
Beretning fra netværksmødet den 12.10.2021 

Deltagere: 

DGI Vestjylland: Christian Jacobsen og Kim Jensen 

Svendborg: Bjarne Jørgensen/Erling Knudsen/Holger Lund/Sven Erik Kristiansen/Solveig Hansen 

Rolfsted: Kirsten Hansen/Andy 

Gislev: Birthe Hansen/Ruth Madsen 

Hesselager: Peter/John/Høyer/Peder/Ruth/Kirsten/Ole Vagn/Poul Erik/Frode, Boris var fraværende grundet 

sygdom 

Kværndrup/Faaborg: Sendt beretning 

Midtfyn/Brændeskov/Herrested/Sdr. Højrup/Svindinge (ikke hørt fra)  

 (deltagere: 20 i alt) 

 

Kirsten bød velkommen til alle og især til Christian og Kim fra Idrætsledelsen. 

Første punkt er: 

1: Valg af dirigent + udpegning af referent: 

 Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent og Erling Knudsen som referent. 

 

2: Orientering ved formanden: 

Jeg vil starte med årets gang i DGI Fyn Krocket.  

Vi måtte aflyse mødet sidste år pga. corona, vi klarede det ved at skrive sammen og derved få en beretning 
ud alligevel. Det samme skete med vores aktivitetsmøde i januar i år, hvor vores aktiviteter skulle aftales, 
men coronaen gjorde, at det meste i år er blevet aflyst, så det er ikke den megen aktivitet der har været, 
men dog noget.  

Vi har fået afviklet vores turnering med en lille tilbagegang i antal deltagere, i år 18 i enkeltmands og 22 i 
parturneringen, her vil vi gerne have rigtig mange flere deltagere. Tidligere skulle vinderne deltage i 
Danmarksmesterskaberne, men vi ændrede det for nogle år siden, så nu skal/kan de deltage, dvs. at 
deltage i Fynsturneringen ikke kræver deltagelse i DM, men giver mulighed for at blive Fynsmester og alle 
deltagere i turneringen kan deltage i Finaleaftenen, hvor vi hidtil har fået overrakt plader og efterfølgende 
spist pølser og brød, det plejer at være hyggeligt, så det alene burde kunne få flere til at deltage. I år var der 
40 spillere på banerne den aften og lidt flere til pølser. Udover de 40 på banerne spillede hjælperne også, 
indtil de skulle i gang med at varme pølser. Husk at gøre reklame for det, når indbydelsen kommer i 
foreningerne. 

Det har været drøftet i udvalget med andre præmier og jo flere vi deltager i turneringen, jo mere har vi at 
gøre godt med. 



Vinderne i Fynsturneringen i år blev: 

Enkeltmands:  

Serie 4/C2: Poul Erik Hansen – Poul Erik havde ikke mulighed for at deltage ved præmieoverrækkelsen, så 
derfor vil jeg bede Poul Erik om at komme herop for at modtage pokal og plade. Det er sidste gang der 
uddeles pokal, da vi besluttede sidste år at standse med det, men da havde vi ingen deltagere i C2, så 
derfor bliver den uddelt i år. Tillykke til Poul Erik. 

Her må jeg tilføje, at ingen må deltage i DM fra Serie 4/C2. 

Serie 3/C1: Høyer Bæk, Hesselager og nr. 2 Emmy Møllegaard, Hesselager. Her deltog Palle Jørgensen, 
Hesselager i DM, da ingen af de førstnævnte kunne. Palle blev nr. 4 DM. (Kun 4 deltog i DM) 

Serie 2/B2: Boris Sørensen, Hesselager og nr. 2 Vagn Sørensen, Svendborg. Boris Sørensen deltog i DM og 
vandt Danmarksmesterskabet. Et stort tillykke til Boris. (8 deltog i DM) 

Serie 1/B1: John Sørensen, Hesselager. Nr. 2 Frode Nielsen, Hesselager. Begge deltog i DM og blev nr. 4 i 
hver deres pulje. (11 deltog i DM) 

Division 4/A2: Bjarne B. Jørgensen, Svendborg. Kunne desværre ikke deltage i DM. (11 deltog i DM) 

Division 3/A1: Steen Warming, Svendborg. Nr. 2 Mogens Juliussen, Kværndrup. Ingen herfra deltog I DM. (8 
deltog i DM) 

Division 2/M2: Gert Kristiansen, Rolfsted. Nr. 2 Kirsten Andersen, Hesselager. Ole Vagn Jensen, Hesselager 
deltog i DM, da der var afbud fra Gert og Kirsten og Ole blev Danmarksmester. Et stort tillykke til Ole. (11 
deltog i DM) 

Division 1/M1: Fyn har ingen spillere. (10 deltog i DM) Næste år har vi deltagere, idet både Gert og Ole skal 
rykke op. 

