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Referat fra Aktivitetsmøde d. 10-01-2023 kl. 14.00 i Hesselager 

Deltager.:  

2. fra Gislev: Birthe/Uta 

2. fra Rolfsted: Kirsten/Andy 

6. fra Hesselager: Peter/John/Høyer/Kirsten/Boris/Ruth 

5. fra Svendborg: Bjarne/Annie/Holger/Vagn/Steen 

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

Formanden Bjarne Jørgensen bød velkommen og vi startede med kaffen og under 

eventuelt var der mulighed for en tår at drikke. 

1. Valg af dirigent + udpegning af referent.:  

Forslag.: Kirsten Andersen som dirigent, og Annie Jørgensen som referent, andre 

forslag? Nej. 

Herefter tog Kirsten over. 
 

2. Orientering 

Efter DIG’s årsmøde d. 28. oktober 2022, som vi ikke kunne deltage i, startede Krocket Fyn med at 

udsende skemaer til Seedning, som skulle indsendes seneste d. 15. december 2022. Fra disse 

oplysninger der kom ind, var vi 10 klubber med 131 spiller i december 2022, en tilbagegang på 30 

spiller fra opgørelsen i 2021.  

På landsplan er Krocket gået tilbage med knap 200 medlemmer om året, ca. 6%/år, siden 2018, hvor 

der var ca. 3200 medlemmer. 

Idrætsledelsen: 

Formand: Kirsten Pilgård - Nordjylland 

Næstformand: Jørgen Hansen – Midt-Vestsjælland 

Udvalgsmedlem: Erik Pallesen - Sydvest 

I forbindelse med årsmødet havde vi indsendt en beretning om de arrangementer/tiltag som 

klubberne havde haft og i den forbindelse havde vi også stillet nogle spørgsmål som der var 

fremkommet til vores Netværksmøde.  

 

Nogle af punkterne besvarede Kirsten Pilgård på via telefonen. 

Pk. 1. Kurser: der bliver udarbejdet en ”kursusstruktur 2022”, bestående af 8 moduler. 

Pk. 2. Beskrivelse/vejledning af spil: Kirsten Pilgård, mente at det blev for omfattende at beskrive, da 

nogle af spillene blev kaldt noget forskelligt og blev spillet på forskellige måder i klubberne. 

Pk. 3. DM-regler: her er der blevet vedtaget nye regler på mødet, som kan ses på vores hjemmeside 

Pk. 4. Seedning: hvad ordet ”bedre” stod for. Man kan godt spille i højere rækker end den man har. 

Pk. 5. Op-/nedrykning: Selv om man spiller i en højere række og vinder den, så rykker man kun et 
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point op, og hvis man taber den, rykker man ikke ned. Op/nedrykningen gælder ikke ved DM. Med 

hensyn til nedrykning måtte man godt vurdere den enkelte spiller!!. 

Pk. 6. Udlægning til frivillige: ”Af hensyn til det administrative, blev det for besværlig at arbejde 

med”, dog måtte vi gerne sende påkravet så det kunne komme med i betalingen selv om vi ikke 

havde afhold udgifterne endnu. 

3. Budget.  Vores budget er beregnet med lidt færre deltagere, men med forhøjelsen som blev 

vedtaget på årsmødet på kr. 50 pr. deltager, så vi regner med en balance på kr. 5100. Der vil dog 

ikke i budgettet være tilstrækkeligt penge for deltagelse i DGI’s møder, men det vil DGI 

kompenserer for. 

 

4. Plader/diplomer.: Bibeholdes som nu. PS. Mangler plader til DM? 

 

5. Fynsturneringer op/nedrykninger (Seedning), se svaret i orientering. 

 

6. Indkomne forslag.: Ingen 

 

7. Aktivitetskalender 2023.: 

Datoer vi har + forslag til datoer: 

• Aktivitetsmøde i DGI Fyn Krocket den 10. januar 2023 

• Svendborg Kr.Himmelfarts-stævne d. 18. maj 2023 

• Svendborg ”Kom og vær med” slut i juni/ først i juli 2023 

• Hesselager afholder 25 års Jubilæums-stævne d. 1. august 2023 

• Fynsturneringsafslutning i Hesselager den 10. august 2023 

• Gislev Stævne tirsdag d. 22. august 2023 

• DM par i Hasle (Bornholm) d. 9. september 2023 

• DM hold i Give (Sydøstjylland) d. 16+17. september 2023 

• DM enkeltmand i Varde (Sydvest) d. 23. september 2023 

• Netværksmøde i Hesselager den 10. oktober 2023 

 

Aktiviteterne vil fremgå i Krocket Fyns hjemmeside 

 

8. Eventuelt.: 

Der var ikke stemning for at mødet skulle klares administrativt. 

25 års Jubilæum i Hesselager, her bliver klubberne på Fyn inviteret til at spille om 

dagen, og om aftenen er der spisning med påhæng. 

Forespørgelse om der findes computerspil med Krocket, så man kunne inspirerer 

klubberne?. Vi ved det ikke. 
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Sende invitationer ud til andre foreningsgruppe om at prøve at spille Krocket. 

Hesselager havde selv haft ”Vildmændene” ud at spille, men der kom ikke nye 

medlemmer ud af dette. 

Oplysninger i bladet ”IMPULS” som Svendborg Kommune udsender 2. gange om 

året. 

Der blev efterlyst kursus i slagteknik. 

 

Formanden takkede for fremmødet og tak for i dag. 

 

Referent: 

Annie L. Jørgensen 

 

 


