
Kommunemesterskab 2019  
For ALLE krocket spillere i VARDE KOMMUNE 

 
 
Evalueringsmøde blev afholdt i Næsbjerg Sportscenters mødelokale torsdag den 7. November 
2019 kl. 19,00. 
Der var 14 deltagere fra følgende klubber: Nordenskov (2), Ølgod (2), Agerbæk(2), Oksbøl (2), 
Horne (1)), Janderup (2), Tistrup. (1) og Næsbjerg (2). 
 
Mødet blev hold med følgende program: 
1.  Velkomst  
       - Gert bød velkommen og takkede alle for fremmødet, og derefter en stor tak til alle   
          krocketklubber i Varde kommune. Uden jeres aktive medvirken 
          havde det ikke været muligt at gennemføre et kommunestævne med den store  
          tilslutning, som det var tilfældet. 

- Kaffen og en øl/vand betales af kommunemesterskabet. 
- På alle deltagers vegne rettede arbejdsgruppen en stor tak til Næsbjerg krocketklub 

for den aktive indsats og de gode rammer , der var skabt for stævnets afvikling. 
- Der skal lyde et kæmpe stort tillykke til alle nye kommunemestre, som blev: 

Serie 4 (C2) Jørgen Riber og Torben Christensen, Nordenskov 
Serie 3 (C1) Max Jørgensen og Laurids Sørensen, Næsbjerg 
Serie 2 (B2) Anni Knudsen og Verner Christensen, Oksbøl 
Serie 1 (B1) Karin Eskerod og Bent Christensen, Ansager 
3. division (A2) John Nielsen og Mathias Pedersen, Nymindegab 
2. division (A1) Hans Larsen og Kaj Nielsen, Tistrup 
1. division (M2) Anni Ladefoged og Arne Johannessen, Ølgod 
Super Liga (M1) Karsten Ladefoged og Laugaard Sørensen, Ølgod 
 
Vinder af midtbue mesterskab blev:     Villy Kjeldsen, Næsbjerg med 10 træffere af 10 

       mulige. 
               Der skal også lyde en stor tak til sponsorerne: Kvickly, Varde og Næsbjerg Hus, som  
               har været med til at billiggøre deltagelse i mesterskabsstævnet. 
 
 
2. Indbydelse og tilmeldings systemet til stævnet. 
    - Jørgen ønskede tilkendegivelse af, om indbydelsen er forståeligt. 
       Tilmeldingen er ok. 
        Der skal afsættes en rubrik på tilmeldingsskemaet, så der kan oplyse, hvis klubben har       
        reserve emner, som evt. kan sættes sammen med et emne fra en anden klub. Betaling for  
        reserverne skal først ske, når de indgår i selve kommunemesterskabet. 
     
3. Stævnets forløb og afvikling 
     - Modtagelsen og afkrydsning skal placeres således, at når man først møder  
       afkrydsning og dernæst information om indføring af de enkelte resultater fra  
       puljen 
       - Resultat sedler 
        Det anvendte resultatsystem fandtes helt i orden, og de er til stor hjælp ved registrering,  
        Den grundige information ved udlevering havde en positiv virkning for forståelse af  
        brugen.  
        Der bør laves en vejledning, som lægges i kuverten sammen med resultatskema. 



 
        Det er fint med rokkering af de holdene på banerne, så der ikke spilles på de samme baner  
        hvert år. 
 
      - Finalekampene 
         Afviklingen var fint med afvikling af kampe i 3  og 4 rækkes puljer, således det er de 2  
         vindere med den bedste score, som spiller finalen.  
 
4. Forslag til forbedringer herunder spilleregler 
      - Op og nedrykning 
          Det blev besluttet, at deltagelse i det årlige kommunemesterskab skal følge den række,  
           som man har spille DGI holdturnering i det pågældende år.  Dvs vinder og nedrykker  
           i DGI turneringer spiller året færdig i rækken til kommunemesterskabet – altså ingen  
           op- og nedrykning af vindere og tabere ved kommunemesterskabet for par. 
 
          Er der tvivl ved fastlæggelse af spilleplan, drøfter udvalget spørgsmålet med  
           klubformanden. 
 
         Hvis en spiler tilmeldes med en spiller fra en anden række end den vedkommende selv  
         spiller i. Er det besluttet, at man følger DGI’s regler således:  
         ”Hvis en M2 spiller med en A2 spiller, skal parret spille i A1. En M2 spiller med A1, spilles  
           der i M2. En M2 spiller med B1, spiller parret i A1. Højeste avancerede spiller kan  
           således max. rykke 1 trin ned, og kun hvis der er 2 eller flere trin imellem spillerne.” 
. 
. 
      - Placering  af spillere i rækker 
            C2:  Skal udelukkende forbeholdes helt nybegyndere. 
            C1:  Skal primært forbeholdes spillere, som ikke har deltaget i holdturnering i max et  
                    år. 
            B2 : Rutinerede spillere kan ikke spille lavere end B2. Det er ikke ønskeligt, at  
                     rutinerede spillere dominerer de lavere rækker.  
       -   Der er åbnet mulighed for at klubber, som har enkelte spillere til en række, kan man 
            søge sammen med spillere fra en anden klub. (Se bemærkning vedr. tilmeldings- 
            blanketten) 
 
5. Fremtidige kommunemesterskaber – herunder stævnets afvikling og sted. 
 
       - Det er besluttet, at stævnet afvikles den 1. søndag i oktober måned. Næste år bliver det  
          søndag den 8. oktober 2020. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
        - For at deltage i kommunemesterskabet skal man være bosiddende i Varde kommune  
           eller være medlem af en klub og spille holdturnering for en klub i Varde kommune. 
          
       - Hvem kan lægge anlæg til rådighed til afvikling af Kommunemesterskabet 2020? 
           Næsbjerg har igen meldt sig. 
            
 
          
 
6. Sammensætning af arbejdsgruppen 
     - Det blev besluttet, at der udarbejdes en slags forretningsorden, eller der nedfælles  
        retningslinier 



     -  Der foretages ingen valg. Hvis medlemmer holder, skal der udpeges en afløser evt. fra  
        samme område. 
 
7. Andre ideer/emner til gavn for krocket udvikling 
     - Jyske Vestkysten har oplyst, at de meget gerne vil bringe krocket resultater og  
       information. Den enkelte krocketklub må selv klare videregivelse af oplysninger til JV. 
     - Der er ingenting sket vedr. krocket netværkssamarbejdet med Varde kommune. Det er  
        ikke tilfredsstillende, at man skal vente på tilbagemelding i næsten et år, så det tyder på,  
         at det er begrænset, hvad man kan forvente sig af det. 
         
     - Samararbejde med Lokal News. 
        Arbejdsgruppen har tegnet medlemskab med Lokal News, som bringer informationer på 

- vardeinfo.dk 
- Arbejdsgruppen sender informationer, som bliver bragt og  set af rigtig mange 

mennesker. 
 
8.  Eventuelt 
      - Vandre Pokaler med inskription og diplom til vindene blev drøftet, og det blev besluttet,  
         at man fortsætter med krocketplade til vinderne og Vandrepokal til holdet. 
 

- Krocketkugler 
Der var røster fremme om, at der var stor forskel på vægten af krocketkuglerne. Der er 
klubber, som har vejet deres kugler, og det viser sig, at der nok er en meget lille 
forskel, som ingen betydning har. Konklusionen er, hvis spillerne fra kampstart 
accepterer de kugler, som de skal spille med, må de betragtes som godkendt til 
kampen. 

          
Mødet hævet kl. 21,00 
 
 
Ref. Kristian Hansen 


