Referat
Midtvejsmøde DGI Krocket
Dag og tid:
Sted:
Deltagere

Materialer

D. 29.-30. oktober 2021.
Sportshotel Vejen
Bornholm: Mogens Olsen
Nordsjælland: Carsten Sønderskov & Vibeke Sønderskov
Midt- Vestsjælland: Arvid Mærsk & Jørgen Hansen
Storstrømmen: Jan Demsgaard, Dorte Johansen & Herluf Rasmussen
Fyn: Bjarne B. Jørgensen & Annie L. Jørgensen
Nordjylland: Kirsten Pilgaard, Carl Chr. Olsen & Poul Olesen
Sydvest: Steen S. Hansen, Erik Pallesen, Robert Sørensen & Birgit Christensen
Midtjylland: Verner Rønnow & Arne Pedersen
Vestjylland: Gitte Galsgaard & Johannes Friis
Idrætsledelsen: Finn Kolbe, Steen Kragh, Hans Peter Petersen, Ingolf Lauridsen,
Christian Jacobsen & Kim Jensen.
Inviteret af idrætsledelsen: Sinne Johnsen
Politisk ledelse: Birte Ahle
DGI Administration: Michelle Knudsen
PowerPoint

Punkt

Dagsorden:

1.

Velkomst, sang & præsentation
Formand Christian Jacobsen byder velkommen.
Der synges ”Lev dit liv”.
Christian præsenterer idrætsledelsen.
Idrætsledelsen foreslår Sinne Johnsen som dirigent. Sinne vælges uden
modkandidater. Sinne konstaterer, at alle er tilstede, og at der er rettidigt indkaldt.
Valg af stemmetællere. Følgende blev valgt:
Dorte Johansen
Jørgen Hansen
Carsten Sønderskov
Michelle Knudsen blev valgt som referent.

2.

Idrætsledelsens beretning v/ formand Christian Jacobsen
Idrætsledelsens årsberetning
Kommentarer til årsberetningen:
Robert Sørensen stiller spørgsmål omkring hvorfor krocket er blevet en ikke-prioriteret
idræt. Handler det om medlemstal eller aktivitetsniveau?
Michelle: Der er ikke længere noget der hedder ikke-prioriterede idrætter. Nu er
krocket en landsdelsbaseret idræt. Der er flere forskellige faktorer der har indflydelse
på hvilke idrætter, der er blevet landsdelsbaseret.
Herluf Rasmussen efterspørger præcisering og mere info omkring de omtalte
landsledelsesmøder.
Michelle præciserer, at der er tale om møder for idrætsledelser for andre
landsdelsbaserede idrætter, de politiske landsdelsformænd og direktører. Møderne
omhandler blandt andet evaluering af de landsdelsbaserede idrætter, og det er vigtigt
at krocket er repræsenteret for at gøre jeres stemme gældende i forhold til, hvordan
krocket administreres fremadrettet.
Kirsten Pilgaard efterspørger hvordan idrætsledelsen forholder sig til de kursister som
er påbegyndt en uddannelsen, men ikke har færdiggjort denne.
Dette tages der op under punkt 11.

Der klappes og beretningen tages til efterretning.
3.

Nyt fra landsdelene
DGI Vestjyllands beretning
DGI Bornholms beretning
DGI Midt- & Vestsjællands beretning
DGI Midtjyllands beretning
DGI Nordjyllands beretning
DGI Nordsjællands beretning
DGI Storstrømmens beretning
DGI Fyns beretning afgives mundtligt på mødet
DGI Sydvests beretning
Kommentarer til beretningerne.
Nordjylland får spørgsmål omkring de sociale arrangementer som omtales. Her er der
blot tale om arrangementer, hvor der f.eks. serveres kaffe og kage efterfølgende.
De får desuden spørgsmål til hvornår deltagerne har meldt ud, at de ikke ønsker at
deltage i DM – er det før eller efter turneringsstart? Dette er blandet. I denne
sammenhæng efterspørges der om 2’erne får tilbudt pladserne, hvilket de gør.
Sydvest: Højskolematerialet er allerede udsendt til alle landsdelsudvalg.
Links til videoer findes i Sydvests beretning ovenfor.
Alle beretningerne er taget til efterretning.

4.

