
Referat/Formandsberetning til Netværksmødet den 06.10.2020 

Deltagere: Ingen deltagere da mødet blev aflyst på grund af corona. 

Jeg skrev ud til alle foreninger den 01.10.2020 og aflyste mødet. Bad alle sende indberetning ind om antal 

medlemmer og hvordan det gik i foreningen og om deltagelse i bl.a. stævner. Skrev at mødet ikke blev 

udsat, men helt aflyst og foreslog ny mødedato den 5. januar 2021 i Hesselager kl. 14.00. 

Lovede at sende min beretning og foreningernes i referatform den 06.10.20. 

Da jeg ikke har hørt fra ret mange foreninger endnu, vil resten blive indføjet når jeg modtager dem. 

 

Her ville jeg have budt velkommen til alle med håbet om et godt møde. 

Coronaen har sat sit spor overalt også på idrætsverdenen, men krocket har klaret sig nogenlunde pga. at vi 

kan være udendørs og ikke behøver nærkontakt, men vi mangler at mødes på tværs af foreningerne. 

Første punkt var: 

1: Valg af dirigent + udpegning af referent. 

Springes over. 

2: Kort orientering ved formanden om året der er gået. 

Vi startede med Aktivitetsmøde den 7. januar med 26 deltagere. Vi fik udfyldt vores aktivitetskalender, men 
med coronaens indtog blev det meste af det planlagte desværre aflyst. Fynsturneringen og kursus blev 
gennemført med ændrede datoer og Svendborg fik afholdt deres stævne, hvis der er andet, hører vi gerne 
om det. 

K3 kurset i Hesselager i maj blev aflyst, men gennemført den 20+21. september med 11 deltagere fra hele 
landet. Alt forløb godt, der var 4 deltagere fra Fyn. 

Vi fik afviklet Fynsturneringen, efter udsættelse, med start til den 2. juni for både par- og 
enkeltmandsturneringen. Alle kampe blev spillet til tiden, så vi kunne afholde finalestævne den 6. august i 
Hesselager. Der var kun en finalekamp som blev spillet mellem Kværndrup og Hesselager og som 
Hesselager vandt. Det var en meget varm aften, en enkelt havde taget parasol/paraply med for at få lidt 
skygge under kampen. Efter kampen var der pølser og brød i klubhuset og uddeling af pokaler og plader til 
vinderne. Det var sidste gang der blev uddelt pokaler, da vi i januar besluttede at udfase dem og fremover 
kun uddele plader til vinderne. Alle der fik pokaler med hjem kan derfor beholde dem som ejendom i 
foreningen. Her skal lyde en tak til Hesselager for at lægge lokaler og mandskab til. 

Vinderne i Fynsturneringen blev: 

Enkeltmands: Ingen i C2 

C1: Holger Lund, Svendborg som fik pokal og plade. Nr. 2 blev Peter M. Hansen, Hesselager. 

B2: John Sørensen, Hesselager som fik pokal og plade. Nr. 2 blev Poul Warming, Svendborg. 



B1: Bjarne Jørgensen, Svendborg som fik pokal og plade. Nr. 2 blev Frode Nielsen, Hesselager. 

A1: Gert Kristensen, Rolfsted som fik pokal og plade. Nr. 2 blev Kirsten Andersen, Hesselager. 

M2: Ole Vagn Jensen, Hesselager som fik pokal og plade. 

17 deltog i alt i 5 rækker, én mere end året før. 

Parturneringen: Ingen i C2 

C1: John Sørensen og Peter M. Hansen, Hesselager fik pokal og plader. 

B2: Bjarne Jørgensen og Lars Chr. Andersen, Svendborg fik pokal og plader. 

Ingen i B1 

A2: Poul Warming og Steen Warming, Svendborg fik pokal og plader. 

A1: Tove Jacobsen og Ole Vagn Jensen, Hesselager fik pokal og plader. 

M2: Kirsten Andersen og Henning Qvist, Hesselager fik pokal og plader. 

24 deltog i alt i 5 rækker. 2 mindre end året før. 

