Krocket
Krocket sæson 2016
15. oktober havde vi sæson afslutning med 18 deltagere, noget mindre end tidligere, men
forskellige familie fester gør en forskel. Startede med rundstykker og morgenkaffe og
derefter krocketspil til frokosttid, hvor vi nød 2 gode pålægs kager fra Næsbjerghus,
herefter afvikledes Bue mesterskab for både dag og år . Spillede igen krocket indtil vi var
kage og kaffe tørstige hvorefter nogle spillede videre indtil man skulle hjem for at gøre klar
til aften festen, hvor der deltog 21.
Først bad formanden forsamlingen rejse sig for at mindes de 2 krocket spillere vi har
mistet i året løb Hans Møller og Harald Poulsen.
Herefter nød vi en 3 retters menu (som blev til 5) fra Næsbjerghus og Lisbeth Hedegård.
Undervejs var der gennemgang af årets forløb, som hermed følger:
Det har været et travlt år, med mange kampe, stævner m.v. Jeg nævner så meget jeg har
fået noteret eller husker, og håber ikke der er glemt ret meget ellers må I hjælpe mig.
Der har været kredsturneringen i DGI med 7 hold hvor vi klarede os rigtig godt med 2
oprykkere, A2 - og B1, begge hold blev nr. 3 ved finale stævnet.
I DGI enkeltmands turnering var vi repræsenteret af 5 spillere, hvoraf 1 gik til finalen, hvor
vedkomne stoppede.
Vi havde i år 2 DGI stævner, indledende for par med 43 hold og 86 deltagere og det blev
godt afviklet med ros for banerne. Finalestævnet havde deltagelse af 26 hold og 52
deltagere, ligeledes godt afviklet og ros for baner. 6 par fra NRUI var med i DGI`s par
turnering, hvoraf 3 gik videre til finalen. I finalerunden gik 1 hold videre til DM, hvor de blev
danske mestre. Villy Lauridsen – Erling Sørensen.
Der var 10 på besøg i Blære og som altid en god tur med masser af krocket og god mad
og logi. Ligeledes var der godt 20 på besøg herfra med Krock , god mad og hyggelig
samvær i Krocket huset.
Søndagsstævnet hvor der trods en sløv start på tilmeldingen kom 144 deltagere, en rigtig
god dag.
Der er afholdt kommunemesterskab (GL. Helle) med knap så mange deltagere som
tidligere, det overvejes i øjeblikket om vi skal til at arrangere en Varde Kommune
mesterskab.
Vi havde 2 vindende par.
Så har der jo også været strandstævne på Rømø i strålende regn- og tordenvejr, div.
Søndagsstævner og tirsdagstræf i området samt en Krockettur til Bornholm. Alle steder
syntes jeg vi har været flittige til at deltage.
Som noget nyt kan vi ikke gå og gemme os på den vestlige bane, for nu går, løber eller
cykler der motionister og skolebørn rundt på den nye sti som er etableret af Skolen rundt
langs yder kanterne af hele sportspladsen. Vi håber måske der kunne komme nogle nye
medlemmer ud af det, når de ser hvordan vi går og hygger os.

Årets resultater:
Vinderne ved kommunemesterskabet
M2: Villy Kjeldsen - Bent Christensen
A2: Anne Christensen - Erling Sørensen
Her er der uddelt erindrings pokaler.
Uddeling af præmier til vinderne i Sommerens hjemlige turneringer.
Helårs turneringen:
Pulje1 Kurt Runge Jensen - Erling Sørensen
Pulje 2 Freddy Jessen - Niels Jørgen Nikolajsen
Enkeltmandsturneringen:
M Villy Kjeldsen
A

Magnus Johannsen

B Niels Jørgen Nikolajsen
Årets Bue mester blev: Magnus Johannsen
Vinder af dagens bue konkurrence blev: Inge Marie Jessen
Til sidst Fair Play pokalen, som skal uddeles, og vi har valgt at tildele årets Fair Play pokal
til èn der gør et stort stykke arbejde for at vi har så gode forhold som vi har. Det er vores
”green keeper” Villy Kjelsen.
STORT TILLYKKE TIL ALLE.
Så håber vi at alle vil spille med igen til næste år og tag endelig nye emner med og skulle
der sidde nogen og tænke, mon det er noget for mig, så kontakt os endelig eller bare
mød op når vi træner.
Tak for samarbejdet, for hjælp ved stævner, grill aften, pleje af græsbanerne herunder
vanding, gødskning. Især til dig Villy Kjeldsen fordi du tog over efter at vi mistede hele 2
forgængere.
Afslutning: Vi forsætter med at træne lørdag kl.9,30, mandag og onsdag kl. 13,30 eller når
der er nogen der føler behov for en kamp eller 2 og lidt hyggelig samvær. Som noget nyt
samtræner vi i vinter halvåret med Sig og Nordenskov ca. èn lørdag i hver måned.
Som det sidste arrangement i år holder vi en juleafslutning med Krocket spil og Jule Gløgg
i december.
Tak for i år.

p.u.v. Erling