Evaluering af Danmarksmesterskaber 2020 & 2021
Følgende input blev bragt op vedrørende de forskellige Danmarksmesterskaber:
- Der blev ikke spillet på de sædvanlige krocketbaner i Vadum. Dette var dog
efter aftale med krocketklubben og efter ønske fra idrætsledelsen for at holde
arrangementet samlet.
- Dårlige formuleringer i tilmeldingsskemaet – dog markant lettere
tilmeldingsmetode. (DM 2021)
- Vedrørende overnatning i Spjald bør deltagerne være orienteret om, at der er
tale om køjesenge.
- Ønske om at overnatning ikke skal foregå flere steder for at holde deltagerne
samlet og sikre det sociale aspekt.
- Manglende velkomst af personale og info i Spjald samt problematiske
betalingsformer.
- Manglende plads til spisning i Spjald.
- Ærgerligt at festaftenen er blevet mulig at fravælge.
- Manglende borddækning til alle i Spjald. Det indskydes, at der var dækket op til
alle - der blev blot flyttet rundt på tallerkener fordi folk satte sig andet sted.
- Godt at alle holdkampene spilles færdigt først (DM for Hold 2021)
- Der var ikke mad nok til DM i Spjald og madens kvalitet var dårlig.
- Manglende involvering af lokalt landsdelsudvalg. (DM for enkeltmand 2021)
Idrætsledelsen har forsøgt at kontakte udvalget, men uden held.
- Forslag om portionsanretninger af maden. Opmærksomhed på at dette er en
dyrere løsning.
- Foreslåede overnatningssteder til DM for hold kendte ikke noget til DGI-aftaler.
Dette er naturligvis beklageligt, men aftaler var indgået og værelser
forhåndsbooket.
- Godt at lade folk sidde sammen rækkevist til festaftenen (DM for hold 2021).
- Forslag om at gøre som ved DM i Slagelse (2021), hvor personale øser mad op,
for at sikre, at der er mad til alle.
Idrætsledelsen tager alle punkterne til efterretning og vil bestræbe sig på at forbedre
dette til næste års DM.
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Michelle orienterer om, at det fra 2022 ikke er muligt at lave tilmelding som i 2021,
hvor alle tilmeldinger foregik pr. mail til Michelle. DGI’s systemer kan ikke længere
håndtere dette. Desuden er der problemer med at nogle formænd fik tilmeldt spillere,
som ikke var interesseret i at deltage. Tilmeldingsmodulet er blevet mere overskueligt,
og vi kan gøre således, at et par eller hold kun skal tilmelde sig 1 gang og ikke for hver
person, som det tidligere har været.
Værtsskab DM for krocket i 2022 og 2023 offentliggøres og følgende er gældende:
DM i 2022
Enkeltmand i Gilleleje (Nordsjælland)
Par i Vorbasse (Sydvest)
Hold i Varde (Sydvest)
DM i 2023
Enkeltmand i Varde (Sydvest)
Par i Hasle (Bornholm)
Hold i Give (Sydøstjylland)
Tillykke til alle klubber og landsdelsforeninger med værtsskabet.
Alle klubber der har indsendt ansøgning modtager et skriftligt svar på deres ansøgning.
5.

Årets emne: Udviklingspuljen (oplæg og workshop)
I udviklingspuljen er der pt. ca. 20.000 kroner.
I 2021 har idrætsledelsen besluttet at bruge nogle penge fra udviklingspuljen på blandt
andet K1-kursus (underskudsdækning) og midtvejsmøde.
Idrætsledelsen ønsker input til hvad landsdelsudvalgene ønsker udviklingspuljen
anvendt til.
Der laves workshop i grupper.
Opsamlingen viser følgende temaer:
Højskole (2 stemmer)
Træningstider (5 stemmer)
Stande/pop-up (8 stemmer)
Skole krocket/Juniorkrocket (9 stemmer)
Samarbejde med andre idrætter (8 stemmer)
Træningsøvelser (3 stemmer)
Partnerskaber (16 stemmer)
Idrætsledelsen får til opgave at lave indsatser ud fra ovenstående prioriteringer.

6.

Orientering om ændring af navn fra Midtvejsmøde til Årsmøde
Idrætsledelsen orienterer om ændring af navnet. Ændringen skyldes, at man finder
navnet misvisende og i forhold til at strømline sig med andre idrætter og tydelighed for
nye i sporten, ønskes dette ændret.

7.

