
Nyheder 2015 
Godt nytår til alle krocketspillere., 

 Her er lidt at tænke over, stop når det er muligt, og begynd at spille krocket i Svendborg. 

  

Vi ønsker Leo Hartmann 

TILLYKKE med de 80 år 

d. 19. december 2015  

 

Til julefrokosten den 10.12.2015 var vi 30 deltagere.Vi mødtes kl.16.00 og hyggede os med den gode mad og nød Claus Bastrups spil under 
spisningen.Efter pakkespil og kaffe hjalp alle med at rydde af og ca. kl. 21.00,var vi klar til at tage hjem,efter en hyggelig aften.  

Julefrokosten 2015 

Lidt forskellige billeder  



  

  





Så er der taget et "familiefoto" 

08-12-2015   

Husk julefrokosten på torsdag den 10/12  

 



 

Kære Birgit & Peter 

Mange tak for "en lille en" det varmede på en kold og regnfuld formiddag.  

Kære Birgit og Peter 

Hjertelig tillykke med jeres Diamantbryllup  

  

 



  

10. november 2015 

Vi ønsker TILLYKKE til puljevinderne  

i enkelmandsturneringen i efteråret 2015. 
Lena af pulje 1.   

  

Vibeke af pulje 2. 

 

 

 

 



Poul Erik af pulje 3. 

 

Erling af pulje 4.  

 

Vi ønsker Kai Ove TILLYKKE med dagen, mor Aase, havde bagt kage og 
der blev sunget en sang. 

 



Vi siger tak til Hans Ove fra Fynbus. 

 

Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 12.00 

får vi besøg af FynBus og fortæller om deres produkter. 

  

Hjertelig tillykke med fødselsdagen Steen 

God sang du havde valgt i dag.  

  

 

 



Hjertelig tillykke med fødselsdagen Birgit  

Birgit gav kage torsdag den 9/10 mange tak Birgit  

   Hjertelig tillykke til Gerda med fødselsdagen  



 Den 10/9 var vi i Espe til et lille krocketstævne, vi havde kaffe med og hyggede os i nogle timer. 

Hyggeligt at komme til andre klubber for at spille, det er jo ikke alle, som vi møder til turneringer, så her har vi en 
chance for også at møde dem.  

PS. der blev ikke taget billeder  

 

 Der har været ministævne i Kværndrup i dag, den 5/9 2015 

Svendborg stillede med 7 par. 

Annie & Bjarne 

Lena & Holger 

Sonja & Erling  

Disse tre par vandt deres puljer 

Tillykke til disse tre par  

Tillykke til 

Vibeke & Vagn  

De vandt en andenplads i B2, pulje 1. 

på Rømø, Lakolk strand d. 30/8-2015 . 



Klubmesterskaber 2015 
Sonja & Erling vandt Holger & Lena  blev nummer 2 og Søren & Gunnar blev nummer 3 

Hjertelig tillykke til alle tre par.  

 



Hjertelig tillykke til Steen og Poul med fynsmesterskabet i række B1 

  

  
Kære Åse 

Hjertelig tillykke med 80års fødselsdagen, og mange tak for  traktementet. 
Hilsen fra krocketvennerne 

Steen & Bjarne var med til DM i Tune d. 25/7-2015 
Her vandt de andenpladsen i deres puljer, 

Steen i B1 - Bjarne i C1

 

Vagn gav pizza snegle i dag, grundet hans fødselsdag. 
21/7 2015  

Vi sang for Åse, fordi hun lige er blevet 80år Heidi blev 66år det blev også fejret med sang 
og kage. 



Sommerfest 2015 

Der er glasskår der skal fjernes 

  

Samling inden spillet 

  

Der spilles 

  

Så er der dækket bord, klar til spisning 

  

Maden beundres 

  

Bjarne byder velkommen til spisningen 

  



Steen holder Sonjas hånd så hun ikke tager hans 
øl 

  

Heidi holder tale 

  

Der spises 

  

Så er osten også kommet på bordet 

  

Holger og Leo ser så søde ud  

  

Så vil Keld have en cognac til kaffen 

  



Mette gav fødselsdags kage. 

Fåborg på besøg den 17/6 2015 

Lena ser vist på kager 

 

Så er festen forbi og der er ryddet op 

  

  

Hjertelig tillykke med dagen Mette 

  

Der er samling af Fåborg og Svendborg 
krocketspillere 

  



Der er vist lidt flere på vej. 