Der var 62 deltagere fra hele landet, er det nok deltagere i Danmarksmesterskaberne, eller burde flere 
deltage? 

Parturneringen: 

Serie 4/C2: Fyn havde Ingen deltagere. (Ingen fra Serie4/C2 må deltage i DM) 

Serie 3/C1: Bente Jensen og Frode Nielsen, Hesselager. Deltog i DM og blev nr. 3. (4 par deltog i DM) 

Serie 2/B2: Sonja Knudsen og Erling Knudsen, Svendborg. Deltog i DM og blev nr. 3 i deres pulje. (8 par 
deltog i DM) 

Serie 1/B1: Annie Jørgensen og Bjarne Jørgensen, Svendborg. Deltog ikke i DM. (8 par deltog i DM) 

Division 4/A2: Ingen deltagere på Fyn. (8 par deltog i DM) 

Division 3/A1: Poul Warming og Steen Warming, Svendborg. Deltog ikke I DM. (8 par deltog i DM) 

Division 2/M2: Kirsten Andersen og Ole Vagn Jensen, Hesselager. Deltog i DM og blev nr. 3. (6 par deltog i 
DM) 

Division 1/M1: Ingen deltagere på Fyn. (7 par deltog i DM) 

49 par deltog i DM fra hele landet – her er det igen serie 3/C1 der svigter? 

Stævner: 



Der har været afholdt stævner på Fyn i år, men det regner jeg med, at foreningerne selv beretter om 
senere. 

Jeg vil kraftigt opfordre alle foreninger til fremover at invitere andre foreninger på besøg til spil, vi gjorde 
det en del førhen og alle syntes det var dejligt at mødes på den måde. Det behøver ikke være svært, for alle 
kan selv tage med, hvad de skal bruge, også evt. kaffe/kage eller andet til pausen, hvor det sociale kan 
dyrkes. 

Økonomi: 

Vores indtægter i DGI Fyn Krocket består af indskud til Fynsturneringen og det skal dække Aktivitets- og 
Netværksmøder, præmier til turneringen og finaleaftenen. Kørsel og administration samt det dyreste møde 
at deltage i ”Midtvejsmødet” som DGI afholder i oktober. 

Det har været på tale at hjemtage det ene af Svendborgs stævner til DGI Fyn Krocket igen. Det kan måske 
også give lidt bedre økonomi? 

Noget tyder på en lille tilbagegang i antal medlemmer på Fyn. I 2018 var vi 208, pt. ved jeg ikke, hvor 
mange vi er, da der ikke er tilbagemelding fra alle klubber. Den seneste melding jeg har fra DGI er 178 
medlemmer. 

Sidste år talte vi om samarbejde om stævner med Regionen som består af 
Sydvest/Fyn/Sønderjylland/Sydøstjylland, vi nåede ikke længere, måske pga. coronaen, men kunne der 
skabes samarbejde, kunne det måske også bidrage til bedre økonomi, eller i hvert fald flere stævner at 
deltage i. Måske et ”Region Syd Mesterskab”? 

Der blev afholdt K1 kursus i Hesselager den 28.+29. juni med 8 deltagere fra hele landet. Alt forløb godt, 
der var 4 deltagere fra Fyn. Vi havde budgetteret med 10 deltagere så det gav et lille underskud som DGI 
dækkede, ellers havde det været vores budget, der hang på udgifterne. 

K4 kurset der skulle være afholdt den 16+17. august måtte desværre aflyses, da der ikke var nok deltagere. 

Kurser og Landsstævne har fået hver deres punkt på dagsordenen, så det kommer vi til senere. 

 

Men først skal vi have en præsentation af Christian og Kim, som er på valg i år til Idrætsledelsen og som vi 
her på Fyn har valgt at indstille. 

