
Nyheder 2016 

Krocketklubben vil gerne ønske alle medlemmer et godt nytår. 

  

Krocket sidste gang før jul 2016 
Vi var 15 til at spille, et pænt fremmøde, en tirsdag ca. 5 graders varme og tørvejr perfekt. 

        

        

        



  
 Fotografen siger mange tak for 2016 

Postkassen derude var bombet.  

Vi ønsker Poul Erik Nielsen 

tillykke med de 80 år  

i dag d. 16. december 2016.  

 

Som krocketspiller 

holder man sig ung. 

Billeder fra en tirsdag formiddag inden jul, 

Vagn Lambertsen gav en øl, og tak for det. 

        



        

        

                                

Billeder fra vores julefrokost, den 6/12 2016 

    

       



 

        

        

        

         

        



        

       

       

       

       
Dette er et lille udsnit af de billeder som blev taget til vores julefrokost 2016 

Venligst Erling Knudsen 



Husk vores julefrokost i dag Tirsdag  kl. 1600 

  

Husk en pakke til ca. 25kr samt mad  

Hjertelig tillykke Birgit, 

med førstepladsen i enkeltmands pulje 5 efterår 2016 

  

 Erik Knudsen havde brød med i dag, som tak for vores deltagelse i fejringen af Erik og fruens guldbryllup. 

Vi siger mange tak, den smagte dejligt.  

       

 

 

 

 



 

  
Kurt Mortensen er sovet stille ind fredag den 4/11 på OUH  

Kurt bisættes fra Sct. Jørgens kirke lørdag den 12/11 kl. 1300 

Æret være hans minde. 

Stinne & Erik fejrer Guldbryllup 

d. 5. november 2016. 

TILLYKKE 

   

Tirsdag d. 28 oktober havde Steen og Kai Ove noget lækkert med, 

som tak for opmærksomheden til deres fødselsdag. 



                     

I dag den 25/10 blev der uddelt diplomer efter, at enkeltmandsturneringen var afsluttet. 

Der var 5 puljer hvoraf de 4 fik uddelt diplomer , den femte pulje blev vundet af Birgit Christensen, men Birgit var 
fraværende grundet sygdom, så Birgit vil få sit diplom på et senere tidspunkt.  

       

Steen Warming vandt pulje 1                               Bjarne Jørgensen vandt pulje 2 

       
Vagn Lambertsen vandt pulje 3                            Sonja Knudsen vandt pulje 4 

Steen Warming fyldte 70år i dag d. 25/10, vi sang en sang for Steen. 

Kai Ove havde også haft fødselsdag, og vi sang også for Kai Ove.  

      



 

Der uddeles diplomer tirsdag den 25/10 for enkeltmands turneringen efterår 2016 i kaffepausen.  

Linda har haft fødselsdag og gav kage i dag torsdag 20/10. 

       

       

Den 8. oktober 2016 kunne Birgit og Gunnar fejre 

Krondiamantbryllup 

TILLYKKE  

      



Så er der blevet gjort rent i vores lokaler i Multihuset. 

       

Husk at fra den 4oktober er mødetiden som tidligere, det er ikke sommertid mere. 

Så har vi fire puljevinder i parturneringen d. 20/9. 

 

 

Steen & Finn i RØD pulje. 

 

Erik & Vagn i GUL pulje 



 

Poul & Leo i GRØN pulje 

 

Den 20/9 havde Gerda fødselsdag, og derfor havde Gerda kage med til krocketfolket i dag, 

kagen smagte fortrinligt, og tak for det Gerda. 

       



       

                    Vi glæder os til næste år Gerda 

  

 

Torsdag den 1/9 var der en gruppe fra Svendborg krocket, 

som drog til Oksbøl for at deltage i et stævne som de havde inviteret os til. 

Her er et par billeder fra stævnet. 

       

 

Her står gruppen og venter på at få 
tildelt en spiller fra Oksbøl 

 Så er spillet gået i gang 



        

                              Der skulle jo også spises derovre, så der var  
                               lækkert smørebrød til alle deltagere. 

Åse havde fødselsdag lidt tidligere, men havde en dejlig kage 

med den 6/9 til fælles fornøjelse. 

      

      

Bjarne fik denne buket fra krocketklubben, 
da han var kommet hjem fra sygehuset. 



