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Den 30. oktober 2021 

  

Referat af FSKBH Petanque – Årsmøde 2021  

afholdt torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.00 i Rødovre Bowlinghals mødelokale 

Fremmødte:    I alt 9 deltagere. Heraf 8 stemmeberettigede (1 fra Renholdet, 1 fra Klinger, 

1 fra Pet Balls samt 5 udvalgsmedlemmer). Fra FSKBH deltog bestyrelsesmedlem John V. 

Petersen. 

 

1. Valg af dirigent  

Formand Birthe Bech bød velkommen og takkede for fremmødet. Foreslog Jes Pedersen, 

Nordea som dirigent. Jes blev valgt enstemmigt. Han takkede for valget og konstaterede, at 

årsmødet er lovligt indvarslet. 

2. Valg af referent og stemmetæller  

Som referent blev Asger Gaard valgt. Ikke behov for stemmetællere. 

3. Afdelingens beretning  

Birthe oplyste indledningsvis, at den skriftlige beretning (vedhæfter som bilag til referatet) i 

år er udsendt til klubberne en uge før mødet, således at klubberne bedre har kunnet forbe-

rede sig til årsmødet.  

Birthe aflagde herefter mundtlig beretning, hvor hun fremhævede emner fra den skriftlige 

beretning, som udvalget gerne vil have drøftet på dette årsmøde: Antal kampe i holdturne-

ringen (enkelt-/dobbeltturnering), afvikling af fastelavnsstævne på andet tidspunkt hvis det 

ikke kan holdes i februar/marts samt muligheden for at indsætte reserve i en holdkamp.  

Mødedeltagerne var generelt tilfredse med antal kampe i årets holdturnering, som frem-

over bør være på dette niveau. Ud fra antal tilmeldte hold må udvalget derfor vurdere, 

hvordan et års turnering bedst muligt kan afvikles. Bjarne, Pet Balls spurgte om årets opryk-

ning fra 1. til 2. division i 3-mandsrækken. Asger svarede, at nr. 1 og 2 ikke er oprykningsbe-

rettigede, fordi begge klubber allerede har 2 hold i 1. division, derfor er Pet Balls oprykker. 

Bjarne bemærkede hertil, at Pet Balls gerne afgiver oprykningspladsen til Radiometer, hvis 

de tilmeldes i 2022. Kurt, Renholdet gjorde opmærksom på, at sidste spillerude i år var 

præget af flyttede kampe. Enighed om, at udvalget ved udsendelse af turneringsplanen bør 

henstille til klubberne, at flytning af kampe i sidste runde bør undgås. 

Mht. nødvendig flytning af fastelavnsstævne til et andet tidspunkt foreslog Ole, Klinger, at 

det ved udsættelse til efteråret i stedet bliver et Halloween-stævne.  

Bjarne, Pet Balls mente ikke, at der er behov for at have reserve i FSKBH’s holdturnering, da 

hver spiller kun spiller to matcher pr. dag. Ikke sammenlignelig med DPF’s holdturnering, 

hvor der spilles flere matcher samme dag. John V. Petersen, Bestyrelsen bemærkede, at 

FSKBH ønsker, at så mange som muligt får mulighed for at deltage i vore aktiviteter.  
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Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål/kommentarer til beretningen, 

hvorefter den enstemmigt blev godkendt. 

  

4. Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag.  
 

5. Orientering om regnskab og budget  

Birthe orienterede om regnskab 2020, hvor der var underskud på 6.976,20 kr. Det skyldes 

manglende turneringsindtægter som følge af Covid 19. Underskuddet er dækket af FSKBH. 

Regnskabet er godkendt på repræsentantskabsmødet den 21. juni 2021. I budget 2021 er 

der budgetteret med overskud på 20 kr. (indtægter på 27.390 kr. - udgifter på 27.370 kr.).  
 

6. Valg af udvalgsmedlemmer 

1) Formand for 2 år. Birthe Bech, Renholdet. Villig til genvalg 

2) Bestyrelsesmedlem for 2 år Asger Gaard, Pet Balls, villig til genvalg 

3) Bestyrelsesmedlem Jes Pedersen, Nordea. Ikke villig til valg  

Udvalgets opgaver kan løses af 4 personer, hvorfor der ikke foreslås nyvalg af et 5. medlem. 

