
 

Årsberetning fra krocket – og fodbold 2018 

Årsberetning Krocket Nyvest 2018 - I 2018 deltog vi i alle mixstævner på Bornholm. 2 i Nexø, 

2 i Hasle 2 i Knudsker og så vore egne 2 her i Nylars. Vi var 10-12 spillere hver gang, dog lidt 

flere her på hjemmebanen. Vi kom hjem med forskellige resultater, men vi spiller selvfølgelig 

for at vinde, men vinder vi ikke, så pyt. Til mixstævnerne er vi ca. 40. spillere hver gang, ret 

flot syntes jeg. Endvidere afholdte vi Natkrocket Fredag den 24, august. 

Det er altid spændende, vi starter med at spise Rikkes 1/2 kylling m. tilbehør kl. 17.30. og 

spiller så fra kl. 19,00 til ca. 22.30. helst i måneskin og med lys og fakler på banerne, en festlig 

aften med ca. 50-60 deltagere. 

Til Loppemarkedet mødte vi med 10. personer, men det bliver sværere at skaffe 

medhjælpere, Husk! alle krocketspillerne er + 70. og en del er også +80. 

Vi vil gerne have flere medlemmer, men selv om vi har prøver med åbent hus sammen med 

ældresagen og vi har husomdelt flyers i Nylars og Lobbæk har vi ikke kunnet tiltrække flere 

medlemmer. Vi er nu 23 medlemmer i Nyvest og ca. 80 på hele Bornholm. 

Hele vinterperioden spiller vi kort i cafeteriaet onsdag og fredag formiddag 

Så nu glæder vi os til snart at komme på græs igen. - Hans Espersen. 

 

Afdelingen består af ca. 27 medlemmer hvoraf 2 er æresmedlemmer der spiller krocket.  

 

Der skal igen i år lyde en stor tak til Vibeke og Hans Espersen for deres store engagement i 

krocket afdelingen. 

 

Fodbold afdelingen har ingen medlemmer. Der er indgået et samarbejde med 

Midtbornholm hvor det ene herrehold har fortsat spiller deres hjemmekampe i Nyvest. Dette 

fortsætter indtil sommer. Hvad der sker herefter ved vi endnu ikke. 

I vinterhalvåret samles en gruppe ”gamle drenge” og leger med bold i hallen et par timer 

torsdag aften. 

Vi har desuden draget nytte af flere midtbornholms medlemmer ved både loppemarked og fest 

arrangementer i hallen.  

Afdelingens økonomi er god og vi kom ud af 2018 med et pænt overskud og har en fin 

egenkapital. 

Det skal igen i år lyde en stor tak til alle der har bidraget i året. 
 


