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Valby den 30. januar 2017 
 

 
Indbydelse til holdturnering 2017 

for 3- og 6-mandshold 

 
 

Firmaidræt StorKøbenhavn har herved fornøjelsen af at indbyde alle FSKBHs 
klubber til at deltage i FSKBHs PETANQUE- holdturnering for 2017, der afvikles 

efter Dansk Firmaidræts petanqueregler. Holdturneringen udskrives i 2 rækker: 

 

1) Række for 3-mandshold bestående af 3 spillere, der hver spiller 2 

kampe pr. holdkamp.  I en holdkamp spilles 1 single, 1 double og 1 triple.   
 

Igen i år vil vi afvikle 3-mandsrækken i 2 rækker, en 1. og 2. division. Det 
vil ikke være muligt at tilmelde sig i en bestemt division. Ved inddelingen af 
holdene i de to divisioner, vil der blive taget udgangspunkt i den samlede 

stilling for holdturneringen 2016.  
 

Deltager en forening med flere hold, bedes man være opmærksom på be-
stemmelserne i petanque afdelingens reglement § 3.4 og § 4.1. 
 

2) Række for 6-mandshold bestående af 6 spillere, der hver spiller 2 
kampe pr. holdkamp.  I en holdkamp spilles 3 doubler og 2 tripler. Antal 

tilmeldte hold vil være afgørende for, om turneringen afvikles som enkelt- 
eller dobbeltturnering eventuel en kombination heraf.   
 

Kampene spilles i ugerne 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 (før 
sommerferien) og i ugerne 33, 34, 35, 36 og 37 (efter sommerferien med sid-

ste kampdag 11. september 2017). 

Kampene spilles på Valby Idrætsparks baner, banerne i Rødovre eller på jeres 
egen bane (I skal have mindst 2 baner). Husk at anføre på tilmeldingsblanket-

ten, hvis I har egen bane, og hvilke ugedage der kan spilles på banen. Hold 
som ikke har egen bane, vil ikke have nogen bestemt hjemmebane, og kan ikke 

ønske en fortrukken bane. Turneringsledelsen fordeler kampene i Valby/Rød- 
ovre. 

I forbindelse med planlægningen af holdturneringen tages højde for eventuelle 
ønsker om spillefridage, ugedag man ønsker fortrinsvist at spille, så husk at 
anføre det på tilmeldingsblanketten.  

Alle kan deltage, da vi hverken stiller krav om licens eller brug af nummererede 
kugler for at deltage. Prisen for deltagelse er 500 kr. pr. hold i 3-mandsrækken 

og 900 kr. pr. hold i 6-mandsrækken. Deltagergebyr opkræves gennem FSKBHs 
administrationskontor.  
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Turneringsprogrammet bliver fremsendt til klubberne som en pdf-fil, ligesom at 

turneringsprogrammet vil fremgå af vores hjemmeside. 

Hvis I ønsker nærmere oplysninger om turneringen, er I meget velkomne til at 
kontakte en fra Petanqueudvalget. Tilmelding til holdturneringen sker på ved-

lagte blanket, der sendes senest mandag den 27. februar 2017 til: Gitte 
Agerlin, Danshøjvej 64, 2500 Valby. Tilmelding kan også ske via e-mail til: 

petanque@fskbh.dk 

 
 

Venlig hilsen 

PETANQUE-udvalget  

mailto:petanque@fskbh.dk
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Tilmelding til holdturnering 2017 

 

Firmaets navn  

Foreningens navn/initialer  
 

tilmelder følgende hold til FSKBH’s PETANQUE holdturnering for 2017: 
 

3-mandshold Hold nr. 

Holdleders navn  

E-mail 
 
 

Telefon arbejde 
 
 

Telefon privat  

Andre bemærkninger 
og evt. dage/uge, hvor 
i ikke kan spille (fx 
grundet ferie eller 
lign.) 

 

NB! Sæt kryds såfremt at kontaktoplysninger (navn, telefon- og mailoplysninger) må 
fremgå af holdlederliste, som lægges ud på vores hjemmeside. 

Sæt kryds her:   (       ) 

Holdet ønsker fortrinsvis at spille 
på følgende ugedag (sæt 1 kryds) 

Mandag (      )  Tirsdag (      )                  Onsdag (       )  Torsdag (       ) 

 
 

6-mandshold Hold nr. 

Holdleders navn 
 

E-mail 
 
 

Telefon arbejde 
 
 

Telefon privat 
 

Andre bemærkninger 
og evt. dage/uge, hvor 
i ikke kan spille (fx 
grundet ferie eller 
lign.) 

 

NB! Sæt kryds såfremt at kontaktoplysninger (navn, telefon- og mailoplysninger) må 
fremgå af holdlederliste, som lægges ud på vores hjemmeside. 

Sæt kryds her:   (       ) 

Holdet ønsker fortrinsvis at spille 
på følgende ugedag (sæt 1 kryds) 

Mandag (      )  Tirsdag (      )                  Onsdag (       )  Torsdag (       ) 

 
 

Oplysning om egen bane 
Der kan spilles på følgende 
dage på banen – sæt kryds 

Mandag (      )  Tirsdag (      )                  Onsdag (       )  Torsdag (       ) 

Banens adresse: 
 

Banens postnr. og by: 
 

 

 

Denne tilmeldingsblanket sendes senest mandag den 27. februar 2017 til 
Gitte Agerlin, Danshøjvej 64, 2500 Valby. Tilmelding med disse oplysninger 

kan også sendes via e-mail til: petanque@fskbh.dk 

 

 

mailto:petanque@fskbh.dk