 

I dag har vi været til åbent hus ved Gunnar, han fylder 90 i dag festligt. 

       

 

       

       



      

      

 

Søndag den 28/8 var der strandkrocket på Rømø, 

Svendborg krocketklub havde tilmeldt 13 deltagere. 

Vi havde en fantastisk meget våd og dejlig dag, 

vi kørte hjem med 3 puljevindere og en andenplads, så udbyttet var stort. 

Herunder lidt stemningsbilleder fra Rømø.  

         

         



        

        

       

       

Tirsdag den 23/8 havde vores 70årige formand brød med 

til krocketspillerne, som tak for gaverne. 

Et smukt træk. 

      



     

I dag d. 21. august, havde vores formand  
70 års fødselsdag 

Tillykke Bjarne med dagen 

 
"Jeg vil gerne takke for den store opmærksomhed fra Jer, 

der er kagemand på tirsdag." 

I dag den 16/8 2016 har vi haft afslutning på parturneringen 2016, der skulle uddeles pokal, men ferie og  
andet har gjort, at det måtte udsættes, men fest var der Sonja & Erling fik udleveret den pokal  

som de ikke fik i 2015, det var en fejl, som der nu er rettet op på. 

Pølsegilde blev der og det smagte dejligt.  
Vibeke havde haft fødselsdag i maj måned, så hun havde brunsvigerkage med, den smagte også dejligt. 

Herunder er der lidt billeder fra "festen". 

       



       

       

       

      

       



       

      

      Som det ses på billederne er sangbøgerne fremme, vi synger altid når et af vores medlemmer har fødselsdag, det er en 
dejlig tradition. 

Det er fødselaren som bestemmer hvilken sand der skal synges. 

 

Kan i huske at vi lånte et gl. krokketsæt ud til et filmselskab. 

Filmen kommer nu, se her traileren. 

 

Som det ses på billederne er sangbøgerne 
fremme, vi synger altid når et af vores 

medlemmer har fødselsdag, det er en dejlig 
tradition. 

Det er fødselaren som bestemmer hvilken sand 
der skal synges. 



  

I dag har vi været til krocket i Vejstrup, meget hyggeligt, men en del regn kom der også,  
så vores medbragte regntøj kom i brug. Vi fik morgenkaffe med brød, efter et par timer,  

spiste vi en dejlig frokost, og vi sluttede af med kaffe og brød ved 15 tiden.  

       

       

       



       

       

       

Lørdag den 23 Juli var der danmarksmesterskaber i enkeltmands krocket i Varde. 

Svendborg krocketklub havde 2 deltagere med 

Vang Sørensen deltog i C1 rækken og Erling Knudsen i B2. 

Erling blev nr. 3 i finalen i B2 rækken, Vagn nåede desværre ikke at komme i finalen,  
men hyggeligt at deltage, vi var 77 spillere fra hele landet der dystede om pladserne.  

       



      

  

Vagn Sørensen 70år  

Så blev det Vagn`s tur til at blive hyldet,  

Vagn fyldte 70år i dag den 19/7 2016 

Som det ses på billederne, kom Vagn`s familie for at være med til festlighederne. 

Vi var mellem 35 og 40 i dag til at spille krocket.  

      

      

      



       

       

Finn Andersen blev 80år den 4/7, i dag havde Finn lidt godt med til halsen (læs både en enkelt samt champagne) 

Finn fortalte lidt om hans første kenskab til krocket, samt hvordan han senere kom i kontakt med krocketspillet igen. 

Meget hyggeligt at høre om. 
Bjarne overrakte Finn den obligatoriske gave, med tilhørende kort, herefter sang vi krocketsangen. 

      



    

       

Torsdag den 30/6 2016 havde vi besøg af Rolfsted og Gudbjerg til hyggekrocket. 

Vi havde nogle dejlige timer sammen.  

Her er lidt billeder fra besøget 

       

      



      

      

Tirsdag den 28 juni var der den årlige sommerfest i klubben. 

Der blev spist sunget og drukket både vand og snaps. 

Alle syntes at more sig, herunder lidt billeder fra festen. 

      

      



      

       

      

      

       



 

Her var der et udvalg af billeder fra en super fest 

I dag torsdag fik vi en "ny" gammel spiller Finn Banke, udmærkede 

sig med mange gode detaljer  i spillet, velkommen igen Finn  

  

Mette gav kager torsdag den 16/6 da hun har fødselsdag her i weekenden. 

