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et udvalg under HGU

Set I Sognebladet:
Nyt fra Holmsland Krocket klub – Maj 2016
Nu er foråret så kommet efter en lang og kold start. Klubben holdt Åbent Hus den 9. april og der var et pænt
fremmøde af både nye interesserede som af klubbens spillere, som også vil spille krocket i den kommende
sæson. Lige nu har vi fået tre nye spillere, som er kommet godt i gang med kølle og kugler

.
Sommerens turneringerne og stævner er i fuld gang. Klubben har deltaget i DGI’s Enkelmands turnering, dog
uden at kvalificere sig til DM. Hold turneringen startede i slutningen af april måned og fortsætter som vist på
oversigten nedenfor. Vi har i år to hold tilmeldt DGI’s Holdturnering, nemlig et A1-hold og et B2.hold. Begge
hold vandt deres puljer sidste år og er nu rykket op i en række, hvor der skal kæmpes mere for at vinde
kampene.
Hold-turneringens hjemmekampe spilles som det fremgår her:
Dato
Tidspunkt
A1 - Rækken:
Holdleder:
Inger Breum

den 26. april 2016
den 04. maj 2016
den 31. maj 2016
den 14. juni 2016
den 28. juni 2016

kl. 18.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30
kl. 13.30

Sted

Modstander hold

hjemme
hjemme
hjemme
hjemme
hjemme

Rækker Mølle Krocket
Videbæk Krocket
Sørvad Krocket
Holstebro Krocket
Faster Krocket

Mellem hjemme kampene møder holdene deres modstandere på deres hjemmebaner. Der spilles i alt 10
kampe og den klub, der opnår flest points har vundet puljen og retten til at spille om DM mesterskabet.

B2 - Rækken:
Holdleder:
Birgit Christoffersen

den 25. april 2016
den 23. maj 2016
den 13. juni 2016
den 4. juli 2016

kl. 13.30
kl. 18.30
kl. 13.30
kl. 13.30

hjemme
hjemme
hjemme
hjemme

Sevel IF
Rækker Mølle krocket
Humørklubben 2
Videbæk

Mellem hjemmekampene møder holdene deres modstandere på deres hjemme baner. Der spilles i alt 8 kampe
og den klub, der opnår flest points har vundet puljen og retten til at spille om DM mesterskabet.
.
Hjemme kampene spilles på vores baner syd for Hallens fodboldbaner – indgang ad stien ved Gadegårdsvej 5.
Alle er velkommen.
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Par-turneringen i DGI Krocket afvikles i løbet af august måned. Klubben deltager også i år. Tilmeldingen skal
dog først sendes ind i begyndelsen af august.

Stævner: Sideløbende med turneringer i Krocket er der i sommerens løb mere end 30 stævner i Vestjylland.
Ved disse stævner deltager der ofte 60 – 80 spillere og ved flere af stævnerne er der mere end 100 deltagere.
Torsdag den 15. september inviterer Holmsland Krocket til stævne og vi forventer ca. 60 deltager, der kommer
her til Kloster for at få en hyggelig og god dag med spil og spænding.
Hele stævneoversigten kan findes på www.dgi.dk,
Som sædvanligt spiller vi krocket på vores baner hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.30, og der kan spilles en 3 –
4 timer inklusive den ½ times kaffepause. Ring til undertegnede hvis du kunne tænke dig at prøve spillet, det er
gratis og uforpligtende.

Viggo Kofod
3097 0080

Nyt fra Holmsland Krocket klub - Februar 2016
Efter en travl 2015 sæson med mange gode spilledage med pæne resultater for turneringsspillere som
vundne kampe ved deltagelse i mange af de afholdte stævner i regionen, så er der nu en helt ny sæson klar til
at blive taget i brug.
Vinteren er i skrivende stund ikke forbi, men der har været spillet næsten alle tirsdage og torsdage hele efterår
og vinter igennem. Som tidligere har vi også i år rykket banerne op på fodboldbanerne på grund af meget
fugtige baner på vores eget område.
Det årlige julestævne i Tim den 29. december har vi også deltaget i og det var et godt og velbesøgt stævne
med 84 spillere.
Her i klubben har der været spillet uanset om det var blæsevejr eller regnvejr. Antal spillere har dog varieret
lidt afhængig af vejret, men der har hver spilledag altid været mulighed for at få et spil krocket. Fra november
har vi som tidligere rykket start tidspunktet frem til kl. 13.00 således der var mulighed for at få et antal kampe
medens det var muligt at se baner og buer. Her fra 1. marts 2016 starter vi igen kl. 13.30.
Turneringen i 2016 startet i uge 17, så vi skal inden udgangen af uge 9 have meldt vores hold til
holdturneringen via DGI’s on-line system.
Vi vil også i år se om vi kan stille hold til Enkeltmands-turneringen og så er der også Par-turneringen, som vi
deltog i sidste år med 2 par. Disse to turneringer afvikles over en dag i starten af perioden og i slutningen af
perioden, som ligger fra april og til september.
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Vi håber på en god sæson 2016 og håber der er mange, der vil komme og være med i klubben. Der er altid
plads til nye spillere og vi byder alle både nuværende og nye spillere velkommen i klubben. Vi holder åbent hus
den 9. april fra kl. 13.30
Vores faste tilbud: kom og spil krocket – her leves livet i medgang og i modgang - med gode dage og med
skæve dage – en fri livsform uden forpligtelser ! ! !

Viggo Kofod
tlf. 3097 0080
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