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Svendborg krocketklub.
Vil gerne ønske alle en god jul samt et godt nytår.

Der er lukket i Multihuset frem til den 16/1 2022

Krocketklubben ønsker Poul Erik tillykke med de 85 år i dag
den 16/12 2021



Der åbnes for at kunne betale kontingent
fredag d.17/12-2021 kl. 08.00

Der ligger billeder fra vores julefrokost på billedsiden.
“2021-12-09 Julefrokost krocket”

Ruth gav kage.
Ruth Hansen gav kage i dag, den smagte skønt, det var en honningkage af fineste slags.

Grunden var, at Ruth har fødselsdag, medens vi holder juleferie, en mægtig ide med kage på
sådan en kold dag.

Vi siger alle tak for dejlig kage.

Vi takker for et godt og konstruktivt Netværksmøde, med deltagelse af
Christian Jacobsen og Kim Jensen fra DGI Vestjylland.

Der deltog ialt 20 fra 4 klubber. Der blev valgt en ny formand i stedet



for Kirsten Andersen, det blev Bjarne Jørgensen fra Svendborg.
Bjarne takket Kirsten for det store arbejde hun har gjort, med
en buket blomster. Kirsten & Erling love stadig at være med i

udvalgsgruppen, TAK til Dem.
Referatet fra mødet kan læses under “Referater”

Indkaldelse til Netvæksmøde
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 14.00 til ca. 16.00

Klubhuset, Østergade 52, 5874 Hesselager
Alle krocketforeninger under DGI-Fyn Krocket (højest 10 pr. forening).

Christian Jacobsen og Kim Jensen fra Idrætsledelsen deltager,
de kommer fra DGI Sydvest

Tilmelding: Senest torsdag d. 07.10.2021.
Vi forventer repræsentation fra alle foreninger.

Vi ønsker Kai Over TILLYKKE
med de 85, i dag d. 3. oktober.

Den sidste spilledag i september, med regn, men med 16 glade spiller.
Vi fik en opstrammer i pausen.



Krocket Tur til Koldkrigsmuseet og spisning på Bagenkop kro
Den 23/9 havde vi en udflugt til museet på Langeland og derefter spisning på

Bagenkop kro.
Det blev en stormende udflugt, stiv kuling og regn inden vi kunne sætte os til bords

på kroen.
Alle syntes, at være tilfredse med maden og det vi så på museet.

Der ligger billeder på billedsiden.

Gerda gav brunsviger fordi hun havde fødselsdag den 20/9, den smagte skønt.

Hjertelig tillykke med dagen Gerda

DM i Slagelse for par.
Sonja & Erling var til DM i par den 11/9, blev nr. 3 i deres pulje.

Vi fik en god gang træning, 1 sejr og 2 nederlag var hvad det blev til,



så ikke nogle DMèr til Svendborg denne gang, men hyggeligt at være med.
Vi holdt ved Storebælt i 50 minutter, grundet løb over broen, det var ikke

os men 15000 andre.
Se billeder på billedsiden og resultaterne på “Afh.Landsdels”

Tillykke med de 75 Bjarne
Så fik vi også fejret Bjarne i krocketklubben, Bjarne gav brunsviger og vi sang for første gang, efter

alt har været nedlukket

Se flere billeder på billeder.

Hej Bjarne
Du ønskes hjertelig tillykke med de 75 år, det kan jo næsten

ikke ses på dig.
Vi håber på mange gode år endnu.

Så var der afslutning på klubturneringen tirsdag d. 17/8.
Vinderne af pokalen



Steen & Poul Warming

Nr. 1 Steen Warming & Poul
Warming

nr. 2 Inge Sørensen & Kjeld Burgby Nr. 3 Erik Knudsen & Vagn
Lambertsen

Herefter var der pølsespisning som Linda havde tilberedt.

Bjarne har fremstillet 8 nye krocketbaner, som skulle gøre det nemmer for pigerne at bære

Vinderne af Fynsmesterskaberne fra Svendborg Krocketklub



blev fundet torsdag d. 12/8, i Hesselager, med pølsespisning som afslutning.
Tak til Hesselager Krocketklub.

Enkeltmands.:

A1-Steen Warming nr.1 A2-Bjarne B. Jørgensen
nr.1

A1-Erling Knudsen nr.3 B2-Vagn Sørensen nr.2

Par.:

A1-Steen & Poul nr. 1 B1-Annie & Bjarne nr.1 B2-Sonja & Erling nr. 1

C1-Gerda & Jens nr. 2

Svendborg krocketklub har i dag d. 28/7 afholdt Stævne på
Tåsinge.