Begge blev genvalgt med akklamation.  
 

7. Afslutning  

Birthe takkede Jes for at være dagens dirigent og ikke mindst for, at han i 2015 påtog sig 

formandsposten, da afdelingen stod uden formand, og at han i det forløbne år som menigt 

udvalgsmedlem har hjulpet hende godt i gang med formandshvervet. Overrakte herefter 

Jes et gavekort som tak for det store arbejde i udvalget gennem de forløbne år. Jes takkede 

for gaven og fortalte, at han af helbredsmæssige grunde har været nødt til at nedtrappe 

sine aktiviteter.  

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og erklærede mødet for af-

sluttet. 

 

Ref.: Asger Gaard  

  

Referatet godkendt den 31.10.2021. 

 

Jes Pedersen 

Dirigent 
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Årsmøde den 28. oktober 2021 i Petanqueafdelingen 

Udvalgets beretning 

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. 

Tilmelding til og betaling for stævner 
Sidste år tog FSKBH et IT-system, som Dansk Firmaidrætsforbund havde udviklet med elek-

tronisk tilmelding til og samtidig betaling for stævnedeltagelse, i brug. Vi fik stor kritik for at 

bruge dette IT-system, fordi klubberne skulle udfyldes mange felter med oplysninger, som 

slet ikke var relevante for at afvikle stævnet.  

Vi har forsøgt at få ændret kravene, men desværre var det ikke muligt, fordi Dansk Firma-

idrætsforbund har brug for disse oplysninger ved dets arrangementer. Derfor har vi beslut-

tet, at vi indtil videre ikke bruger systemet ved tilmelding til og betaling for deltagelse i 

vore stævner. I stedet skal tilmelding ske på mail og med betaling på MobilePay eller kon-

tant på stævnedagen, da det ikke er muligt at sende opkrævning for stævnedeltagelse til 

klubberne. 

 

Holdturneringen 2021 

Første halvår af 2021 var præget af mange Covid 19-restriktioner, som heldigvis ikke fik væ-

sentlig betydning for afviklingen af årets holdturnering, idet vi ved turneringsstart måtte 

samles op til 25 til udendørs aktiviteter.  

Siden firmaidrætten begyndte at tilbyde petanque, har Radiometer været fast deltager 

med flere hold i turneringen. Pga. Covid 19 tillod firmaets ledelse desværre ikke Radiome-

ter hold at deltage i år, men vi forventer, at Radiometer vender tilbage i 2022. I år har vi 

budt velkommen til en ny klub i turneringen. Det er Klinger, der har deltaget med to 3-

mandshold.  

I alt deltog 24 hold i årets holdturnering fordelt med 8 hold i 6-mandsrækken og 16 hold i 

3-mandsrækken (2 rækker med hver 8 hold). Alle 3 rækker er afviklet som dobbeltturnering 

dvs. med 14 kampe til alle hold. 

Antal hold som har deltaget de sidste 10 år. 

ÅR/HOLD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

3-mandshold 16 16 15 15 16 16 16 16 15 16 

6-mandshold 8 8 10 11 10 10 10 9 10 9 

I ALT 24 24 25 26 26 26 26 25 25 25 
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Holdturneringen er forløbet godt med mange gode og spændende kampe, og klubberne 

har været gode til at selv at finde alternative datoer til afvikling af flyttede kampe. 

I 6-mandsrækken fordelte de 3 bedste hold sig med  

1. pladsen SAS 

2. pladsen RKS 

3. pladsen PFAI 

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

1. pladsen SAS-1 

2. pladsen ABA 

3. pladsen Renholdet-1 

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

1. pladsen SAS-3 

2. pladsen Renholdet-3 

3. pladsen Pet Balls 

SAS sikrede sig således førstepladsen i alle tre rækker, og det er første gang, at samme klub 

vinder alle pokaler. Fordeling af op- og nedrykninger fra 2021 til 2022 afhænger af næste 

års tilmeldinger til holdturneringen. 

