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Referat fra Netværksmødet tirsdag d. 11.10.2022 

Deltagere: 

6. fra Svendborg: Bjarne/Erling/Svend Erik/Gerda/Sonja/Steen  

2. fra Rolfsted: Kirsten/Andy 

2. fra Gislev: Birthe/Uta 

9. fra Hesselager: Peter/John/Høyer/Peder/Kirsten/Poul Erik/Svend Aage/Finn/Ruth 

Kværndrup/Faaborg/Gudbjerg/Brændeskov/Herrested/Sdr. Højrup: Ingen deltagere 

(deltagere: 19 i alt) 

Vi startede med kaffen og under mødet fik vi mulighed for en tår at drikke. 

Velkommen.: Bjarne Jørgensen bød velkommen til alle deltagerne. 

Første punkt er: 

1: Valg af dirigent + udpegning af referent: 

Forslag: Erling Knudsen som dirigent og Kirsten Andersen som referent, er der andre forslag? Nej. 

Erling tager over herfra. 

2: Kort orientering ved formanden: 

Jeg vil starte med årets gang i DGI Fyn Krocket.  

Vi måtte aflyse Aktivitetsmødet d. 11. januar 2022 pga. Corona, men vi klarede det ved at skrive sammen og 
derved få et sammenfattet referat, hvor der ved ”Midtvejsmødet d. 29-30. oktober 2021 blev valgt en ny 
bestyrelse, men som efter noget kritik trak sig. Herefter blev der indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling søndag d. 27. februar 2022 i Middelfart, hvor Kirsten Pilgård, (Region Nord), blev formand, 
Jørgen Hansen, (Region Øst), næstformand, Erik Pallesen, (Region Syd), udvalgsmedlem og som samtidig er 
vores repræsentant. Der blev også vedtaget på dette møde at de kurser der igennem årene havde været brugt, 
skulle fornyes, der kom forslag om, evt. at lave mindre spotkurser, dog blev det vedtaget at dem som havde 
K3, også fik muligheden for at afslutte med et K4, men det viste sig at der ikke var tilslutning til det, så kurset 
blev aflyst. 

Der blev også på disse generalforsamlinger vedtaget at vi skulle indføre Seedning og som vi satte i gang i 
slutning af 2021. Ud fra de oplysninger der kom ind, blev der registreret 161 spiller i 11 klubber, Svinninge var 
ophørt. I forsommeren 2022 meddelte Midtfyn, at de også havde trukket sig med 24 spillere, men de vil dog 
spille privat, det vil sige, at der nu kun var 137 spillere i DGI-regi. 

I Fynsturneringen i år 2022 var der i par 20 spillere (22, 2021) og i enkelt 14 (18, 2021) der var tilmeldt, det var 
6 færre end i 2021. Vi havde opfordret til at deltage, uden at man nødvendigvis skulle deltage i DM, for at 
tiltrække flere til at deltage i FM, men det kom der desværre ikke flere af.  

Men vi fik en dejlig finaleaften i Hesselager, med ca. 30 deltagere, hvor vi for første gang prøvede at spille et 
MIX-spil med gevinster, en flaske rødvin og til FM blev der overrakt plader og diplomer. Efterfølgende blev der 
spist pølser og brød som Hesselager Krocketklub stod for, tak til dem.  
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Vinderne i Fynsturneringen og i MIX-spil i år blev: 

MIX-spil: 

C: (Pulje 2), Lona Steenbjerg, Hesselager, (Pulje 1), Gunnar Hansen, Hesselager. 
 
B2: (Pulje 3), Svend Aage Vistisen, Hesselager, (Pulje 2), Andy W. Hansen, Rolfsted, (Pulje 1), Peder Pedersen, 
Hesselager. 

B1: (Pulje 1), Frode Nielsen, Hesselager. 

M: (Pulje 1), Ole Vagn Jensen, Hesselager. 