Igen i år var der ingen i C2, vi bør gøre en indsats for at få nogle til at deltage selv om de ikke kan komme til 
DM, men de kan blive Fynsmestre. 

Danmarksmestre enkeltmands: 

Stævnet blev afholdt den 19. september på Tåsinge, det var Svendborg Krocketklub som havde fået 
stævnet og stod for det praktiske: 

C1: Holger Lund, Svendborg blev nr. 4 i pulje 1 og Hoyer Bæk, Hesselager blev nr. 2 i pulje 1. 

B2: John Sørensen, Hesselager blev nr. 2 i pulje 1. 

B1: Bjarne Jørgensen, Svendborg blev nr. 4 i pulje 2. og Frode Nielsen, Hesselager blev nr. 1 i pulje 1 og nr. 2 
i finalen. 

A1: Kirsten Andersen, Hesselager blev nr. 4 i pulje 1. 

M2: Ole Vagn Jensen, Hesselager blev nr. 2 i pulje 1. 

Et rigtigt godt stævne og flot sommervejr. Alt forløb som det skulle med alle de restriktioner coronaen nu 
engang giver, jeg regner med at høre mere fra Bjarne om stævnet under foreningernes orientering. 

Danmarksmestre i Parturneringen: 

Stævnet blev afviklet i Møldrup den 5. september, godt afviklet trods coronaen og i nogenlunde vejr, det 
regnede kun mens vi spiste, så ingen blev våde. 

C1: John Sørensen og Peter M. Hansen, Hesselager Blev nr. 1 i pulje 1 og da der kun var en pulje i denne 
række blev de Danmarksmestre – et stort tillykke med det. 

B2: Bjarne Jørgensen og Annie Jørgensen, Svendborg blev nr. 4 i pulje 1. 



A2: Henning Pedersen og Steen Warming, Svendborg blev nr. 3 i pulje 2. 

A1: Tove Jacobsen og Ole Vagn Jensen, Hesselager blev nr. 5 i pulje 1. 

M2: Kirsten Andersen og Henning Qvist, Hesselager blev nr. 6 i pulje 1. 

Så kommer vi til økonomi: 

Angående økonomi i DGI-Fyn Krocket ser det foreløbig udmærket ud, vi har ikke mange indtægter, men 
heller ikke mange udgifter. Sidste år havde vi et overskud pga. sygdom, hvor jeg måtte trække mig fra 
Midtvejsmødet og Erling ikke kunne deltage i stedet. I år er Midtvejsmødet udsat fra oktober til februar, så 
hvordan med økonomien til det, ved jeg ikke. 

Det var, hvad jeg havde at berette. 

3: Orientering fra alle krocketforeninger på Fyn. 

Her vil jeres indberetninger blive indlagt: 

Brændeskov: 

Faaborg Senior Krocket: 

Gislev Idrætsforening: 

Her er en hilsen til jer fra Gislev krocket. 

Det har været et anderledes år i år, også for os der spiller krocket. 

Idrætsforeningen var lidt længe om at give os lov til at spille igen, men da vi fik lov, var der to som satte 
banerne op til de 12 medlemmer vi er, og også tog dem ned igen. Folk er flinke til at holde afstand og bruge 
håndsprit. Det kørte sådan nogle uger, til smitten var på retur, så hjalp vi hinanden igen med at sætte baner 
op og ned. MEN nu er vi tilbage igen ved start, hvor to sætter op og ned, og husker at holde afstand. 

Vi havde jo håbet at få lov at holde Gislevs første stævne i august, men det aflyste vi. Håber selvfølgelig at 
kunne gennemføre det næste år (august). 

To personer deltog i Svendborgs stævne på Tåsinge, og ellers har ingen af os været afsted i år. 

Håber at vi ses til januar, og at det hele ser bedre ud til næste år. 

Herrested GIF Krocket: 

Vi er 9 medlemmer. Der er 2 der er stoppet, men så har vi fået en ny. Har haft et par med i turneringen. 
Ellers går det stille og roligt. 

