
Nyheder 2014 
Så er der lidt billeder fra en vellykket julefrokost 2014. 

Der findes mange flere billeder,  som enten Inge eller Erling har på deres pc. 

 

  

      

     



     

     

 
Julefrokost 

Det er besluttet, at der ikke spilles krocket, torsdag den 11/12-2014 

vi mødes kl. 16.00 for at forberede julefrokosten. 

Husk at der skal medbringes en pakke, til terningespillet 

som har en værdi på ca. 20 kr.

 
Den 17/11 2014 fyldte vores tidligere formand Jørgen 70år. 

Nogle fra bestyrelsen var over på Trollehøj for at hilse på, 

der var kaffe og lagkage, det var hyggeligt. 

  



 
I dag var vi 33 til krocket træning, det er første gang, 

at vi er så mange, dejligt når der kommer så mange. 

Lidt billeder fra træningen og frokosten  

  

   

   

 
Vi har i dag fejret Gerda og Birgit de havde begge haft fødselsdag 

Hjertelig tillykke til dem begge. 



 

 
Ved Ministævnet i Ryslinge d.6.sep.2014, vandt 

Birgit & Peter Christensen i deres pulje i række C  

vi ønsker dem tillykke
 

Vi har i denne weekend haft krocketspillere på 

Rømø for at deltage i en turnering: 

Annie & Bjarne vandt deres pulje i B 2 

Ruth & Annelise vandt deres pulje i C2 

Inge & Kjeld blev nr. 2 i deres pulje i C2 

Hjertelig tillykke med sejrene og med deltagelsen 

for dem der ikke vandt.  

 



    

 

 
Så er klubmesterskabet spillet færdig resultatet blev: 

Åse og Kai Ove 

 

 blev klubmestre og tillykke med det. 

Sonja & Erling blev nr. 2 

 



Ingrid & Steen blev nr. 3 

 

Stort tillykke til dem alle. 

 

Lidt billeder fra afslutningen hvor Jørgen også var til stede 

 

     
Der ligger flere billeder på billedsiden fra klubmesterskabet. 



 
Tirsdag den 26 spilles der finaler og om tredje og fjerdepladsen. 

Der spilles finale mellem Åse & Kai Ove  og Sonja & Erling 

Der spilles om 3 pladsen mellem Steen & Ingrid og Annie og Bjarne 

 

 Hej Bjarne 
Hjertelig tillykke med de 68 år 

Hilsen krocket folket  
Bjarne og Annie havde kage med til krocket i dag, der blev sunget og 

Heidi havde blomster med til formanden. 

Her er lidt stemnings billeder fra spillet og frokosten. 

 

   



 

  
Siden med mesterskaber er opdateret 20/8 2014  

 

Torsdag den 14/8 2014 

Var der afslutning på parturneringen i Fynsturneringen i Hesselager. 

Der var 2 hold med fra Svendborg i C1 rækken Sonja og Erling, de endte på en tredjeplads og Linda og 

Ingrid blev nr.5 

Efterfølgende var der præmieuddeling og øl og pølsespisning, et hyggeligt og godt tilrettelagt stævne. 

Alle resultaterne kan ses på Krocket Fyns hjemmeside under turneringsarkiv og FM par 2014

 
Da vi har 

  

GULDBRYLLUP 

den 29. august 2014 

 

inviterer vi til morgenkaffe kl. 8.00 

i 

Wiggers Park beboerhus 

Wiggerspark 191, Svendborg 

Vi glæder os til at se Jer! 

Kærlig hilsen Grethe & Kurt  

 
 Husk vores afsl. Klubmesterskab tirsdag den 26/8-14 

Vi mødes og spiller fra kl.10-12, 

http://krocketfyn.skysite.dk/?side=148983
http://krocketfyn.skysite.dk/?side=148983


herefter er der pølser og hvad i evnt. kunne tænke Jer at 

medbringe til en fornøjelig eftermiddag. 

Husk at tilmelde til Gerda.