 

3: Præsentation af/ved Christian Jacobsen og Kim Jensen 

Kim Jensen startede med, at fortælle lidt om sig selv, startede med krocket i 1983, men har siden holdt 
diverse pauser, men spiller nu igen, Kim nævnte gennemsnitsalderen er meget høj, men hvad gør vi ved 
det? 

De har prøvet flere tiltag med ”anderledes” krocket, f.eks. hvor der efter en halv time lukkes ned og der 
tælles point. Eller natkrocket hvor der spilles natten over. 

Der må prøves noget nyt. 

Christian fortalte også lidt om sig selv, har også spillet i mange år, han berørte også medlemstilbagegangen, 
og mente at vi kan tiltrække unge mennesker, ved at spille om aftenen, altså når de ikke var aktive i job 
eller studie. 



Christian kom også ind på den nye betegnelse på diverse rækker, han sagde at vi skal bruge det nye, da det 
kun er krocketspillere der kender den ”gamle” betegnelse C2, C1 osv. 

 

4: Orientering fra alle krocketforeninger på Fyn.  – Formand/kontaktperson/antal medlemmer/egen 
aktivitet. 

Faaborg og Kværndrup sendt beretning. 

 

Kværndrup 

De har ikke haft en formand i ca. 1,5 år men Poul Erik Pedersen er kontaktperson, vi er 16 aktive spillere, 
spiller hver tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag hele året rundt. 

På grund af corona-situationen blev der holdt pause i januar og februar i år. Nogle spillere har deltaget i 
andre klubbers stævner her på Fyn. En spiller har deltaget i fynsmesterskabet for enkeltmand og 2 spillere 
har deltaget i fynsmesterskabet for par. I sommer afholdt vi klubmesterskab med 12 deltagere, hvor alle 
deltagere skulle spille mindst 3 kampe. 

Fåborg 

De har samme formand og samme kontaktperson, men kun 9 aktive medlemmer de lå stille under 
coronaen og spiller en gang om ugen. 

Svendborg 

Startede i marts efter coronaen vi havde udsat generalforsamlingen af samme grund, men den 
17/3 blev der indkaldt til bestyrelsesmøde, hvor Bjarne ville holde som formand, Erling blev 
konstitueret som formand, med megen hjælp fra Bjarne. 

I uge 12 fik vi indbydelser til Fyns turneringer, og i maj startede vi på klubturneringer og den blev 
afsluttet sidst i august. 

I uge 18 fik vi programmer til fynsturneringer og gik i gang. 

Torsdag den 13. maj afholdt vi vores Kr. Himmelfart stævne som blev afviklet med 49deltagere i 
Svendborg krocketklub. 

Torsdag den 17. juni afholdt vi vores sommerstævne sammen med, at vi holdt 
generalforsamlingen, hvor Erling blev valgt til formand. 

Den 21/6 havde vi 20 spillere til stævne i Hesselager 

Den 28/7 afholdt vi vores ”kom og vær med” stævne på Tåsinge der kom 44 spillere fra forskellige 
klubber på Fyn 

21/8 var vi til afslutning på fynsmesterskaber i Hesselager  

17/8 havde vi afslutning på vores klubturnering Steen og Poul Warming vandt. 

Den 11/9 havde vi et par til mesterskab i Slagelse og Sonja og Erling Knudsen blev nr. 3 



Den 23/9 besøgte vi koldkrigsmuseet på Langeland og herefter spisning på Bagenkop kro 23 deltog 
i dette arrangement. 

Gislev krocketklub. 

De er 10 medlemmer og de holdt også pause under coronaen, og spiller krocket mandag 
eftermiddag, og håber på at de kan afholde et stævne til næste år, det hører vi mere om inden 
vores møde i januar. 

Rolfsted 

De er 8 medlemmer og spiller tirsdag eftermiddag, og de har som regel 2 gæste spillere fra 
Herrested, de har haft et par med til fynsturnering, og de har 1 ung spiller under 30 år som 
kommer jævnligt. 

Hesselager 

Januar og februar måned. 

De har haft en del møder samt lidt aktiviteter, som blev aflyst pga. corona 

Marts 

Starter med at spille tirsdag, torsdag og søndag 

April 

Tilmelding til fynsturnering for par og enkeltmands 

Maj 

Der inviteres til stævne i Hesselager den 12/6 

Den 13. inviterer Svendborg krocketklub til stævne på Stjernens baner, fint arrangement. 

Generalforsamling i HFS den 27. hvor krocketklubben er med. 