Hesselager forenede Sportsklubber: 

Kom hurtigt i gang med at spille under de restriktioner der nu var pga. coronaen. 

Vi er 34 medlemmer der flittigt møder op. Spiller tirsdag, torsdag og søndag. 5 par deltog i Fynsturneringen, 
hvoraf de 3 par gik videre til DM i Møldrup, hvor det ene par blev Danmarksmestre (John Sørensen og Peter 
M. Hansen). 8 deltog i enkeltmandsturneringen, hvoraf de 5 gik videre til DM på Tåsinge (ingen vandt her). 
Vi deltog også i stævnet på Tåsinge som Svendborg afholdt, ellers har der ikke været meget at deltage i, 



vores eget stævne måtte også aflyses i år. Vi fik holdt vinterfest i februar lige før coronaen og mødtes også 
til Grillfest i juli, da det var udendørs. 

Kværndrup I.F. Egeparken Krocket: 

Vi er 16 aktive medlemmer som har spillet normalt efter åbningen igen og der har været deltagere til 
stævnet i Svendborg. 

Midtfyn Krocket: 

Rolfsted Idrætsforening/Krocket: 

Vi er 8 medlemmer tilbage. Var de første, som aflyste et ”kom og vær med” stævne, pga. corona. 4 har 
deltaget i Svendborg´s stævne på Tåsinge. 1 har deltaget i enkeltmandsturneringen, og blevet Fynsmester. 
1 par har deltaget i parturneringen. Ellers går vi og hygger os hver tirsdag formiddag. 

Sdr. Højrup Krocketforening (Søllinge SG&I): 

Svendborg Krocketklub: 

Svendborg Krocketklub har været i gang fra årets start, dog med en pause fra d. 10/3 til 28/4, på grund af 
Covid 19. 

Vi afholdt vores generalforsamling torsdag d. 13. februar 20. (referat kan ses på hjemmesiden) 

Mandag d. 3. marts, afholdt vi en bowlingdag med spisning. 

Vi startede vores klubturnering i april, efter Corona lukningen, hvor der blev spillet et pige, og et 
drengehold, hvor de 3 bedste på hver hold fik en præmie. 

Vores Kr. Himmelfartsstævne måtte aflyses. 

Torsdag d. 18. juni afholdt vi Sommerfest med spisning. 

Vi nåede at gennemføre ”Kom og vær med” stævne på Tåsinge, efter at samlingsantal var sat op til 100 
personer, der deltog 59 spillere, heraf 5 spillere som kom fra Ølgod, ingen sang, men vejret var med os. 

Ved Fynsmesterskaberne havde vi 7 spiller til enkeltmand og 4 parspiller. 

Vi deltog med 2 par til DM i Møldrup og med 2 spiller til DM på Tåsinge. 

Vi havde en deltager med fra vores klub til K3 i Hesselager. 

For første gang afholdt vi DM i enkeltmands på Tåsinge d. 19. september, der var en del planlægning på 
grund af bla. COVID 19-regler, samt nogle misforståelser mellem kommune og boldklub, men da dagen 
oprandt, må vi betegne arrangementet som vellykket, og med flot vejr. 

Flemming som stod for mad m.m. gjorde et stort stykke arbejde for at det hele kunne afvikles efter COVID 
19-regler. Der blev netop den dag indført, at kl. 12.00, måtte der kun samles 50 personer, så vi flyttede 
spisningen til kl. 11.30, og alt forløb efter reglerne. 

Vi vil gerne takke Hesselager og Brændeskov for lån af baner, samt de frivillige der hjalp med at opsætte og 
rydde op, samt pigerne der passede bespisningen. Der skulle bruges 32 baner. DGI, med deres personer, og 
deres kompetencer gjorde også at dagen forløb efter planen og COVID 19-regler. Der deltog 67 spiller, i alt 
var vi 90 personer til spisning. (har dog ikke modtaget penge fra DGI endnu d.d.) 