Budgetretningslinjer og kommissorium
2018 Kommissorium
2018 Budgetvejledning
2021 Kommissorium - forslag
Idrætsledelsen fremsætter følgende forslag om ændring af følgende punkt i
budgetretningslinjerne i forbindelse med ændring af kursusstrukturen:
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Instruktion
- Forslag om ændring til: Instruktøren får betalt kørsel (3 kr. Pt. kørte km),
forplejning samt dækning af eventuelle udgifter i forbindelse med instruktionen.
Forsamlingen ytrer bekymring for, at det kan være svært at tiltrække dygtige
instruktører, hvis de ikke honoreres. Der ytres dog samtidig bekymring for, at det ikke
må blive for dyrt at komme på kursus.
Andre lignende idrætter honorerer deres instruktører med ca. 300-500 kroner for et 3
timers spotkursus.
Idrætsledelsen vil arbejde videre med ovenstående budgetramme, og det endelige
budget indskrives, som værende gældende i budgetretningslinjerne.
Forslag om ændringer i gældende kommissorium fremsættes. Forslaget findes i linket
ovenfor.
Følgende kommer til afstemning:
Afstemning omkring om suppleanterne skal have stemmeret: (Skriftlig afstemning)
Ja: 5
Nej: 20
Det besluttes, at suppleanter ikke skal have stemmeret.
Afstemning om tilladelse til at stemme med fuldmagt (Håndsoprækning)
Flertal for dette forslag.
Ovenstående rettelser tilføres kommissoriet.
Kommissoriet godkendes og skal efterfølgende godkendes hos
værtslandsdelsbestyrelsen.
Følgende kommissorium er hermed gældende: Kommissorium 2021
8.

Økonomi og budgetter
Idrætsledelsens økonomi for 2021 fremlægges.
Alle landsdele skal indlevere et budget for 2022 senest d. 10. november pr. mail til
michelle.knudsen@dgi.dk.
Budgetskabelon 2022
Der fremsættes spørgsmål til rammebudget og timeantal jf. Gældende
budgetretningslinjer. Indtil evalueringen af de landsdelsbaserede idrætter er
færdiggjort og der er foretaget en ny politisk beslutning er tallene fra
budgetretningslinjerne fortsat gældende.
Vi gør desuden opmærksom på, at alle udlæg, kørsel, mv. skal være indberettet via
https://udbetaling.dgi.dk/ senest d. 28. november 2021 for at komme til at indgå i
dette års regnskaber.

9.

DGI Krockets handlingsplan 2022
Idrætsledelsen fremlægger Handlingsplan 2022
Forslag til steder til afholdelse af næste årsmøde:
- Smålandshavet
- Dalum Landbrugsskole
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Dato for næste årsmøde ændres til sidste weekend i oktober. (D. 28-29. Oktober
2022.)
10.