Formanden (Frode Nielsen) ønsker ikke genvalg. 

Som ny formand vælges Peter Melgaard Hansen (resten af udvalget fortsætter.) 

Juni  

Den 12 afholdes eget stævne med 40 deltager 

Der var stort fremmøde og meget lærerigt, stor tak til Bjarne 

Den 15 startede vores klubturnering. 

Den 28 og 29 blev der afholdt K1 kursus. 

Juli 

Den 9 er der inviteret til grillaften i klubhuset, der deltog 40 personer med ledsager som deltog, fin 
fest 



Til underholdning blev der spillet igennem med ”lille Bue”. 

Ikke øvede blev vundet af Dorthe Andersen og øvede blev vundet af Kurt Ørnegaard. 

Den 17 var der inviteret til lørdagsstævne i Ølgod, der deltog en flok fra Hesselager, godt 
arrangement og godt vejr. 

Den 28 havde Svendborg inviteret til ”kom og vær med” stævne på Tåsinge, der deltog flere fra 
Hesselager i dette flotte arrangement. Tak for invitationen. 

August 

Den 12 afholdes finaleaften i Fynsturneringen i klubhuset Hesselager. 44 deltog 

Efterfølgende var der præmieoverrækkelse (Vinderne er nævnt af Kirsten i referatet) 

Festen sluttede med pølsespisning. Fin fest 

September 

Den 11 ”DM for par” afholdt i Slagelse. To par fra Hesselager deltog. 

Den 25 ”DM i enkeltmands” afholdt i Vadum. 

Ole Vagn Jensen M2 blev danmarksmester. 

Boris Sørensen B2 blev også danmarksmester. 

Oktober 

Den 21 er der arrangeret krockettur til Lyne. 

November 

Året slutter med julefrokost i klubhuset. 

 

5: Landsstævne i Svendborg 2022 ved Christian Jacobsen. 

Christian fortalte meget om det kommende landsstævne i Svendborg. 

Krolf og krocket har ikke været med på skemaerne, men der er på vej nu efter de er blevet gjort 
opmærksom på det. 

Priserne på tilmelding til stævner er forskellige, tilmelding inden den 1/12 2021 så er der rabat, men alle 
priserne kan ses i pjecen ”Kom til aktivitet og kulturdage i Ollerup” den 27-30 juni inden stævnet starter, 
som er fra den 30 juni - 3 juli. 

Christian har været med til mange planlægningsmøder forud for Landsstævnet. 

Christian fortalte, at der vil være krocketspil i DGI-regi af ”kom og vær med”. 

Der vil også blive ”fodbold krocket” det er spil med skumgummi bold gennem store buer. 



Der blev også omtalt DGI Fyn. Dem skal vi kontakte, da vi er en del af dem, ikke organisatorisk men i 
praktisk, det vil sige, at de kunne holde stævner f.eks. Vi kan kontakte både Kim og Christian, hvis vi er i tvivl 
om noget desangående. 

Der blev stillet spørgsmål ang. fuld betaling for dem der boede lige rundt hjørnet og som ikke ville benytte 

sig af yderlige tilbud, at kunne spille med nogle gange. Dette ville Christian tage op når han kom hjem. 

”Konklusion” 

Christian snakket med Michelle omkring ovenstående, ang. krocket til LA 2022 

DGI har en holdning til at hvis man vil deltage til sin idræt til LA så skal man tilmelde sig som alle andre også 

selv om man bor tæt på. 

Men jeg kan love dig hvis vi kommer til at mangle spille i nogle rækker for at få puljer til at gå op, så skriver 

eller ringer vi til Bjarne omkring lån af spiller. 

 

6: Kurser på Fyn fremover? 

Vi diskuterede dette, hvad er der behov for  

Christian fortalte, at de havde anderledes kurser på tale, der kunne arrangeres spillerkurser i foreningerne, 
så man ikke skulle rejse efter dem, så ville der kun være måske en instruktør som skulle rejse. 

De mente at K1 og K2 var ok, men måske skulle K3 og K4 slås sammen. 

Men Christian mente ikke, at disse kurser er tidssvarende, så de vil se på det i ”idrætsledelsen” 

Det kunne måske deles op i små moduler f.eks. Slagteknik, og regler efter hvad der måtte ønskes i 
klubberne. Der skal være minimum 10 spillere til hvert kursus. 

Vi venter og ser hvad der kommer ud af drøftelserne. 

