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Formandens beretning for Petanqueklubben Nordjylland 2012 
 

 

Dette er så den anden beretning i klubbens historie og dermed også min 2 beretning. Vores 
mål var i år, at beholde et hold i Danmarksserien og at få et  med i Regionalserien. Det er vi   
lykkedes med. Vi ville også gerne være lidt flere og det er vi også blevet, men vi skal forsat 
arbejde på at blive flere. 
 
Orienteringsmøde i Vestbjerg.  

Vi holdt orienteringsmøde i Vestbjerg, det gav to nye spillere Fredrik og Poul–Erik. Nu håber 
jeg på at jeg har husket alle. Derudover har vi i bestyrelsen aftalt, at vi også i år vil forsøge et 
lave et arrangement i april for at få nogle flere.  
 
Træningssamlinger og mandagstræning. 

 
Vi planlagde med træningssamlinger før hver kamp og herudover satsede vi på træning om 
mandagen. Jeg vil igen give dig, KB stor tak for den træning, du har lavet for os. Det har 
været med til at rykke os alle. Det at du har "tvunget" os til at tale sammen, om hvad vi skal 
gøre, blive enige, overveje risiko, tænke skal vi angribe eller skal vi begrænse og på den måde 
skabe holdånd og fællesskab om spillet, det synes, jeg har fungeret rigtigt godt. 
 
Mandagstræningen har også fungeret, vi har fået spillet nogle kampe, prøvet nogle af de 
øvelser KB har givet os, samt talt om spillet. Det er rigtigt godt med doodle afstemningerne i 
den forbindelse, så ved man hvem der kommer. 
  
Holdsætning. 

 
Samtidigt havde vi også bedt KB om at være den, der sætter holdene. Vi har skulle kæmpe for 
pladserne både i vores spil, men også i vores samarbejde med medspiller, når vi spiller. 
 
Det er ikke altid let og vi har også nogle gang sidste år været lidt sene med at stille hold.  
Derfor har vi talt om, at vi i år laver to træningssamlinger før en kamp og efter første 
træningsrunde sættes holdet, igen af KB. Så vi får to stærke hold i begge rækker og håber 
begge hold kan kvalificere sig til finalestævnet i september.  
 
Sommerlandsturneringen 

 
Vores mål om at bevare et hold i Danmarksserien lykkedes, selv om det ikke var uden  
udfordringer. Pga. en aftenskamp, hvor vi ikke helt havde være opmærksom på, at de spillere, 
der havde være med her, ikke kunne spille på regionalholdet i næste runde, blev vi ret låst i 
holdsætningen til 2. runde. Men det lykkes at få en 3. plads i puljen, hvor nr. 1 og 2 går til 
finalestævnet.  
Vores regionalhold havde det svært, de første par kampe tabte vi helt. Holdet fungerede ikke 
som et hold. Men til sidst lykkedes det, at få nogle gode konstellationer, så holdet vandt den 
sidste runde. 
En god måde for begge hold at afslutte sæsonen på.  
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VECK – Tuneringen. 

 
En ny turneringsform i år, og vi forsøgte at få mere end et hold med, men pga. regler med 
kønsfordeling lykkedes det kun, at få et hold med. 
Det jeg hører er, at det har været nogle gode kampe, men da der ikke har været den vægting 
som tidligere med regional, danmarksserie mv. så er kan det også være nogle ”hårde ” 
modstandere man kommer op i mod. 
Holdet kvalificerede alligevel til B-puljen efter de første runder – det må siges at være ganske 
flot. Og deltog i finalestævnet på Sjælland den 18.februar.  
 
Dommere 

 
Vi har 3 uddannede dommere i DPF regi. Kim, Hans Jørgen og Torben. 
Jeg håber I får noget fornøjelse ud af det, og jeg kan forstå at det nogle gange godt kan være 
et hårdt job, da der ind imellem kan være nogle, der går ”lidt” for meget op i reglerne. 
Jeg vil godt opfordre jer tre til, ikke at slå andre med reglerne, hvis I skulle møde nogen, der 
måske ikke har helt samme styr på alle detaljer i reglerne. Hvis det skulle blive nødvendigt, så 
forklar stille og roligt folk reglerne og hvorfor de er som de er, både i DPF regi og DGI regi.  
 
Vedtægtsændringer 

 
Sidste år havde bestyrelsen et forslag om at ændre vedtægterne, så alle nye medlemmer også 
kunne stemme til generalforsamlingen. Vi sagde ved sidste generalforsamling, at vi vil arbejde 
på at ændre dem til i år. Men efter at have undersøgt lidt mere på det – så har vi helt droppet 
det. Man skal være medlem året før man får stemmeret, da en generalforsamling er en 
tilbageblik på sidste år. Så planlægger man også det aktuelle år,  men sådan er det nu en 
gang i foreningssammenhæng. Man skal være medlem et stykke tid før man har mulighed for 
at gøre sin indflydelse gældende. Dog mener vi godt, at nye må deltage i GF, de har bare ikke 
stemmeret. 
 
