
Krocket mandag og torsdag eftermiddag. 

 

Arne koncentrerer sig om næste slag – i baggrunden er det Ole og Svend der lægger taktik. 

Hver mandag og torsdag kl. 13.00 mødes en lille flok krocket spillere til nogle timers ”træning” 

på boldbanerne bag ved Hou-Hallen. 

Redaktionen har været på besøg en blæsende torsdag eftermiddag. 

> 

Der spilles efter DGI’s regler og dette spil er noget anderledes end almindelig havekroket, som 

de fleste af os kender. Banen er for det første meget større og nøje målt op med snore. Det 

giver flere udfordringer. Derudover er der andre krav til spillestil - det er for eksempel kun 

tilladt at holde med en hånd på køllen. 

Principperne er de samme – men det er reglerne bestemt ikke, og her er det ikke nok at kunne 

regne – man skal også kunne regne den ud og i hovedet gerne hele tiden være 2 – 3 slag 

foran. Der gives point efter et særligt system. 



 

 

Man spiller sammen 2 og 2, men denne torsdag var der desværre kun 6 spillere mødt op, så 

på hver bane måtte der spilles med en ”blind makker”. 

På bane 1 dystede Ole Bager, Svend og Anker Bøgholm. Svend er en garvet spiller, og der blev 

ikke lagt fingre imellem, når modspillerne skulle krokeres. Ole fortalte, at nogle spillere slet 

ikke kan tage det, når de bliver krokeret af en modspiller, men det hører jo med.  

På bane 2 dystede Inge Lise Klit, Ib og Arne.  Inge Lise er den eneste pige, der spiller. Arne 

har ikke spillet så længe, og fik kyndig vejledning af Ib. 

Spillet foregik i en humoristisk tone, og man fornemmer, at spillerne hygger sig og har det 

sjovt sammen. De deltager da også i turneringer, når der er chance for det. 

Mellem dysterne hygges der med kaffe og kage. Alle er dog enige om, at det ville være dejligt, 

hvis der var flere der kunne få lyst til at deltage i dette herlige spil. 

Så læg endelig vejen forbi boldbanerne  mandag eller torsdag mellem kl. 13 og 16, hvis du har 

lyst til at prøve at spille krocket. 

 