FM Enkeltmands:  

C1: Poul Erik Hansen, Hesselager og nr. 2 Linda Petersen, Svendborg. Her deltog Poul Erik Hansen og vandt 
DM. (Kun 2 deltog i DM) 

B2: Bjerne Hansen, Herrested og nr. 2 Vagn Sørensen, Svendborg. Bjerne Hansen deltog i DM og vandt DM.  (8 
deltog i DM) 

B1: Frode Nielsen, Hesselager. Nr. 2 Boris Sørensen, Hesselager. Begge deltog i DM og Frode Nielsen blev nr. 4, 
og Boris blev nr. 1, i hver deres pulje. Boris blev nr. 2 i finalen (10 deltog i DM) 

A2: Erling Knudsen, Svendborg og nr. 2 Bjarne B. Jørgensen, Svendborg. deltog i DM.  Erling blev nr. 4 og Bjarne 
blev nr. 2, i hver deres pulje (9 deltog i DM) 

A1: Ingen deltagere fra Fyn. (12 deltog i DM) 
 
M2: Ingen deltagere fra Fyn. (11 deltog i DM) 

M1: Ole Vagn Jensen, Hesselager. Nr. 2. Gert Kristiansen, Rolfsted. Her deltog Ole i DM og blev nr. 1 i sin pulje 
og blev nr. 3 i finalen. (13 deltog i DM) 

Der deltog 66 deltagere i DM fra hele landet. 

FM Parturneringen: 

C1: Poul Erik Hansen og Palle Jørgensen, Hesselager. Deltog i DM og blev nr. 2. i returkamp (3 par deltog i DM) 

B2: Steen Jan Hansen og Andy W. Hansen, Rolfsted. Deltog i DM og blev nr. 2 i deres pulje. (7 par deltog i DM) 

B1: Frode Nielsen og Bente Jensen, Hesselager. Deltog i DM og blev nr. 3 i deres pulje. (6 par deltog i DM) 

A2: Bjarne Jørgensen og Vagn Sørensen, Svendborg. Deltog ikke i DM. (6 par deltog i DM) 

A1: Ingen deltagere på Fyn. (4 par deltog i DM) 

M2: Ingen deltagere på Fyn. (5 par deltog i DM) 

M1: Kirsten Andersen og Ole Vagn Jensen, Hesselager. Deltog i DM og blev nr. 4 i deres pulje. (8 par deltog i 
DM) 

39 par deltog i DM fra hele landet. 
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Stævner: 

Der har været afholdt 4 stævner på Fyn i år, som jeg regner med, at foreningerne selv beretter om senere. 
Jeg vil lige som sidste år kraftigt opfordre alle foreninger til fremover at invitere andre foreninger på besøg til 
spil, også selv om de ikke er med i DGI, da dette kan være med til at styrke et sammenhold på Fyn. Hvis der 
skulle være behov for at få et stævne op og stå, vil vi gerne hjælpe jer med det. 

Økonomi: 

Vores indtægter i DGI Fyn Krocket er afhængige af tilslutning til Fynsturneringen og andre arrangementer, det 
er indtægten fra dette der skal dække Aktivitets- og Netværksmøder, præmier til turneringen og finaleaftenen. 
Kørsel og administration samt det dyreste møde at deltage i ”Midtvejsmødet” som DGI afholder i oktober. 
Vi havde tidligere også indtægter fra kurser, men de er stoppet, indtil der bliver oprettet nogle spotkurser. 
Vores regnskabsopgørelse til i dag er, indtægter kr. 3400,00 (4000,00 i 2021) og udgifter kr. 2450,50 (1586,00 i 
2021), overskud kr. 949,50 (2414,00 i 2021), hertil kommer så udgifterne i dag.  

Kommentarer til beretning: 

Peder Pedersen sagde, at det var en fornøjelse at komme til stævner, nævnte Svendborg og Gislev som gode 
eksempler. 

