
 

Nyheder 2020 

 

GODT NYTÅR 
til alle krocketspiller, håber at vi komme godt ind i det nye år,  

uden sår på krop og sjæl. 

 
 

 
10. december, uformelt juleafslutning med spil, samt afslutning  

med et lille glas og godter. Klubben fik en julegave fra en 
tidligere spiller, tak til Ingrid for hendes køller, som hun desværre 

ikke kan bruge mere. 
Formanden takker også medlemmerne for den flotte julekurv, han honorerer 

bestyrelsesmedlemmerne for deres store indsats med en lille gave. 
KLUBBEN ØNSKER ALLE EN GOD JUL 

  

  
 

Vi ønske Linda tillykke med fødselsdagen 
i fredags d.9/10, så hun gav en kagekone. 



 
 

Tak til Sonja & Erling som gav brunsviger som tak for at vi  
klare DM uden dem, på grund af private omstændigheder. 

 

 
 

 
Vi takker for donationen på 10.000 kr. fra  

SEAF 

 



 
TILLYKKE til Gerda og tak for kage. 

  

 

Den første afholdelse af DM - Enkelmand på Fyn, ved Tåsinge Hallen lørdag d. 19. september, 
hvor der kom Krocketfolk fra hele Danmark, også fra Bornholm. Vi var i alt 90 personer. Det var 
det skønneste vejr, banerne var slået, flaget var hejst. En stor tak til restauratør Flemming Hastrup 
Jensen, som havde tilrettet bespisningen i henhold til Covid-19 og vi holdt frokost kl 11.30, så vi 
ikke skulle opdeles. 

Der skal også lyde en tak til DGI, som måtte tilrettelægge kampene så de opfyldte Covid-19 regler 
i henhold til DGI’s regler. 



En stor tak til alle de frivillige som hjalp til med op-og nedtagning af 32 baner, hvoraf vi måtte låne 
fra Hesselager og Brændeskov krocketklubber. Til vores piger der hjalp til i restauranten skal der 
også lyde en stor tak. Uden Jeres hjælp ville dette ikke kunne gennemføres. 

Desværre fik Fyn ingen DM’er i år, selv om mange af os var tæt på, men vi kan jo ikke have held i 
det hele. 

 
 

Vi vil ønske vinderen Poul Olesen, Hundborg Nordjylland i DM i 1.division TILLYKKE.

 

De frivillige piger skritter banen af.                     Kirsten & Finn tager imod og sørger for god ro og orden 

 

Se billedesiden.

 
Åse og kai Ove kom forbi i dag, med brød og en lille en til halsen, vi ønskede dem 

tillykke med diamantbrylluppet. 
 

 
 



Da vi var ude ved Rise Sparekasse, blev der taget billeder af en fotograf, og det blev 
vist i ugeavisen torsdag. 

 
 

 
Gaveuddeling 2020 

Krocketklubben takker Rise Sparekasse 
for donationen på 8.000 kr. 

 



 

 
 

Hjertelig tillykke med din fødselsdag i fredags Bjarne, 
 og mange tak for brunsvigerkage i dag. 

 

 
 

 
TILLYKKE til Aase & Kai Ove 

med Diamantbrylluppetet 



 
 

 
Så har vi haft afslutning på vores enkeltmandsturnering, vinderne er fundet 

diplomerne uddelt, ved den årlige pølsespisning, som er den formelle afslutning på 
krocket sæsonen. 

Vinderne blev: 

 
Lis blev vinder af pigerækken      Inge blev nr. 2 Gerda nummer 3 
 

 
Poul blev vinder af drengerækken      Bjarne blev nr.2 Steen blev nr. 3 

 
 

Tillykke til Aase med dagen. 
 



 
  

 
Svendborg fik 4 Fynsmester 

           
Holger C1                    Bjarne B1 

 

          
Lars & Bjarne B2                                  Steen & Poul A2 

 
I dag den 22/7 afholdt Svendborg krocketklub, kom og vær med stævne på banerne ved 

Sundhøjskolen på Tåsinge. 
Der var 59 tilmeldte og 56 som spillede, alle hyggede sig med god morgenmad og senere 

kyllingesteg med brunt “mormor” sovs og kartofler, vi sluttede af med kaffe og kage ved 15 tiden.  
Alle havde kun rosende ord om arrangementet, og tilligemed flot vejr  



 

 

 
Besøg fra Ølgod, fv. Ejvind, Kirsten,Inga, Mette & Egon. 

 
 

I søndags d. 19/7 havde Vagn fødselsdag, så han havde snegle med 
i dag tirsdag d. 21/7. Det blev også til en krocketsang.. 

