sonja & Erling blev nr. 3 også tillykke med det. 



 

 

Tirsdag den 27/8 var Jørgen på besøg og med til kaffe, 

der kommer et billede senere. Dejligt at se Jørgen igen.  

       

 

Afsl. Klubmesterskab m. pølser er udsat til d. 3. september 

Nyheder 
Erling var til LM i enkeltmands Lørdag den 27/7  og her blev han nr. 2 kun 3 point efter vinderen 

Birte Schou fra Bramming Sydvest 

 

 Så er de indledende kampe spillet i vores klubturnering se 

resultatet på siden under klubmesterskaber 2013 

Der er billeder fra da Fåborg krocket var på besøg, 

se under billeder der er et link. 

 

Så er der billeder fra vores sommerfest, se under linket billeder og dernæst sommerfest.  

Der var krocketstævne i Hesselager den 16/6 2013. 

Holger & Lena vandt C1 rækken, og Heidi & Gerda blev nummer 2 

Flot flot  

 

 



 
Så er enkeltmandstuneringen for krocket fyn afgjort med følgende resultat for vores vedkommende: 

Heidi vandt den ene pulje og Erling vandt den anden, der blev så spillet finale som Erling vandt med 20-12 og blev dermed 
landsdelsmester og begge skal til landsmesterskabet i Oksbøl den 27/7 2013. 

 

Erling får pokalen overrakt.  

 

Heidi får sit diplom og skilt til køllen overrakt  

 
Så er enkeltmandstuneringen her i foråret færdigspillet med følgende resultat: 

Kai Ove vandt pulje 1 

Bjarne vandt pulje 2 

Heidi vandt pulje 4 

Sonja vandt pulje 5 

Ingrid vandt pulje 6 

Pulje 3 udgik grundet sygdom blandt nogle af deltagerne. 

Et stort tillykke til puljevinderne 
 

Den 7maj var Jørgen på besøg på krocketbanen, og han fik overrakt sit bevis på sit æresmedlemsskab af klubben. 



 

  

22. April 2013 

Sonja Knudsen & Holger Lund vandt i deres gruppe ved Ryslinge halturneringen. 

TILLYKKE 

26. Marts 2013 

Indkaldelse til Generalforsamling 
d. 16. april 2013 kl. 15.00 

.... Se referater .... 
  

3. Marts. 
Så er Enkeltmandsturneringe forår 2013 klar. 

 

http://svendborgkrocketklub.skysite.dk/?side=101019