“Kom og vær med”
Vi var 44 spillere som spillede derovre og vi hyggede os gevaldigt godt

vejr, og alle i godt humør, der ligger billeder inde på billede siden.



Kære Vagn Sørensen
Hjertelig tillykke med din 75 års fødselsdag i går den 19/7 2021

Lige et par billeder fra frokosten hvor vi fik pizza snegle de
smagte godt.



I søndags d. 4/7 blev Finn 85 år, stort TILLYKKE
Finn gav champagne og kransekage stykker

Formanden Erling overrækker 3 fl. vin fra klubben.

Ole gav en lille “EN” i dag d. 6/7, efter sin fødselsdag og
der blev spillet klub og Fyns-kampe.

Samtidig havde vi besøg af et feriebarn.



I dag d.1/7 fik vi skiftet snorene i vores spil.

TILLYKKE Mette med fødselsdagen i fredags d.18/6,
det var en dejlig kringle.

Gerda & Jens mod Bente & Frode i Fynskamp.

Svendborg krocketklub har i dag den 17/6 2021 afholdt generalforsamling samt
sommerfest.

Vi sagde farvel til vores meget aktive og dygtige formand Bjarne Jørgensen.
Krocketklubben siger mange tak til Bjarne for hans store arbejde for klubben.

Der ligger billeder inde på billede galleri.



Vi har sommerfest og generalforsamling torsdag d. 17. juni.
Husk at melde til Linda s.10/6, af hensyn til spisning.

Vi spiller fra kl. 09 - 11.30. Kl. 12.00 generalforsamling,
herefter spisning.

I dag den 21/6 har 20 spillere været til krocketstævne i Hesselager.
Et godt stævne i blæst og delvis sol, super baner her er et par billeder.

I dag tirsdag den 0806 2021 havde Solveig fødselsdag,
og hun gav kage, mums den smagte dejligt.

Vi sang ikke grundet coronaen, men vi nød kagen.

Tillykke Solveig.



Tak til Bent som gav kage og en lille en, som tak for
opmærksomheden til sin 80 års dag.

Vores Kr. himmelfartsstævne blev afholdt i dag den 13 maj, vejret var godt det
regnede lige før stævnet var slut, så kun få blev våde.

Der var 49 deltagere, alle var tilfredse med afviklingen, “vores piger” sørgede for at
forplejningen gik flot.

Lidt billeder fra stævnet.



Jens havde kage med i dag, mange tak for det, den smagte rigtig dejligt.



Fra og med på torsdag d. 6. maj holder vi igen vores kaffepause kl.11.30

og spiller herefter til kl. 13.00.

Jens M. Pedersen tager kage med, så der er noget at glæde sig til.

Vi ønsker i dag Jens M. Pedersen, hjertelig tillykke med de 85 år.

Vil du være en endnu bedre krocket-instruktør?, så kan du melde dig til nu i K1.
Se under “Stævner”

Vi ønsker alle en GOD PÅSKE
og vi glæder os til at vi ses igen tirsdag d. 6. april.



Så er der klar for tilmelding til Fynsmesterskaberne, i par og enkel.
Se under "Stævner"

En grå spilledag, tirsdag d. 23. marts, med 27 glade spiller.

Vores nuværende formand Bjarne Bo Jørgensen er d. 17.marts stoppet
som formand og trådt ud af bestyrelsen.

Et flertal af bestyrelsen har konstitueret Erling Knudsen,
som midlertidig formand, indtil kommende generalforsamling.

Da Erling Knudsen er holdleder i Svendborg Senior Idræt,
overtager Sven Erik Kristiansen opgaven.

Den første spilledag efter nedlukningen fra jul,
næsten samtlige spiller var ude og spille.

.

NYE UDMELDING d. 24. februar 2021
Vi kan igen spille som før vi lukke ned,

vi starter på tirsdag d. 2. marts fra kl. 10.00 - 12.00,
dog må vi kun være max 25 personer samlet, med 2 mtr. afstand, udendørs og

max 5 personer indendørs.
Vi holder derfor ingen pause.

Vi ønsker i dag d. 14. februar, Bent TILLYKKE med de 80 år,
med håb om at vi snart kan komme til at spille sammen igen.



Generalforsamlingen som skulle afholdes torsdag d. 11. februar 2021,
er udsat til tirsdag d. 27. april 2021.

Vi er nu gået ind i det nye år 2021, dog med forbehold hvad foråret vil bringe.

Vi vil så hurtigt som muligt starte op, når forholdene bliver gunstig igen.

Vi må opfordre til, at du tilmelder dig dette nye år, så vi har mulighed for at

planlægge hvordan vi evt. kan starte op, og kunne afholde vores generalforsamling.