Turneringsreglement – Personlig seedning

Idrætsledelsen fremlægger personlig seedning ud fra nedenstående dokumenter:
Seedningsskema
Fortolkning af op- og nedrykning
Op- og nedrykningsskema
Personlig seedning
Personlig seedning – Eksempel fra Vemb FS
Klubmedlems-skema
Arkivforslag
Der stilles spørgsmål til om personlig seedning gælder for alle landsdele eller kun for
Danmarksmesterskaber. Personlig seedning skal være gældende for alle landsdele og
derved for alle klubber og gør sig derfor også gældende til Danmarksmesterskaber.
Personlig seedning skal laves før sæsonstart og typisk i forbindelse med at en sæson er
spillet færdig.
Efterspørgsel på mulighed for at landsdelsforeninger må vurdere den enkelte spiller og
placere denne - F.eks. efter sygdomsperiode. Idrætsledelsen fortæller, at der kan være
visse omstændigheder, såsom sygdom, der gør dette gældende. Det er en aftale
mellem idrætsledelse og landsdelsudvalg.
Til dette fremfører Midt- Vestsjælland en frase fra deres reglement: ”Nedrykning kan
finde sted såfremt særlige forhold gør sig gældende”. Dette indføres i de gældende
dokumenter om personlig seedning.
Den personlige seedning vil kunne skabe problemer særlig for nogle hold, hvis man
overfører den personlige seedning fra enkeltmand.
Hverken Nordsjælland og Midt-Vestsjælland oplever problemer med dette.
I forhold til arkivering, har klubberne i Midt- Vestsjælland alle deres eget
seedningsskema liggende, hvilket naturligvis også sendes til landsdelsformanden. Hvis
klubberne har deres eget skema, behøver DGI ikke være involveret i forhold til
arkivering. Det samme gør sig gældende i Nordsjælland.
I forhold til DM kan det være en fordel, at vi har alle seedningsskemaer for alle klubber
og for alle landsdele i DGI’s system. Det vil gøre arbejdet lettere for idrætsledelsen.
Kan personlig seedning lægges ind i STAP? Dette undersøges ved Karin Vibeke.
I Nordsjælland sendes personlig seedning ud til godkendelse hos alle klubber. Det er
en tillidssag, at klubben selv sørger for at rykke personer op og ned. Hvis
turneringsudvalget er uenige i afgørelsen kontaktes klubben.
Hvis man er det eneste hold/par der deltager i en række, har man ret til at deltage i
DM, og man kan selv vælge om man vil blive i samme række eller rykke op.
I Midt- og Vestsjælland har man holdturneringen ude af ligningen. Dette skyldes dog
også at der ikke er tilslutning hertil.
I Nordsjælland oplever de frustration fra spillere, når de møder klubber fra andre
landsdele, der spiller i forskellige rækker i de forskellige turneringer. Dette skal
personlig seedning kunne gøre op med.
I Storstrømmen har man haft et hold, som ikke kunne tilmelde til DM. Dette skyldes
uoverensstemmelse mellem landsdelenes turneringsreglementer og reglementer for
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DM.
Skriftlig afstemning om hvorvidt personlig seedning skal indføres:
Ja: 23
Nej: 2
Beslutningen er, at personlig seedning indføres.
Reglement fra DM debatteres.
DM Reglement (OBS! Ikke gældende!)
Dortes forslag til DM Reglement (OBS! Ikke gældende)
Debat omkring det at spille forskellige turneringer fra forskellige landsdele og hvordan
dette håndteres af de forskellige landsdele.
Punkt 6 og 7 problematiseres i forhold til den personlige seedning. Konflikter disse
punkter med personlig seedning?
Idrætsledelsen henstiller til at punkt 6 omformuleres og tilpasses den personlige
seedning.
Reglementet sættes til afstemning:
Skriftlig afstemning: Har du lov til at spille i samme turnering for flere landsdele?
Ja: 6
Nej: 19
Punkt 7 indføres.
Skriftlig afstemning: Kan reglementet for DM godkendes med ovenstående rettelser?
Ja: 23
Nej: 2
Reglementet indføres og tidligere reglementer bortfalder.
Gældende DM Regelement
11.

Kurser og arrangementer 2021
Michelle præsenterer medlemstal for 2020, samt statistikker omkring antal
arrangementer og arrangementsdeltagere i perioden fra 2018-2021.
Kim præsenterer kort idrætsledelsens tanker omkring fremtidens kurser.
Det er tanken at sløjfe K-kurserne.
Forsamlingen udtrykker bekymring for at der ikke bliver undervist i didaktik,
foreningsudvikling, mv. Det er dog tanken at dette skal med på instruktørsamlingerne,
da dette fortsat er væsentlige emner at undervise i.
Idrætsledelsen arbejder videre med kursusrækken.

12.

Indkomne forslag
DGI Sydvest - Værtsskab
Idrætsledelsen har besluttet, at dette er en administrativ beslutning, og dette er derfor
vedtaget på forhånd. Derfor er punktet til orientering og er allerede iværksat.
DGI Sydvest - Dispensation
Det præciseres, at dette forslag også er relevant for DM.
Spørgsmål til hvordan man forholder sig til præmier, mv. når man har flere spillere på
holdet. Der beregnes præmier til 4 spillere og der er kun præmier for dem, man har
betalt for. Forplejningsudgifter til reserver pålægges oveni prisen.
Afstemning: Må man stille flere mand op til DM, hvis en eller flere spillere har
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dispensation?
Ja: 21
Nej: 4
Forslaget indføres i reglementet.
Region Øst - Rækkenavne
Forslaget kom fra Sydvest i 2019 og har desværre ikke nået at være i virke pga.
corona.
Skal vi droppe det nye forslag og gå tilbage til gamle?
Ja: 15
Nej: 10
Ved afstemning besluttes det, at der gås tilbage til det gamle.
13.

STAP v/ Karin Vibeke Christensen
Karin giver en introduktion til brug af STAP.
STAP turneringsoprettelse vejledning
Evalueringsskema udsendes pr. mail efterfølgende.

14.

Tak for denne gang
Sinne takker for god ro og orden.
Christian takker Sinne for at påtage sig rollen som dirigent og at udfylde denne på
eksemplarisk vis. Sinne overrækkes en erkendtlighed herfor.
Christian takker forsamlingen for fremmøde og konstruktiv debat.
HP takker Michelle for godt samarbejde.
Der synges ”At samles, skilles ad”.
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