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Oktober 2016 
 

Årsmøde torsdag den 27. oktober 2016 
i Petanque afdelingen  
Bestyrelsens beretning 

 
 
 
Indledning 
Bestyrelsen byder velkommen til årsmøde i Petanqueafdelingen i Firmaidræt Storkøben-
havn. 
 
Igen i år har der været stor aktivitet med afholdelse af fastelavnsstævne, holdturnering og 
mesterskaber i tripler og doubler.  
 
Holdturneringen 2016 
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 sidste år.  
 

ÅR/HOLD 2016 2015 2014 2013 2012 

3-mandshold 16 16 16 15 16 

6-mandshold 10 10 9 10 9 

I ALT 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 Renholdet 1 

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

1. pladsen Nordea 2 

2. pladsen SAS 3 

3. pladsen DRI 1 
 
 
Hvordan op- og nedrykninger vil fordele sig i 2017, er afhængig af næste års tilmeldinger til 
holdturneringen. 
 
Den sidste spilledag den 12. september i Valby blev afviklet med højt humør i et dejligt sol-
skinsvejr. 
 
Efter kampene var der sædvanen tro fælles spisning og uddeling af pokaler i Valby Hallens 
cafeteria. Til denne ”3. halvleg” var der 126 tilmeldte og bestyrelsen glæder sig over den 
store opbakning til fælleshygge og pokaloverrækkelse.  
 
Mesterskaber for tripler og doubler 
Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 
 
Mandag den 23. maj afvikledes mesterskaberne i tripler. Der var tilmeldt 24 hold fordelt på 
11 klubber. Der blev spillet 4 runder og vinderne blev: 
 

1. pladsen Michael Gadegaard Gert Rasmussen Jesper Andersen ABA 

2. pladsen Per Rosendahl Arne Erichson Jørgen Grandjean Nordea 

3. pladsen Vibeke Christensen Jette Steenberg Jørgen Christensen RKS 
 
Lørdag den 8. oktober afvikledes mesterskaberne for doubler. Der var tilmeldt 24 hold, for-
delt på 10 klubber. Der blev spillet 5 runder og vinderne blev:  
 

1. pladsen Søs Lisa LPK 

2. pladsen Giorgio Arturo LPK 

3. pladsen Allan Wigh Claus Engelmann Radiometer 
 
Ved begge mesterskaber har der været stor tilslutning fra klubberne, og der skal fra bestyrel-
sen lyde en stor tak til klubberne for denne opbakning til mesterskaberne. 
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Stævner 2016 
Fastelavnsstævnet blev i år afviklet lørdag den 27. februar med 36 tilmeldte. 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. 
 
Der blev uddelt tre præmier ved stævnet 
 

1. pladsen Bjarne Olsen Bet Balls 

2. pladsen Verny Falkeborg SAS 

3. pladsen Birthe Sjölander Pet Balls 
 
Andre stævner 2016 
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 5. 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 Fredericia og Middelfart fra den 17. 
juni til den 19. juni. 
 
Fra Firmaidræt Storkøbenhavn stillede vi med 1 spiller i single, 10 hold i double og 4 hold 
tripler fra 2 forskellige klubber. 
 
Gebyr for voksnes brug af Københavns Kommunes idrætsfaciliteter 
Som en del af budget 2016 vedtog Københavns Borgerrepræsentation i oktober 2015, at 
voksne med virkning fra 2016 skal betale gebyr for at bruge Københavns Kommunes idræts-
faciliteter. Imidlertid blev reglerne i den endelige gebyrmodel fastsat på et grundlag, der 
efter firmaidrættens opfattelse ikke stiller voksne idrætsudøvere lige. Derfor kontaktede 
FSKBH og mange andre foreninger både politikere og administration for at gøre opmærk-
som på problematikken i den manglende ligestilling.  
  
De mange henvendelser har gjort indtryk på de københavnske politikere, idet Borgerrepræ-
sentationen i forbindelse med budget 2017 har vedtaget at fjerne gebyret fra 2017.  I skri-
vende stund vi ikke, om foreningerne skal betale gebyr for 2016, idet dette bliver afklaret på 
Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober. Men vi er optimistiske og tror på, at der 
bliver fundet en god løsning, således at der heller ikke skal betales gebyr for 2016. 
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Hjemmesiden 
Der er i år indført et nyt system, hvor klubberne der har hjemmebane, selv skal indberette 
resultaterne fra de afviklede kampe. Efter lidt begyndervanskeligheder syntes vi at de funge-
rer godt. 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.  
Vores webmaster Gitte gør stadig et stort arbejde for at hjemmesiden skal virke optimalt.  
Vi håber at I benytter hjemmesiden flittigt igennem hele sæsonen. 
 
Afslutning 
Bestyrelsen håber med denne beretning, at klubberne har fået indsigt i, hvad der rør sig i 
afdelingen.  
 
Asger og undertegnede blev valgt ind i bestyrelsen på et ekstraordinært årsmøde. Det har 
været helt fantastisk at blive mødt med opbakning, når vi er ude at spille. Vi havde haft me-
get svært ved at udføre vores opgave hvis ikke Gitte og Birthe havde været der. 
 
På bestyrelsens vegne 
Jes Pedersen 