 

 Siden med mesterskaber er opdateret 05/8 2014

 

Obs Obs 
Torsdag den 7/7 2014 er der ikke krocket træning 

Der er "gamle torvedag" 

i Svendborg

 
Vi spiller krocket hele året rundt, i snevejr samt regn og rusk, 

i denne sommer er det også en prøvelse, varme med lidt over 30 grader 

er også vanskeligt at spille i, men vi drikker noget vand, 

og så glider spillet videre. 

Vi har i denne varme fået 3 nye spillere ( vi håber at de fortsætter) 

Tove & Benny samt Erik er nye ansigter 

Steen drikker vand                            Tove & Benny samt Åse                     Bagved står Erik 

     

DM i Køge 
Tre af vores krocketspillere har i weekenden været til DM i Køge 

Steen Warming deltog i C1 rækken, Steen blev slået i finalen, 

så han kom hjem med en andenplads flot spillet, og et stort tillykke med det. 

Ingrid og Vagn deltog i C2 rækken, de spillede godt, men konkurrencen 

var for stor for dem ,men rigtig flot af dem begge. 

Godt gået af dem alle tre.  

 
Her er lidt stemningsbilleder fra vores sommerfest, meget rigtig god mad, 

god stemning altså en rigtig dejlig fest, vi sjungede en sang som Heidi 

havde digtet samt to sange fra vores sangbog 



       

       

       
 

Husk vores sommerfest tirsdag den 24/6 

Vi mødes kl.13 og spiller til kl. 1500. 

Herefter starter festen, husk maden eller hvad I ellers tager med, 

samt det gode humør. 

Der kan købes Vin, øl og vand til rimelige priser.  

 

Stævne i Hesselager 
Lørdag den 14/6 var der krocketstævne i Hesselager, 

Svendborg havde spillere med, de spillede på blandede hold. 

Holger Lund og Solveig Hansen fra Hesselager 

vandt en flaske vin ved at vinde deres pulje. 

Der kommer et billede senere af vinderne  
 

Besøg i Oksbøl 2014 

Vi var 8 fra Svendborg på besøg ved Oksbøl krocket klub Torsdag den 12/6 2014 

Vi havde en mægtig god tur derover, og spillede nogle gode kampe, der var 1 af vore spillere sammen med 3 af Oksbøls spillere, 
så vi lærte en del derovre. 

Vi blev trakteret med kaffe og lækker kage i pausen, det var bare super. 

Bjarne overrakte klubben derovre en bog om Svendborg, så de kunne læse lidt om vores by. 



Billederne taler for sig selv, hygge hygge.  

 

 

 

 



 

  
  Tirsdag den 3/6 havde vi besøg af Kværndrup krocketklub,  

vi spillede i flot solskin og hyggede os sammen. 
Som det ses på billede 2 var Jørgen På et mindre besøg. 

 

 

 



 
Vores vinder i Fynske Mesterskaber i enkelmands. 

C1. Steen 

C2. Vagn 

Tillykke.

 
Under mesterskaber kan ses de nye skemaer til 

par klubmesterskaber 2014 

Skemaet er opdateret 10-06-2014 hvis der er uoverensstemmelser så kontakt Erling 
 

Ved mixstævnet i Ryslinge d. 28. april 14 vandt nogle af 

vores spiller i deres pulje. 

Lena 

Holger 

Peter 

Annelise 

Linda 

Steen 

Tillykke til dem.

 
Den 15/4 var der generalforsamling i krocketklubben, 

 bestyrelsen blev genvalgt, men meget mere herom senere. 

 
 

Kære Annie 
Velkommen tilbage til vores fællesskab, dejligt at se dig igen, mange tak for brød, 

se nu at blive rask igen, så vi kan ses noget oftere. 

http://svendborgkrocketklub.skysite.dk/?side=60043%20%20%20
http://svendborgkrocketklub.skysite.dk/?side=60043%20%20%20
http://svendborgkrocketklub.skysite.dk/?side=101019%20%20


Tillykke til Linda & Ingolf 

 

 


