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Forskellen på de gamle og nye Turneringsreglementer 

Der er lavet flere ting om i turneringsreglementerne, noget af det er noget alle ved, men det har 

bare ikke været beskrevet før. Der er også noget der er helt nyt, det er især punkt 2,3 og 4 i bedes 

bemærke. Vi har beskrevet dem overordnet her, men de er gennemgående i både hold, par, en-

keltmand og Standstævne. De vil gælde fra denne sæson (2019). 

Klubberne skal være med til at spillerne, bliver meldt til på passende niveau   

Eks. En ny spiller starter i foråret, spilleren bliver bidt af det og spiller enkeltmand i C2 til sommer. 

Året efter vil spilleren, spille enkeltmand igen.  Vedkommende spiller og træner udelukkende med 

A og M spillere. Så er det ikke fair for modstanderne, at man spiller C1. Så må klubben være med til 

at vurdere om det er B1 eller A2.    

C2, C1 Kun for nye og let øvede, man kan ikke rykke ned fra B2. 

Når man har spillet krocket, i 2 til 5 år skal man ikke ned at spille Turneringskampe mod nogen der 

lige er begyndt. Derfor er B2 det laveste, man kan rykke ned i.  

Oprykning 

Både 1 og 2 går videre ved enkeltmandsturnering. Ved en pulje i en række er det 1 og  2  som går 

videre til DM. Ved 2 puljer i samme række, spilles der finale mellem 2 puljevindere, begge finale 

deltagere går videre til DM. Derfor skal de begge rykke op året efter.  

Ved parturnering, er der kun et par der sendes til DM fra hver række. Derfor er det kun række vin-

dere der rykker op. Spilles der i flere puljer i samme række, spilles der finale mellem puljevindere. 

Kun vinderen af finalen skal rykke op.  

Holdturneringen fungerer, som den altid har gjort: Puljevindere rykker op. 

Nedrykning 

Som udgangspunkt, må der rykke ligeså mange nedad fra en række, som opad. 

Både 1 og 2 går videre ved enkeltmandsturnering. Ved en pulje i en række er det 1 og 2 som går 

videre til DM, derfor må de 2 sidste rykke ned. Ved 2 eller flere puljer i samme række, spilles der 

finale mellem 2 puljevindere, begge finale deltagere går videre til DM. Derfor må spilleren på sid-

stepladsen rykke ned fra hver pulje. Ved flere puljer er det de to spillere med laveste score, der må 

rykke ned. 

Ved parturnering, er der kun et par der sendes til DM fra hver række. Derfor er det kun række vin-

dere der rykker op. Spilles der i flere puljer i samme række, spilles der finale mellem puljevindere. 

Kun vinderen af finalen skal rykke op. Derfor er der også kun ét par, der må rykke ned. Ved flere 

puljer er det parret med laveste score, der må rykke ned.  

Holdturneringen fungerer, som den altid har gjort: Puljevindere rykker op – den sidste i puljen må 

rykke ned. 

DGI Sydvest- DGI Vestjylland 

Selv om vi har og skal bruge DGI Vestjylland Landsdelskontor, hedder vi stadig DGI Sydvest Krocket. 


