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Den 25. oktober 2019 

  

Referat af FSKBH Petanque – Årsmøde 2019  

afholdt torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19.00 i Cafe 3. halvleg, Gammel Valby Hal 

 

Fremmødte: I alt 9 deltagere, som alle var stemmeberettigede fordelt med 1 fra Renholdet, 

1 fra TIK, 2 fra RKS, 2 fra SAS og 3 udvalgsmedlemmer.  

 

1. Valg af dirigent  

Formanden Jes Pedersen foreslog Ib Højby Nielsen, RKS som dirigent. Ib blev valgt 

enstemmigt. Han takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til årsmødet ikke var 

sket rettidigt, men 5 dage for sent. Ingen havde indvendinger mod varslingen, hvorfor 

dirigenten erklærede, at årsmødet afholdes lovligt. 

 

2. Valg af referent og stemmetæller  

Som referent blev Asger Gaard, Pet Balls valgt. 

 

3. Afdelingens beretning  

Formanden Jes Pedersen takkede for fremmødet og aflagde udvalgets beretning:  

Indledning 

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

mesterskaber i tripler og doubler.  

Holdturneringen 2019 

Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 25 hold – fordelt med 15 3-mandshold og 10 hold 

i 6-mandsrækken.  

Antal hold som har deltaget de sidste 8 år. 

ÅR/HOLD 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

3-mandshold 15 15 16 16 16 16 15 16 

6-mandshold 10 11 10 10 10 9 10 9 

I ALT 25 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 10 hold blev som sidste år afviklet som enkeltkampe, hvor alle mødte 

hinanden, i alt 9 kampe pr. hold.  

Holdturneringen forløb godt med masser af gode og spændende kampe.  
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I 6-mandsrækken fordelte de 3 bedste hold sig med  

1. pladsen Radiometer 

2. pladsen SAS 

3. pladsen LPK 

 

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

1. pladsen SAS 1 

2. pladsen Renholdet 1 

3. pladsen Radiometer 1 

 

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

1. pladsen SAS 2 

2. pladsen DRI 

3. pladsen Renholdet 2 

 

Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2020, er afhængig af næste års tilmeldinger til 

holdturneringen. 

Den sidste spilledag var den 16. september. Kampene blev afviklet på både på banerne i 

Valby Idrætspark, og banerne på Jyllingevej 128 hos Rødovre. De åbne baner som vi har 

brugt de sidste år, bliver brugt til byggeplads. 

Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler. Dette foregik i 

år i World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, fordi Valby Hallens cafeteria er under 

ombygning. Til denne ”3. halvleg” var der 94 tilmeldte og udvalget glæder sig over den 

store opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse. Det var 5. år i træk at Radiometer 

vandt 6-mands rækken. Sidste år vandt de pokalen til ejendom og har været så flinke at 

udsætte en ny pokal til 6-mandsrækken, som de i år vandt for 1. gang. I 3-mandsrækken 

vandt SAS 1 den udsatte pokal for andet år i træk. 

Mesterskaber for tripler og doubler 

Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 

Mandag den 20. 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 17 hold fordelt 

på 9 klubber. Der blev spillet 4 runder og vinderne blev: 



   

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund samt De Danske Skytteforeninger 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk   

1. pladsen Ib Højby Nielsen Ruth Madsen Kirsten Karlsen RKS 

2. pladsen Michael Gadegaard Jesper Andersen Gert Rasmussen ABA 

3. pladsen Claus Engelmann Niels Hansen Jesper Salomonsen SAS 

 

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 8 år. 

ÅR 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 17 20 23 24 23 27 18 21 

Klubber 9 13 11 11 9 11 9 11 

 

Lørdag den 5. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der spillede 21 hold fordelt 

på 9 klubber. Der blev spillet 5 runder i fantastisk godt vejr, og vinderne blev:  

1. pladsen Bo Mulvad Nicklas Vissing Radiometer 

2. pladsen Kirsten Karlsen Ib Højby Nielsen RKS 

3. pladsen Jette Steenberg Jørgen Christiansen RKS 

 

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 8 år. 

ÅR 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 21 21 22 24 24 33 22 20 

Klubber 9 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 2019 

Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 9. marts med 44 tilmeldte fra 7 klubber.  

Da vi tog hjemmefra, regnede det meget. Da vi startede med at spille kl. 11:00 kom solen 

frem. De er godt, at Petanquekuglerne vejer lidt, for ellers var de blæst af banen. 

