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Oktober 2017 
 

Årsmøde torsdag den 26. oktober 2017 
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 2017 
Tilslutning til holdturneringen i år var i alt 26 hold – fordelt med 16 3-mandshold og 10 hold 
i 6-mandsrækken, hvilket var samme antal hold som de sidste tre sæsoner.  
 

ÅR/HOLD 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

3-mandshold 16 16 16 16 15 16 

6-mandshold 10 10 10 9 10 9 

I ALT 26 26 26 25 25 25 
 
I 3-mandsrækken blev dette til 8 hold i 1. division og 8 hold i 2. division. Alle kampene blev 
kampene afviklet som dobbeltkampe, i alt 14 kampe pr. hold. 
 
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.  
 
I 6-mandsrækken fordelte de 3 bedste hold sig med  
 

1. pladsen Radiometer 

2. pladsen LPK 

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

1. pladsen SAS 1 

2. pladsen Nordea 1 

3. pladsen Renholdet 1 
 
I 3-mandsrækken 2. division fordelte de 3 bedste hold sig med  
 

1. pladsen PK17 

2. pladsen DRI 1 

3. pladsen TIK 1 
 
Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2018, er afhængig af næste års tilmeldinger til 
holdturneringen. 
 
Den sidste spilledag var den 11. 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 123 tilmeldte og udvalget glæder sig over den store 
opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse. Det var 4. år i træk at SAS 1 vandt 1. divi-
sion, så de har vundet pokalen til ejendom. SAS har lovet at udsætte en ny pokal til 
1.division 3 mands rækken. 
 
Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 
 
Mandag den 29. maj afvikledes mesterskaberne i tripler. Vejret var i år med os, så stævnet 
blev afviklet i solskin, og med pæne temperaturer. Der var tilmeldt 23 hold fordelt på 11 
klubber. Der blev spillet 4 runder og vinderne blev: 
 

1. pladsen Lillian Sørensen Erik Sørensen Stig Sørensen SAS 

2. pladsen Jens Ole Koefoed Arne Erichson Jørgen Grandjean Nordea 

3. pladsen Allan Wigh Bo Mulvad Torben Nielsen Radiometer 
 
Lørdag den 7. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der var tilmeldt 25 hold. Der 
spillede 22 hold fordelt på 7 klubber. Der blev spillet 5 runder hvor de 3 sidste runder blev 
spillet i regnvejr, og vinderne blev:  
 

1. pladsen Allan Wigh Jørn Vissing Radiometer 

2. pladsen Pia Marcher Lars Bak Renholdet 

3. pladsen Karin Andersen Ib Højby Nielsen RKS 
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Ved begge mesterskaber har der været stor tilslutning fra klubberne, og der skal fra udvalget 
lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne. 
 
Stævner 2017 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 23. september med 25 tilmeldte Stævnet 
skulle oprindeligt have været afviklet i februar, men banerne var dækket af sne, så vi beslut-
tede at flytte afviklingen til september. Stævnet blev afviklet i 3 runder med skiftende mak-
kere. 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. Kattekonger blev: 
 

Kattekonge Birthe Bech Renholdet 

Kattekonge Lars Bak Renholdet 

Kattedronning Birthe Sjølander Pet Balls 

Kattedronning Torben Hansen SAS 
 
Der blev uddelt tre præmier ved stævnet: 
 

1. pladsen Henning Lund Olsen Bet Balls 

2. pladsen Gitte Agerlin RIF 

3. pladsen Ib Højby Nielsen RKS 
 
Andre stævner 2017 
Som vanen tro afholdt SAS forårsstævne 18. april i Vallensbæk. Der blev spillet efter det 
schweiziske stigesystem med skiftende makkere. 
 
RKS afholder efterårsstævne lørdag den 4. 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 Ringkøbing fra den 9. juni til den 11. 
juni. 
 
Fra Firmaidræt Storkøbenhavn stillede vi med 6 spillere i single, 9 hold i double og 5 hold 
tripler fra 2 forskellige klubber. 
Verny Falkeborg og Arno Dyrberg fra SAS vandt doublerækken og Inger Vanggaard og 
Jesper Rye blev nr. 3 også i doublerækken. 
 
Banerne i Valby 
På et møde i foråret blev det lovet at banerne i Valby ville blive renoveret. Det er lykkedes 
for Københavns Kommune i midten af maj, at sætte nye snore op med forkert afstand.  
Renoveringen af kanterne, samt selve banen er de ikke noget til endnu. Vi ved at de har ind-
hentet tilbud på renovering. Men hvornår der sker noget ved vides ikke.  
  
  



 

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

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. 20 i denne sæson.  
Vi regner 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 afde-
lingen.  
 
På udvalgets vegne 
Jes Pedersen 