Svendborg Krocketklub søgte to fonde om støtte til nyt tøj, sangbøger, samt banemateriale. Vi fik kr. 
8.000,00 fra Rise Sparekasse, samt 10.000,00 fra SEAF. 

Pt. Vi er 33 aktive og 4 passive medlemmer i klubben. 

Svindinge Krocketklub: 

 

4: Tilmeldinger til DM og kurser samt betaling. 

Tilmelding til DM blev på sidste Midtvejsmøde ændret til at Landsledelsen/turneringslederen skulle 
tilmelde alle deltagere, men da indbydelsen kom var intet ændret fra sidste år, så derfor skulle alle igen selv 
tilmelde sig til DM. 

Hvad der sker næste år, må vi vente at se! 

Ved betaling af kurser (for så vidt også DM) skal pengene følge tilmeldingsdagen, hvilket jeg mener burde 
være sidste tilmeldingsdag pengene blev trukket, det kunne måske betyde at flere tilmeldte sig tidligere? Er 
det en bagatel, vi bare skal lade ligge? 

5: Samarbejde om stævner på Fyn med regionen som består af landsdelsforeningerne:  
Sydvest/Fyn/Sønderjylland/Sydvestjylland? 

Jeg havde inviteret Pia Ebbensgaard og Christian Jacobsen med til mødet i dag (Pia er vores tovholder i DGI 
Vestjylland og Christian vores repræsentant i Regionen) de meldte begge afbud. 

Christian Jacobsen meddelte dog, at han tager Kim, som er hans personlige stedfortræder i landsudvalget, 
med til mødet i januar, de vil gerne præsentere sig for os, så vi ved, hvem der varetager vores interesser på 
landsplan. De er begge på valg i 2021. Der kan vi så samtidig drøfte et nærmere samarbejde i regionen. 

6: DM på Fyn i 2021? 

Ingen fra Fyn har lagt billet ind. Vi skulle have haft at vide, hvor de blev afholdt i 2021, her i oktober på 
Midtvejsmødet – desværre er der kommet afbud pga. coronaen, men de forsøger at afholde det i februar 
2021. 

Vi har fået datoerne som bliver: 

Par 11. september (her var kravet 30 baner) 

Hold 18 + 19. september (her var kravet 35 baner) 

Enkeltmands 25. september (her var kravet 40 baner) 

I gamle dage, sådan starter mange eventyr, men her er det en opfordring til at finde sammen i foreningerne 
for at danne fælles hold for at kunne deltage i holdstævnet. Det med gamle dage skal forstås på den måde 
at Hesselager førhen stillede hold og den gang blev det altid afholdt i Fuglsøcentret og da jeg selv har 
deltaget, kan jeg fortælle, at det var rigtig sjovt, især når vi skulle være sammen i 2 dage og var indkvarteret 
på Fuglsøcentret. 

7: K4 kursus på Fyn. Skal dette tilbydes i 2021?  

Skal vi tilbyde K4 kursus i 2021?  Ja, det mener jeg og vil foreslå april/maj. 



Vi har lige afholdt K3 kursus den 20+21. september her i Hesselager med Kirsten Pilgaard som instruktør, vi 
var 11 kursister. Alt forløb godt, der var 4 fra Sjælland og 3 fra Jylland og 4 fra Fyn. 

8: Indkomne forslag. Senest 2 uger før til gka.hesselager@webspeed.dk 

Ingen indkomne forslag. 

9: Valg af medlemmer til koordinationsgruppen. 

Kan vi overtale et medlem til at deltage i koordinationsgruppen? Bare skriv, hvis en vil hjælpe, vi er kun 
Erling og jeg, men vi gør, hvad vi kan. 

10: Dato til Aktivitetsmøde januar 2021 

Tirsdag den 5. januar 2021 klokken 14.00 i Hesselager. 

11: Eventuelt 

Tak til Erling for godt samarbejde i udvalget. Tak til alle der bidrager til at DGI Fyn Krocket kan fungere.  

Med de bedste hilsner til alle 

Kirsten Andersen 

DGI Fyn Krocket 

mailto:gka.hesselager@webspeed.dk