  

Der spises frokost efter den første runde. 

  

Der hygges ved frokostbordet 

  

 

Formanden skal også have lidt frokost. 

  

Bjarne er ved at gøre klar til en lille "tale" 

  

Bjarne siger nogle bevingede ord. 

  

Der snakkes og spises. 

 

3 gæve Fåborgspillere. 



Puljestævne i Hesselager. 
Lørdag den 13. juni 2o15 var 12 medlemmer til puljestævne i Hesselager. 

Poul og Steen blev nr.2 i B - rækken. 

Oksbøl på besøg 11-6-2015 
Billeder fra Oksbøl besøget og klubben takker Linda for fremskaffelsen af lækkert smørrebrød  

og Annie & Sonja for kagebagning. 
Se lysbilleshow her. 

    

                                    

Vi siger tillykke med Mettes fødselsdag derfor 
flag Mette 

  

Der er kommet spillere fra Oksbøl  Bjarne kalder folket sammen 

  

Der uddeles kort Der spilles på  10 baner 

http://bjarnenas1.myqnapcloud.com:8085/photo/slideshow.php?album=cJinsP


    

Så er det blevet frokost, lækker mad fra Tved 

  

Billedet taler for sig selv 

  

Oksbøls formand takker for indbydelsen. 

  

Samling inden kaffen 

  

Der spises kage til kaffen Bjarne takkede for besøget fra Oksbøl 



TILLYKKE 
med Fynsmesterskaberne. 

 

                Gerda vandt 1. plads i C1                                 Steen vandt 2. plads i B1 

      Bjarne vand 2. plads i C1 

 Vi har nu vundet pokalen 3. gange i træk, så nu er den vores ejendom.  

Kurt og Erling har haft lidt med til maven og ganen. 

  

   



Vi ønsker Erling  

TILLYKKE med de 70 år. 

 

Krolf opstart ved SG hallen den 11-5 2015 

Der var ca. mødt 60 interesserede op til dette, vejret var ganske flot, 

vores nye formand i SVSI bød velkommen 

Her er et par billeder fra starten.  



Vi vil også gerne byde Lone et forsinket velkommen i krocketklubben.  

  

Vi vil gerne byde Lise (Lis) og Poul Erik (Polle) hjertelig velkommen i klubben. 

Vi håber at vi får mange gode timer sammen med jer.  

  

Billeder fra stævnet i Ryslinge 20/4 2015 

Her er 4 puljevindere fra Svendborg samt en fra Kværndrup, grunden til at Poul også er her, skyldes at han 
også er en Svendborgdreng og det er måske hans første "sejr"  

Tillykke til dem alle  

Morgensang ved flaghejsning Vagn med makker. 



Billeder fra generalforsamlingen 2015 

  

    

Poul fra Kværndrup samt Svendborg  Erling med makker. 

  

Vibeke med makker. 

  

Lena med makker 

 



  

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen 2015 

Erling 18/4 2015 

  



  
 

Annelise gav kage og 1 enkelt på grund af sin fødselsdag, 

og vi sang for Holger da han også havde haft fødselsdag fornylig. 

I dag havde vi to piger som havde holdt fødselsdag inden for de sidste par uger, 

vi sang et par sange og der blev fotograferet lidt. 

 



Fødselsdagsinvitation. 

Mange tak til Ingrid for en rigtig god formiddag.  
  

 _____________________________________________________ 

          BOWLING-DAG  2015     

Lidt billeder fra vores bowling dag. 



Tillykke til Erik Pilegård og tak for brød 19/2 2015.  

_______________________________________________________________________  

Annie har fødselsdag i dag, mange tak for brød og tillykke  



  

______________________________________________________________________ 

Da der ikke kunne spilles krocket grundet sne på banen gik vi en tur. 

2015-02-03  

 ______________________________________________________________________  

Krocket i snevejr 18 deltagere i dag den 20/1 2015 

  



_______________________________________________________________________ 

Mandag den 5/1 2015 

bliver Kjeld Burgby 80år 

Vi i krocketklubben, vil  ønske dig hjertelig tillykke med dagen. 

______________________________________________  
Godt nytår 

Vi ses den 6/1 2015 på banerne 
______________________________________________ 

  

 
 


