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Oktober 2018 

 

Årsmøde torsdag den 25. oktober 2018 

i Petanque afdelingen  

Udvalgets beretning 
 

 

 

Indledning 
Udvalget byder velkommen til årsmøde i Petanqueafdelingen i Firmaidræt Storkøbenhavn. 

 

Igen i år har der været stor aktivitet med afholdelse af fastelavnsstævne, holdturnering og 

mesterskaber i tripler og doubler.  

 

Holdturneringen 2018 
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 26 hold – fordelt med 15 3-mandshold og 11 hold 

i 6-mandsrækken.  

 

ÅR/HOLD 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

3-mandshold 15 16 16 16 16 15 16 

6-mandshold 11 10 10 10 9 10 9 

I ALT 26 26 26 26 25 25 25 

 

I 3-mandsrækken blev dette til 8 hold i 1. division og 7 hold i 2. division. Alle kampene blev 

kampene afviklet som dobbeltkampe, i alt 14 kampe pr. hold i 1. division og 12 kampe pr. 

hold i 2. division. 

 

6-mandsrækken med 11 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor alle mødte 

hinanden, i alt 10 kampe pr. hold.  

 

Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe.  

 

I 6-mandsrækken fordelte de 3 bedste hold sig med  

 

1. pladsen Radiometer 

2. pladsen LPK 

3. pladsen SAS 
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I 3-mandsrækken 1. division fordelte de 3 bedste hold sig med  

 

1. pladsen SAS 1 

2. pladsen Renholdet 1 

3. pladsen ABA 

 

I 3-mandsrækken 2. division fordelte de 3 bedste hold sig med  

 

1. pladsen Radiometer 1 

2. pladsen TIK 

3. pladsen DRI 

 

Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2019, er afhængig af næste års tilmeldinger til 

holdturneringen. 

 

Den sidste spilledag var den 10. september i Valby blev afviklet på nogle optegnede baner 

på parkeringspladsen ved Hafnia Hallen, samt på vores egne baner i Valby Idrætspark. 

 

Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler i Valby Hallens 

cafeteria. Til denne ”3. halvleg” var der 109 tilmeldte og udvalget glæder sig over den store 

opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse. Det var 4. år i træk at Radiometer vandt 6-

mands rækken, så de har vundet pokalen til ejendom. Radiometer har lovet at udsætte en ny 

pokal til 6-mands rækken. 

 

Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 

 

Mandag den 28. maj afvikledes mesterskaberne i tripler. Vejret var igen i år med os, så 

stævnet blev afviklet i solskin, og med pæne temperaturer. Der var tilmeldt 20 hold fordelt 

på 13 klubber. Der blev spillet 4 runder og vinderne blev: 

 

1. pladsen Torben Larsen Bjarne Olsen Henning Lund Olsen Pet Balls 

2. pladsen Jørn Vissing Allan Wigh Peter Radiometer 

3. pladsen Lillian Sørensen Erik Sørensen Stig Sørensen SAS 

 

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 7 år. 

ÅR 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 20 23 24 23 27 18 21 

Klubber 13 11 11 9 11 9 11 
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Lørdag den 6. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der spillede 21 hold fordelt på 

5 klubber. Der blev spillet 5 runder i fantastisk godt vejr, og vinderne blev:  

 

1. pladsen Lene Larsen Henrik Larsen Renholdet 

2. pladsen Kurt Madsen Lars Bak Renholdet 

3. pladsen Doris Berg Arno Dyrberg SAS 

 

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 7 år. 

ÅR 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 21 22 24 24 33 22 20 

Klubber 5 7 10 9 9 8 9 

 

Ved begge mesterskaber har der været god tilslutning fra klubberne, og der skal fra udvalget 

lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne. 

 

Stævner 2018 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 17. februar med 36 tilmeldte fra 8 klubber.  

Vejret var med os. Solskin ingen vind og plustemperatur. Det kunne ikke være meget bedre. 

Stævnet blev afviklet i 3 runder med skiftende makkere. Ind imellem runderne blev der også 

tid til lidt ”slå katten af tønden”. I år havde vi to tønder, en til pigerne og en til drengen. Kat-

tekonger blev: 

 

Kattekonge Birgit Engelmann Radiometer 

Kattekonge Henning Lund Olsen Pet Balls 

Kattedronning Lill Jakobsen SAS 

Kattedronning Leif Larsen Renholdet 

 

Der blev uddelt tre præmier ved stævnet: 

 

1. pladsen Egon Larsson TopDanmark 

2. pladsen Allan Wigh Radiometer 

3. pladsen Lars Bak Renholdet 

 

Julestævne i Stalden i Hvidovre 
Vi vil i år afvikle et indendørs Julestævne tirsdag den 27. november i Stalden i Hvidovre. 

Stævnet vil blive afviklet som en double- eller triple turnering med skiftende makker efter 

det schweiziske stigesystem. 
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Andre stævner 2018 
RKS afholder efterårsstævne lørdag den 3. november i år.  

Her er vi alle traditionen tro, inviteret til en dyste i doubler med skiftende makkere over 4 

runder på banerne, Jyllingevej 128. 

 

Firmaidræt Open 
I år var mesterskaberne i Firmaidræt Open henlagt til Aarhus fra den 1. juni til den 3. juni. 

 

Fra Firmaidræt Storkøbenhavn stillede vi med 12 spillere i single, 11 hold i double og 5 hold 

tripler fra 3 forskellige klubber. 

Arno Dyrberg fra SAS blev nr. 3 i Singlerækken. 

Kurt Madsen og Lars Bak fra Renholdet vandt Doublerækken. 

Kurt Madsen, Lars Bak og Pia Marcher fra Renholdet blev nr. 2 i Triplerækken. 

 

Banerne i Valby 
Sidste år blev vi lovet, at banerne i Valby ville blive renoveret inden sæsonstart 2018. Men i 

februar fik vi besked om, at der alligevel ikke var de nødvendige økonomiske midler. Men 

omkring 1. juni skete der noget, som dog ikke var nogen succes. Et stort lag stenmel blev 

lagt på banerne, men pga. årets tørre og varme sommer blev banerne nærmest som at spille i 

en sandkasse. Efter at banerne midt i august fik regn og blev tromlet, var de atter til at spille 

på. Men det er fortsat uforståeligt, at Københavns Kommune ikke har råd til at udskifte læg-

terne rundt om banen, som nogle steder er helt forsvundet, og andre steder gemt i græs og 

ukrudt. 

 

Hjemmesiden 

Klubberne er flinke til at lægge resultaterne ind indenfor et par dage efter kampene er spillet. 

Med hensyn til flytning af kampe har der været ca. 28 i denne sæson.  

Vi regner med I benytter hjemmesiden flittigt igennem hele sæsonen. 

 

Afslutning 
Udvalget har indtil dags dato haft 5 udvalgsmøder. 

 

Udvalget håber med denne beretning, at klubberne har fået indsigt i, hvad der rør sig i afde-

lingen.  

 

På udvalgets vegne 

Jes Pedersen 