Sidste spilledag var den 13. september. Kampene blev afviklet på banerne på Jyllingevej 

128, og på parkeringspladsen i Espelunden i Rødovre. Efter kampene var der sædvanen tro 

fælles spisning og uddeling af pokaler. Dette foregik i år i Rødovrehallens Sportscafe. I 

denne ”3. halvleg” deltog 85 og udvalget glæder sig over opbakningen til fælleshygge og 

pokaloverrækkelse. 

 

Mesterskaber for tripler og doubler 

Mesterskaberne afvikles efter det schweiziske stigesystem. 

Triple-mesterskaberne blev afviklet onsdag den 26. maj. Om eftermiddagen styrtede reg-

nen ned, men heldigvis blev det nogenlunde tørvejr kl. 17, hvor vi skulle spille. Eftermidda-

gens regn betød dog, at flere baner mere eller mindre stod under vand, men det lykkedes 

at finde 10 brugbare baner.  

Der var tilmeldt 20 hold fordelt på 12 klubber. Der blev spillet 4 runder, og vinderne blev:  
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1. pladsen Henning Lund Olsen Torben E. Larsen Michael Larsen Pet Balls 

2. pladsen Allan Wigh Bo Mulvad Jørn Vissing Radiometer 

3. pladsen Pia Marcher Kurt Madsen Lars Bak Renholdet 

Efter de 4 runder stod Renholdet og DRI helt lige på 3. pladsen med hver 3 sejre og en 

score på 51-38. Placeringen blev derfor afgjort ved ”sudden death” dvs. en ekstra omgang 

mellem de 2 hold, hvor spillerne kun har hver en kugle. 

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 10 år. 

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 20 18 17 20 23 24 23 27 18 21 

Klubber 12 9 9 13 11 11 9 11 9 11 

Double-mesterskaberne blev afviklet lørdag den 9. oktober. Vi spillede på optegnede baner 

på grusbanen i Espelunden. Der deltog 28 hold fordelt på 10 klubber. Vejret var perfekt til 

petanque med behagelig temperatur, solskin fra en skyfri himmel og næsten vindstille. Der 

blev spillet 5 runder efter det schweiziske stigesystem. Ingen hold vandt alle kampe, og in-

gen hold tabte alle kampe. Slutresultatet blev, at sidste års mestre forsvarede titlen, da de 

sluttede bedst blandt 6 hold, der alle havde vundet 4 kampe. Årets præmietagere blev:  

1. pladsen Arno Dyrberg Rolf Gratved SAS 

2. pladsen Allan Wigh Jørn Vissing Radiometer 

3. pladsen Kurt Madsen Lars Bak Renholdet 

Antal hold og klubber som har deltaget de sidste 10 år. 

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Hold 28 24 21 21 22 24 24 33 22 20 

Klubber 10 10 9 5 7 10 9 9 8 9 

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

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

 

Stævner 2021 

Fastelavn i august lyder måske som en vits, men det er det ikke. Pga. af Covid 19 kunne vi 

ikke som normalt afvikle fastelavnsstævne i februar, men afholdt det i stedet lørdag den 

14. august på banerne i Rødovre. 
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Desværre var interessen for at deltage begrænset, idet der kun var tilmeldt 24 fra 8 klub-

ber, hvor vi tidligere har haft 35-40 deltagere. Vi vil selvfølgelig gerne vide, om årsagen er 

det forkerte tidspunkt på året eller, at der ikke længere er interesse fastelavnsstævnet. Det 

blev afviklet som doublestævne over 3 runder med skiftende makkere. Mellem 2. og 3. 

runde var der tid at nyde den medbragte frokost og ”slå katten af tønden”, hvor der som 

sædvanlig to tønder (en til pigerne og en til drengene). Vindere blev: 

Kattekonge Kurt Madsen Renholdet 

Kattekonge Ruth Madsen RKS 

Kattedronning Gert Rasmussen ABA 

Kattedronning Ruth Madsen RKS 

Der blev uddelt tre præmier ved stævnet: 

1. pladsen Ruth Madsen RKS 

Delt 2. og 3. plads Gitte Agerlin RIF 

Delt 2. og 3. plads Ib Højby Nielsen RKS 

Antal deltagere i de sidste 10 år. 