 

7: Indkomne forslag. 

Ingen forslag er indkommet. 

 

8: Valg af medlemmer til koordinationsgruppen. Ny Formand. 

Bjarne Jørgensen blev valgt som formand. 

Kirsten Andersen valgt som nyt medlem af koordinationsgruppen. 

 

Bjarne takkede Kirsten mange gange og overrakte en flot buket til Kirsten og berettede at hun blev valgt i 
2018 og har gjort det fremragende og trukket det store læs, Kirsten har været en stor kapacitet for 
udvalget, og forstår godt at hun vil træde et skridt tilbage så der bliver mere tid til hjemmet. 

Bjarne sagde at han vil prøve at leve op til de udfordringer som klubberne har i øjeblikket, med at få flere 
spillere i klubberne. Han sagde at han til stadighed vil trække på Kirstens store erfaring. 



Bjarne sluttede med at takke Kirsten igen, for hendes tid som formand. 

 

9: Forslag der skal viderebringes til DGI’s Midtvejsmøde den 29.+30. oktober? 

Vi havde ingen forslag, men Christian sagde at der var 3 forslag til mødet  

1. Seedning der fik vi 2 forslag som Michelle vil sende ud til os den 13/10,  
2. Sydvest har et forslag om at søge dispensation om at spille med 2 hænder. 
3. Hvis en person ikke kan holde til kun at spille en kamp, at der så er en anden som kan spille næste 

kamp, hvis det er muligt. 
Klubberne kan indstille en spiller til dispensationer, som sender dette til ”Krocket Fyn” som så 
afgøre beslutningen og udsteder dispensationen. 

Der var en del diskussion vedrørende seedning og op og nedrykning, Ole Vagn Jensen havde en lang dialog 
med Christian vedrørende dette, da Ole ikke mener, at reglerne er som de skal være, de blev ikke enige, 
men vi ser tiden an til efter DGI`s Midtvejsmøde. 

Michelle Knudsen har sendt følgende link med til Krocket Fyn, som skal behandles på Midtvejsmødet her i 
Oktober. 

Seedningsskema: https://mimer.dgi.dk/offentlig/02E400F7-001  

Fortolkning af op- og nedrykning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/5CCA5920-001  

Op- og nedrykningsskema: https://mimer.dgi.dk/offentlig/625F8125-001  

Personlig seedning: https://mimer.dgi.dk/offentlig/91EC657F-001  

Reglement for DM for krocket: https://mimer.dgi.dk/offentlig/4C2048B4-001 

 

10: Dato til Aktivitetsmøde januar 2022. 

Forslag tirsdag den 11. januar 2022 klokken 14.00 i Hesselager.  

11: Eventuelt 

Peter Pedersen fra Hesselager spurgte, om nogle havde tænkt sig at bruge f.eks. Facebook til at hverve nye 
medlemmer, da der er mange af de unge og yngre der ser på FB hver dag? 

Bjarne Jørgensen sagde, at vi i Svendborg har en Facebook side, men det havde ikke givet nogle nye 
medlemmer. 

Christian spurgte hvorfor vi ikke havde hold med til DM, vi måtte gerne tage to par fra en klub og to par fra 
en anden klub, det må man godt i dag. 

Det tager vi op på vores møde i januar. 

Christian og Kim opfordrede os til at tage kontakt andre udvalg, der kunne være noget erfaringsudveksling. 

Kirsten takkede ordstyreren og skribenten for godt arbejde. 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/02E400F7-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/5CCA5920-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/625F8125-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/91EC657F-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/4C2048B4-001


Tak for godt samarbejde til Erling og ikke mindst til Bjarne som senere tilbød at træde ind og som har 
hjulpet rigtig meget. Jeg er sikker på, at det er den helt rigtige person som ny formand. 

Arbejdet i DGI Fyn Krocket har for mig været spændende, alle burde prøve at deltage i dette, det giver et 
godt indblik i organisationen, og bedre forståelse for vedtagne regler, som man også får mulighed for at 
præge. Og til Bjarne, tillykke med jobbet, jeg håber alle vil bidrage til, at det også for dig bliver et 
spændende arbejde. 

Tak for i dag til alle, og ikke mindst til Christian og Kim, som det var dejligt at se her hos os. Tak for jeres 
fremmøde og input. Kom godt hjem. 

Erling den 14-10 2021 