      

 Vi vil gerne byde Jens 

velkommen, som nyt medlem. 



 

Vagn Sørensen gav "En lille Molbo" fordi han var blevet fynsmester i C1 rækken. 

Meget flot Vagn.  

Sonja havde lavet pølsehorn til krocketfolket, Erling fyldte 71 den 15/5 2016 

      

Referatet fra vores generalforsamling, ligger under referater i hovedmenuen. 

Så er der afsluttet DM mesterskaber på FYN 
og fra vores klub vandt. 

Vagn Sørensen 1. plads i C1. 

 

Erling Knudsen 2. plads i B2 



 

Vi ønsker stort TILLYKKE. 

Lidt billeder fra en Almindelig torsdag, men en meget lun dag. 

Der var 21 spillere som spillede flot fremmøde.  

      

      

 I dag har Kurt Mortensen givet "en enkelt" til formiddag, Kurt havde fødselsdag i går den 9/5 

Drinken smagte dejligt, jeg sætter billede på senere af Kurt.  

I dag har en del af Svendborgs spillere været i Brændeskov til krocketstævne, en rigtig dejlig dag i sol og godt tilrettelagt stævne. Super 

Lidt billeder fra stævnet 

      



      

      

 

Krocketklubben vil gerne ønske Annie og Bjarne tillykke med deres guldbryllup, 

og mange tak for festlighederne på Hotel Svendborg i dag den 17/4 2016  

  

I dag havde Inge brunsviger med til os, Kjeld havde en bitter med, Holger havde en O.P. Andersen 

 med som vi skal nyde til vores sommerfest senere. 

Så vi sang et par sange til ære for fødselarerne.  



      

      

  

Så i dag har der rigtigt været fest i klubben, søde sager og lidt sprut så går det godt. 

Der var rigtig mange med til spillene, dejligt selv om det var regn fra morgenstunden, men det klarede flot op ved 
middagstid.  

Lone gav brunsviger i dag torsdag den 6/4-2016, den smagte himmelsk Lone, tak for det.  

      

Annelise gav kage i anledning af afholdt fødselsdag. 
Lone havde haft rund  fødselsdag så vi sang et par sange til ære for de 2 damer.  



      

     

Sonja gav pølsehorn den 31/3 2016, fordi hun havde haft fødselsdag den 27/3. 
Der blev spist og sunget for Sonja  

       

       

Krocketklubben har været til bowling med spisning, her er et uddrag af de billeder som blev taget.  



      

      

      

      

       



       

      

Vi ønsker Ingrid hjertelig tillykke med fødselsdagen, og mange tak for dejlig brunsviger. 

 

      

 Der har været afholdt generalforsamling i Krocketklubben, herunder er der et udpluk af  
de billeder som blev taget før og under generalforsamlingen, samt spisningen herefter. 

Gerda Holdt desværre i bestyrelsen derfor blomster til Gerda.  

Lone er nyvalgt til bestyrelsen og tillykke med det. 

Poul havde også haft fødselsdag og tillykke med det.  



      

      

      

       

       



      

  
Som det ses af billederne, blev der spillet krocket om formiddagen, vi var 22 spillere meget flot, vejret var også med os. 

Generalforsamlingsreferat vil fremkomme senere. 
Også god tilslutning til generalforsamlingen 

      

Denne dag & om torsdagen uge 7, spiller  vi fra kl. 10.00 til kl. 12.00. 

da vi ikke kan komme ind og bruge lokalerne. 

--------------------------------------------------- 

og vi har 

 

Bowlingdag torsdag d. 10/3-2016, kl. 12.00 

Ps. Linda, tlf. 6093 8013 



 

 

 

 
Vi ønsker 

Erik Pilegaard 
TILLYKKE 

med den 85 års 

FØDSELSDAG 
1. februar 2016 

Så har vi spillet krocket for første gang i 2016, vi havde 2 medlemmer, som havde  
haft fødselsdag i den forgangne tid, og tillykke med fødselsdagen til Peter og til Svend Erik.  

      



      

      

Kære Peter 

Hjertelig tillykke med din 85års fødselsdag, i dag den 7/1 2016. Vi håber at I får en rigtig dejlig dag. 

 