Finn Jensen mente, at flere små kredse burde lave stævner eller komsammen spil, hvor vi kunne tage 
madpakken med, og opfordrede alle til at deltage. 

Erling Knudsen fortalte, at det gjorde de meget i Jylland, god ide. 

Beretning godkendt. 

 

3: Orientering fra alle krocketforeninger på Fyn.  – Formand/kontaktperson/antal medlemmer/egen 
aktivitet. 

Svendborg: Ved Erling Knudsen. 

Vi har 32 medlemmer, med en mødeprocent på 64,5%. 

Afholdt Julefrokost 9/12 2021  

Start på krocket træning 18/1 2022 sent grundet Corona. 

Generalforsamling den 10/2 - 25 deltagere Erling genvalgt. 

24/2 generalforsamling i SVSI Sonja deltog, Erling syg 

26/5 Kr. himmelfart stævne der var godt 40 spillere en del af klubberne på Fyn deltog. 

Den 2/6 var vi en tur på Skarø, vi var 22 deltagere som havde en dejlig tur. 

Den 11/6 var vi 12 der deltog i stævnet i Hesselager. 

16/6 havde vi sommerfest med medbragt mad, god tilslutning. 

Den 30/6 havde vi 6 spillere fra DGI som gæster, de skulle til landsstævne så de ville besøge os og 

spillede med, DGI lånte også 9 krocketspil, som vi leverede til Ollerup, og hentede igen. 
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Kom og vær med stævnet på Tåsinge, blev afholdt den 28/7 med 44 deltagere fra det ganske land. 4 

fra Jylland og 2 fra Sjælland. 

Den 11/8 var der afslutning i Hesselager, med uddeling af præmier fra fynsturneringen og 

pølsespisning. 

16/8 afholdt Gislev stævne, vi var 13 fra Svendborg som deltog godt stævne 

24/9 var vi 3 fra Svendborg som var til DM i enkeltmands i Gilleleje. 

Fakta: Vi har haft en afgang i år, men der er kommet 1 nye spiller til. 

Fremtiden: 

Vi håber, at vi kan lave tiltag i det kommende år, nu vi måske er ovre Coronaen. 

Vores kom og vær med stævne som er på Tåsinge, er ca. 1 måned tidligere pga. stævne i Hesselager. 

Hesselager: Ved Peter M. Hansen. 

Er pt. 38 medlemmer. 

Året startes med at udsætte vores vinterfest fra den 11. januar til den 8. april under et nyt navn 

”Forårsfest”. 

HfS afholdt generalforsamling den 22. februar, hvor krocketudvalget aflagde beretning om året der 

gik. 

Den 29. marts startede krocketsæsonen, hvor dem der ønsker det, kan begynde at øve sig. 

Den 8. april afholdt vi Forårsfest, hvor 34 deltog. 

Den 20. april afholdt vi arbejdsdag, hvor alt vores ”spillegrej” m.m. blev efterset. 

Indbydelse til eget stævne den 11. juni udsendes. 

Til Fynsturneringen er der tilmeldt 19 spillere fra Hesselager. 

Den 10. maj havde vi ”Vildmændene” og Lokalavisen  på besøg. Vildmændene (12 stk.) servicerede os 

alle med pølser og brød på fornem vis. Klubben nøjes med at gi’ en bajer. 

Den 26. maj havde Svendborg Krocket inviteret til Kr. Himmelfartstævne i Multihuset. Hyggelig dag 

hvor vi startede med kaffe og brød, derefter lidt krocket, indtagelse af medbragt mad og gratis 

øl/vand, så lidt krocket igen for at afslutte med kaffe og kage. Dejlig dag hvor ca. 41 deltog. 

Den 11. juni havde Hesselager krocket inviteret til stævne. Der blev serveret kaffe og brød til opstart, 

så spilles der krocket til der skal spises medbragt mad og drikkes en gratis øl/vand, så spilles der 

krocket igen, for til sidst at afslutte med kaffe og kage. 38 personer deltog. 
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Den 8. juli holdt vi Grillfest i klubhuset. Der blev spillet gennem ”Lille bue”. Uøvede og øvede indtil en 

vinder i hver pulje er fundet. Dejlig mad og fin fest. 29 personer deltog. 