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Antal 24 34 44 36 25 36 36 42 36 32 

 

Julestævne i Stalden i Hvidovre 

Sidste års julestævne måtte vi aflyse på grund af Covid-19. I år håber vi at kunne afvikle 

stævnet, som er planlagt til tirsdag den 30. november. 
 

Firmaidræt Open 

Covid 19’s indtog i Danmark betød, at Firmaidræt Open 2020 blev aflyst. Efter et års pause 

blev der taget revanche den 3.-5. september 2021 i Aarhus, hvor ca. 135 petanquespillere 

fra hele landet var samlet til Firmaidræt Open 2021. FSKBH-klubberne var flot repræsente-

ret med 25 spillere fra 4 klubber (SAS, Renholdet, Pet Balls og Topdanmark).  

I single kom 14 af 42 deltagere fra FSKBH, og den bedst placerede blev Jesper Rye, SAS på 

3.-pladsen. I double var 12 af 64 deltagende par fra FSKBH. Doublerækken blev vundet af 

Lars Bak og Kurt Madsen, Renholdet, som dermed også blev det bedst placerede FSKBH-

par. Af 38 deltagende hold i triple kom 8 fra FSKBH, hvor den bedste placering blev opnået 

af Doris Berg, Bente Maag og Arno Dyrberg, SAS, der sluttede på 3.-pladsen. 
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Banerne i Valby 

I slutningen af november 2020 blev banerne i Valby endelig renoveret. De rådne planker 
rundt om banen blev fjernet og erstattet med kantsten støbt ned i beton. Beklageligvis 
kendte firmaet, der varetog arbejdet, åbenbart ikke bredden på en petanquebane, idet sno-
rene blev støbt ned i betonen og placeret med en banebredde på ca. 270 cm.  

Efter aftale med Valby Hallen fjernede FSKBH snorene og monterede nye med en bane-
bredde på ca. 400 cm. Dog har betonkonstruktionen betydet, at vi ikke er helt tilfredse med 
monteringen af de nye snore, Vi håber på en bedre løsning inden næsen sæson. 

I efteråret 2019 indførte Københavns Kommune gebyr for at bruge de kommunale idrætsfa-
ciliteter. Gebyret for petanquebanerne er 10 kr. pr. time dvs. 20 kr. pr. aften, hvor vi afvikler 
turneringskampe. Indtil nu har vi ikke betalt noget gebyr, fordi Københavns Kommune har 
suspenderet gebyropkrævning i den periode, hvor brug af idrætsanlæg har været underlagt 
fremmøderestriktioner pga. Covid 19. Fremover forventer vi en årlig gebyrudgift på ca. 500 
kr. (25 spilledage a 20 kr.) 
 

IT og hjemmeside 

Alle klubber er efterhånden blevet gode til at indberette resultater hurtigst muligt efter, at 

kampene er spillet, således at alle løbende kan følge med i resultater og aktuelle stillinger. 

Som sædvanlig er der blevet flyttet en del kampe, og klubberne er gode til selv at få aftalt 

nyt spilletidspunkt og sende besked herom til udvalgets postkasse petanque@fskbh.dk.  

På hjemmesiden kan I altid finde oplysninger om petanqueafdelingens aktuelle arrange-

menter, spilleregler, turneringsreglement mv. Vi regner med, at I benytter hjemmesiden 

flittigt gennem hele sæsonen. 
 

Udskiftning af spiller i holdkamp 

Både i Dansk Petanqueforbunds og DGI’s turneringer er der mulighed for at foretage ind-

skiftning af en ny spiller i løbet af en holdkamp. I petanqueudvalget er vi blevet spurgt, om 

denne regel også gælder hos os. Det gør den ikke, men hvis klubberne synes, at det er en 

god idé, vil udvalget til næste årsmøde gerne stille forslag om, at et 3-mandshold skal bestå 

af 3 spillere og evt. reserve, og at et 6-mandshold skal bestå af 6 spillere og evt. reserve. 
 

Afslutning 

Som følge af Covid 19 og deraf følgende forsamlingsrestriktioner har petanqueudvalget i 

det seneste år kun holdt et fysisk udvalgsmøde. Til gengæld har vi været flittige brugere af 

telefon, mail og Dropbox. 

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

delingen.  

På udvalgets vegne 

Birthe Bech 

mailto:petanque@fskbh.dk