 
Tillykke Vagn 

 



 
 

Torsdag d.16/7, fejrer Finn’s fødselsdag, med kagebord og en lille sang. 
Tillykke til Finn 

 
 

 
Tillykke til Ole, som blev halvrund d. 26/6.  

Ole gave kage og en lille “Enkel” og så fik han også lov til at vælge en sang. 

 
 

I dag d. 25/6 gav Annelise fødselsdagskage, i anledning af sin fødselsdag under COVID19. 

 
 

 
Vi byder et nyt medlem velkommen i vores kreds,  

samtidig med at vi havde en kort drikkepause. 



 
Her kan man se de nye trøjer med store rygmærker på. 

 
 

Den 18/6 2020 holdt vi vores årlige sommerfest med spil og derefter spisning, vi havde som 
sædvanlig selv lavet maden og det smagte fortræffentlig. 

 

 
Der var mange som havde haft fødselsdag i coronatiden, hvor vi ikke måtte have samvær, her er 

et lille udpluk af fødselarerne. 

.  



 

 
Der er flere billeder de kan ses på hjemmesiden 

 
 

Svendborg Krocketklub har fået en donation fra Rise Flemløse Sparekasse. 
Vi sender en stor tak til Sparekassen. 

 
 

 
Torsdag d. 30/4 var det kraftigt regnvejr, men trods dette kom  

der 8 spiller, 4 damer og 4 herre. Vi spille en time og i de sidste  
20 minutter var solen fremme. 

 
 

Vi ønsker Annelise TILLYKKE med fødselsdagen d. 1. april, med 
håb om at hun vil få mange gode år sammen med os. 

Vi glæder os til at komme igang igen, hvor vi oplever vores 
samhørighed og ikke mindst vores fødselsdags sammenkomster 
med sang og en lille en og hvis vi er heldig en kagekone/mand.. 



 
 

Tirsdag den 3/3 var vi i bowlinghallen, for at spille vort årlige bovlingspil, det var hyggeligt, herefter 
var vi nede på Asia og spise en middag menu, skønt det smagte dejligt. 

 

 

 
 



I dag ved eftermiddagstide, var der generalforsamling i SVSI på Christiansminde, vi var ca. 270 
medlemmer til stede. 

Generalforsamlingen gik som planlagt, der blev valgt nye medlemmer, til de ledige pladser der var. 
Herefter fik vi lidt at spise og drikke, der blev nu budt på underholdning af fyraftenskoret ledet af 

Jesper Bull, rigtig dejlig underholdning. 

 

 
 

 
I dag den 20/2 fejrede vi at Vagn L havde haft fødselsdag, Vagn gav øl og sodavand og vi sang for 

fødselaren, og hyggede os sammen. 
Tillykke Vagn. 

 



 
 

I går den 17/2 havde Annie fødselsdag, vi fejrede Annie i dag, med sang og spisning af en 
brunsvigerkage, som Annie havde medbragt. 

 

 



 
Som det ses herunder havde vi generalforsamling den 13/2, referat sættes på 

hjemmesiden når det er klart. 
Her et par billeder fra generalforsamlingen. 

 
Steen Warming fik en gavekurv, Steen gik af som kasserer efter mange år. 

 

 
 

 
BOWLINGDAG 

Vi inviterer både aktive som passive medlemmer til  
en bowlingdag tirsdag d. 03.03.2020 kl. 11.00.  

i Bowl'n'Fun Svendborg, Nyborgvej 4, 5700 Svendborg. 
Efter Bowling tager vi til Asia Restaurant, Vestergade 167K,  

hvor vi kan spiser fra kl. 13.00. 
 

Indkaldelse til Generalforsamling  
Torsdag d. 13. februar 2020 kl. 13.00  



i Multihuset, Gammel Skårupvej 3, 5700 Svendborg

 
I dag den 4/2 havde vi besøg af Birthe Bergmann fra Svendborg kommune, Birthe fortalte om 

nogle kommende aktiviteter i kommunen. 
Det var et rigtig flot vejr, at spille i flot sol det meste af tiden. 

 
 

 
I dag den 28/1 fejrede vi Polle som havde fødselsdag tidligere, vi sang og spiste drømmekage fra 

Brovst, som han havde med. 

 

 
 

 



Der har været nogle fødselsdage i julen og i mellemdagene. 
Inge & Keld gav brød samt en “lille” en tirsdag den 21/1 og Svend Erik gav brød i dag den 23/1 

Krocketklubben ønsker dem alle hjertelig tillykke med fødselsdagen. 

 
Nu er det Svend Erik`s billeder 

 

 
Krocket den 07-01 2020 

Vi fejrede Keld, han er lige fyldt 85 og han fik gave og vi sang for ham. 
Krocketklubben ønsker Keld hjertelig tillykke med dagen. 

 

 
 

GODT NYTÅR 



 