Den 28. juli havde Svendborg Krocket inviteret til ”Kom og vær med” stævne ved Tåsingehallen. Dejlig 

dag og dejlig mad m.m. i kantinen ved Flemming. 

Den 11. august – DGI Fyns fælles finaleaften afholdt i Hesselager. Der blev spillet MIX-stævne på tid, 

hvor vinder i hver pulje vandt en præmie, som blev overrakt i forbindelse med Fynsmesterskabs- 

præmieoverrækkelsen. 

Fynsmestre i Enkeltmand blev: C1 Poul Erik Hansen, B1 Frode Nielsen, M1 Ole Vagn Jensen 

Fynsmestre i Par blev: C1 Palle Jørgensen og Poul Erik Hansen, B1 Bente Jensen og Frode Nielsen, M1 

Kirsten Andersen og Ole Vagn Jensen. 

Vinderne af Fynsmesterskaberne gik videre til Danmarksmesterskaberne. 

Den 16. august var der invitation fra Gislev Krocket til ”Kom og vær med stævne”. 7 spillere fra 

Hesselager drog afsted og havde en dejlig dag med krocketspil, medbragt mad, øl/vand og kaffe og 

kage. 

Den 24. september var der Danmarksmesterskabsturnering i Gilleleje for Enkeltmand, hvor Poul Erik 

Hansen blev Danmarksmester i C1, et stort tillykke. 

Den 11. oktober står vi så her i Hesselager til Netværksmøde sammen med DGI Krocket Fyn. 

Kommentar: Ønske om at Hesselager laver deres stævne om fra lørdag til en hverdag, mange skal 

noget lørdag. Peter Hansen lovede at tage det med videre i udvalget. 

Rolfsted: Ved Kirsten Hansen. 

Fortalte at de nu var 11 medlemmer. 

De havde haft en enkelt mand med til DM i par. 

Har afholdt ”Idrættens dag” hvor de satte 2 baner op, der kom 2, men har ikke set dem siden. 

Halleje er for dyr til af der kan afholdes stævner, mangler et klubhus og især toiletter (der er et toilet, 

men ikke særligt lækkert). 

Gislev: Ved Birthe B. Hansen. 

Er 10 medlemmer, har lige mistet et medlem. 

Spiller hver mandag året rundt. 

Afholdt stævne for første gang, gav mange spekulationer, men alt forløb godt og vi vil gerne afholde stævne 
igen til næste år. 

Kommentar fra alle, vi kommer gerne igen. 



          DGI Krocket Fyn 

 
V.2.  Side 6 af 7 
 

 

4: Kurser på Fyn fremover? 

Den nye bestyrelse i DGI har ikke endnu gjort sig nogle tanker, hvad og hvordan kurserne skal sammensættes, 
men hvis klubberne eller regionerne selv vil sammensætte nogle kurser, er de velkommen til det.  
 
Hvilke kurser er der behov for ude i foreningerne? Jeg har nogle forslag som vi selv kunne bygge op ”Materiale 
& Baneopsættelse”, ”Slagteknik”, ”Resultatopgørelse & Pointsystem” og ”Regler & Fortolkning”. 
 
De såkaldte instruktørkurser, må ligge i DGI regi. 

Kommentarer: 

Har afholdt slagteknik i Hesselager som var et vellykket kursus. 

Bjarne Jørgensen så helst spotkurser med kun et emne, da meget glemmes, når der er for mange ting at lære. 

Peter Hansen, mente at det var en god ide med spotkurser. Nævnte regelkursus, så det ikke var 
”Vormarkregler” der blev brugt. 