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

også tid til lidt medbragt frokost og ”slå katten af tønden”. I år havde vi to tønder, en til 

pigerne og en til drengene. Vindere blev: 
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Kattekonge Lilian Sørensen SAS 

Kattekonge Thomas Rasmussen Radiometer 

Kattedronning Lilian Sørensen SAS 

Kattedronning Thomas Rasmussen Radiometer 

 

Der blev uddelt tre præmier ved stævnet: 

1. pladsen Ib Højby Nielsen RKS 

2. pladsen Bjarne Olsen Pet Balls 

2. pladsen Erik K. Sørensen SAS 

 

Julestævne i Stalden i Hvidovre 

Vi vil igen i år afvikle et indendørs Julestævne tirsdag den 26. november i Stalden i 

Hvidovre. Stævnet vil blive afviklet som en double- eller triple turnering med skiftende 

makker efter det schweiziske stigesystem. 

Andre stævner 2019 

RKS afholder efterårsstævne lørdag den 2. november i år. Her er vi alle traditionen tro, 

inviteret til en dyst 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 24. maj til den 26. 

maj. Fra Firmaidræt StorKøbenhavn stillede vi med 10 spillere i single, 8 hold i double og 3 

hold tripler fra 4 forskellige klubber. Egon Larsson fra Topdanmark blev nr. 1 Singlerækken. 

Banerne i Valby 
Gennem flere år har vi bedt om at få banerne i Valby renoveret, men desværre er der ikke 
sket ret meget, bortset fra et nyt lag stenmel på banerne sidste år. Banerne bruges kun til 
kampe i FSKBH’s turnering samt af nogle få spillere fra Sporvejenes Idrætsforening, der 
træner to formiddage om ugen.  

Med få brugere er det vanskeligt at få vores ønske om renovering af banerne prioriteret så 
højt, at der bliver afsat de nødvendige økonomiske midler. Dette afskrækker os dog ikke fra 
at gøre et nyt forsøg, når vi senere på året kender banefordelingen for de kommende to 
sæsoner, og specielt set i lyset af, at vi nu skal betale gebyr for at bruge banerne. 
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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. 26 i denne sæson. Vi regner 

med, at 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 afdelingen.  

Ulla, TIK spurgte, hvordan gebyr for at bruge petanquebanerne bliver opkrævet. Jes 

svarede, at vi laver en lille forhøjelse af deltagergebyret alle hold.  

Verny, SAS bad om, at der er adgang til toiletter i Rødovre på alle spilledage. Jette, RKS 

oplyste, at der altid er adgang til toiletter i Rødovre Sportshal, som ligger ca. 250 meter fra 

petanquebanerne. 

Verny, SAS oplyste, at SAS-klubbens restaurant holder lukket om mandagen. Derfor bør der 

ikke lægges kampe hos SAS om mandagen. Denne oplysning samt det kommende gebyr for 

at bruge banerne i Valby gav anledning til spørgsmål/kommentarer om spillesteder og 

kampplacering. Asger oplyste, at Stævneplanner kræver, at der for alle deltagende hold 

indberettes foretrukken hjemmebane og spilledag. Hvis for mange hold ønsker samme 

hjemmebane og spilledag, vil det altid være de klubber, som råder over banerne, der har 

førsteret. Pga. gebyret vil vi fra næste sæson kun bruge banerne i Valby tirsdag og torsdag. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål/kommentarer til beretningen, 

hvorefter den blev enstemmigt godkendt. 

  

4. Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Orientering om regnskab og budget  

Jes orienterede kort om regnskab 2018, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet 

den 30. april 2019. Jes gennemgik kort forslag til budget for 2020. I budgettet er indregnet 

udgifter på 1.400 kr. til gebyr for brug af banerne i Valby, og en indtægtsstigning på 75 kr. 

pr. hold til at dække denne udgift. 

 

6. Valg af udvalgsmedlemmer 

a. Formand for 2 år (på valg er Jes Pedersen, Nordea) 

b. Bestyrelsesmedlem for 2 (på valg er Asger Gaard, Pet Balls) 

Begge blev genvalgt med akklamation.  
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7. Afslutning  

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Ref.: Asger Gaard  

  

Referatet godkendt den  26.10.2019 

 

Ib Højby NIelsen 

Dirigent 