Flere kommentarer kom fra mange, med hensyn til hvilke kurser. Steen Maller spurgte til folder med regler. 
Bjarne Jørgensen fortalte, at det meste kunne læses på Krocket Fyns Hjemmeside, hvor både regler og 
fortolkninger ligger. 

John Sørensen ville vide om alle de andre kurser faldt væk? 

Bjarne Jørgensen svarede, at det gjorde de indtil der evt. blev bygget noget nyt op, så der er lange udsigter før 
der sker noget. 

 

5: Indkomne forslag. Sendes 2 uger før til: krocketfyn@gmail.com  

Forslag fra Rolfsted: Fynsturneringen laves som stævner, 2 eftermiddage eller aftener for par 
(dobbeltturnering for alle), og samme måde for enkeltmands, måske lettere at få afviklet? 

Bjarne Jørgensen har svaret Rolfsted: Dette er en ting vi vil behandle på vores Netværksmøde, som en god ide, 
dog skal vi finde et sted hvor det kan gøres, også med hensyn til at kunne holde frokost. Med hensyn til 
dobbeltturnering, skal vi nok se på, hvor mange spillere der er i puljerne, så man kan nå at afvikle spillene. 

Der blev lidt debat om dette. Koordinationsudvalget arbejder videre med emnet. 

 

6: Valg af medlemmer til koordinationsgruppen.  

Forslag til ny formand er Bjarne Jørgensen – er der andre forslag? Nej, Bjarne genvalgt. 

Forslag til nyt udvalgsmedlem i stedet for Kirsten/Erling? Ingen nye forslag, genvalgt. 

 

7: Forslag der skal viderebringes til DGI’s Midtvejsmøde den 28.+29. oktober? 

Kurser?  
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Opstramning/beskrivelse af DM-regler. Hvilken rækker der kan spille med og er det både nr. 1 & 2 der kan 
deltage i hvilken spil. 

Op-/nedrykningsregler.  Klarere og ens regelsæt i hele landet. 

Til dette emne mente Kirsten Hansen at Erling og Sonja burde være rykket op fra sidste år? Tages op i 
Koordinationsudvalget. 

Bjarne Jørgensen sagde at der snart udsendes skemaer til Seedning til alle vore foreninger, så her ser vi på 
hvor spillerne skal være, når skemaerne kommer retur. 
 

Rolfsted havde spurgt skriftligt om nogle regler, men oplyste at de havde fået svar. 

HUSK, at mange spørgsmål kan der findes svar på ved at gå ind på vores hjemmeside. 

 
Honorering/udlægning af ved afholdelse arrangementer. Det kan ikke være rigtig at man skal vente mellem en 
til to måneder før man får sine penge som frivillig. ”I dag er det sådan, at for man sendt sit krav ind inden d. 9. i 
måneden, bliver de udbetalt efterfølgende d. 25, ellers får man dem først den efterfølgende måned d. 25”. 

Kommentar: Ikke rimeligt at skulle vente så længe for penge, man har lagt ud af egen lomme. 

 

8: Dato til Aktivitetsmøde januar 2023. 

Fastsat til tirsdag den 10. januar 2023 klokken 14.00 i Hesselager.  

 

9: Eventuelt.   
Der vil i slutning af november blive udsendt spørgeskemaer ang. seedning og planlagte arrangementer, og 
adresseliste. 

Finn Jensen havde hilsen med til Svendborg Krocket fra Ulla, som igen har det godt og tak for den gode 
behandling hun havde fået hos dem, da hun kom galt afsted til deres stævne. 

Bjarne Jørgensen sluttede mødet med håbet om at vi ses igen til Aktivitetsmødet den 10. januar 2023, vi har 
nok til den tid hørt om, hvad der sker i DGI. Fyn mangler penge på kontoen for at kunne deltage i landsmødet, 
men kan søge hos kontoret i DGI-Vestjylland. Højby er vores moderforening – ikke andet. 

Tak for i dag. 

 

Referent: 

Kirsten Andersen 

 

 

 