Vi rykker 

 
Når vi går og træner, som vi gør i Petanqueklubben Nordjylland, så bliver vi også bedre. Det 
kan jeg se. Jeg hører, når vi er ude, at der er steder i landet, hvor folk ikke gider at deltage i 
turnering mv., fordi det altid er de samme, der vinder. Altså fordi der er nogle, som er blevet 
væsentlig stærkere end de øvrige spillere.  
 
De håber jeg ikke kommer til at ske i Nordjylland, derfor skal vi efter min mening tænke lidt 
over, hvordan vi agerer, når vi ikke er i  Petanqueklub Nordjylland sammenhæng. 
Min klare holdning er, vi skal blive bedre, men vi skal og være med til at gøre de andre bedre.  
 
Men vi skal også have respekt for, at ikke alle går op i petanquespillet på samme måde som 
os. F.eks. når vi træner i LKB, så går jeg ikke ind og fortæller, hvordan man skal gøre – jeg 
spiller med på de andres præmisser. Der kan være mange, der ikke spiller efter samme 
taktiske overvejelser som jeg, men sådan er det. Jeg skal ikke altid være ”kloge Jan”, der hele 
tide vil belære dem om, hvordan de skal spille. Det skal være hyggeligt og sjovt, når vi træner 
i klubben. Omvendt håber jeg, at mit spil kan være med inspirere andre.  
Og hvis nogen spørger til hvordan de skal kaste eller taktik – fortæller jeg gerne    
Derfor er det også vigtigt, at vi spiller med de på de præmisser, som andre ønsker at spille på. 
 
Nogle gang burde vi måske i klubsammenhænge ”spredes” ud på hold for at hjælpe med at 
gøre de spillere bedre, i sted for at vi nogle gange er en 3-4 nordjyllandspiller på et hold.  
 
Jeg mener ikke, at det er et problem lige nu, men vi skal bare tænke på det. 
Så mit budskab er, husk at respektere at andre, ikke går ligeså højt op i det som os. Det skal 
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fortsat være sjovt for andre, at spille mod os, og vi skal ikke skræmme andre fra at deltage i 
turneringer og stævner. 
 
Vi skal have flere unge med. 
 
Torben og jeg (DPF bredudvalg) samarbejder med Margit og Berit (DGI Nordjylland Petanque) 
for at lave nogle arrangementer for at få nogle yngre spillere med. Vores første mål er, at få 
fat i aldersgruppen 10-14 år ved hjælpe af nogle skole arrangementer. Vi håber, at vi får gang 
i dette i år.   
 
Sponsor 

 

Vi fik 4.750 kr. af Spar Nord fonden til indkøb af banemateriel (tavler, snore mv.). 
Derfor har vi ikke søgt andre fonde om penge til det formål. 
Tavlerne har vi købt, så nu mangler vi baneafmærkningsmateriel. 
 
Vi melder os ind i SIFA, for af den vej at kunne søge midler.  
 
Vi har søgt Lene Bjerre om tøjsponsorat, men det fik vi et nej, så har vi også søgt i Sydbank, 
og det punkt kommer vi til at tale om under eventuelt. Christian har sendt info om dette rundt 
til jer.  
 
Egne træningsbaner. 

 
Vi har arbejdet på at finde egne baner, bl.a. har Leo gjort et stort arbejde med at opsøge nye 
muligheder for baner til træning eller turnering. Tak for det.  
Vi ved ikke, hvor længe vi kan være ved Aalborg Freja, da der er planer om at lave banen om 
til kunstgræs. Vi kender pt. ikke beslutningen eller tidshorisonten for dette.   
Christian har haft kontakt til på Foreningshuset, Ny Kærvej. Der er 3-4 baner, som kan 
udvides til det dobbelte. Det er en mulighed, men det er ikke baner nok, til at vi kan spille 
hjemmekamp i turneringen. Til gengæld, så er der gode lokaler, vi kan være i. Men jeg mener 
at det er et vigtigt punkt for den kommende bestyrelse at finde en træningsbane. Eller med 
andre ord i Aalborg Freja er vi i dag gæster, det kunne være skønt, hvis vi have et ”hjem”.  
 
Festudvalg 

 
Vi valgte sidste år et festudvalg, men der har ikke være så mange arrangementer herfra sidste 
år. Håber vi får lidt gang i det i år! 
 
Grill aften 

 
Jeg vil gerne sige en stor tak til Birthe og Niels for en god Grill aften.  
 
En god tradition, som det er værd at fortsætte. Så Margit og jeg vil gerne i år invitere jer til 
Grillaften på Kronvildtvej, den 22. juni.  
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Afslutning 

 
Jeg har meldt ud, at jeg ikke ønsker at fortsætte som formand.  
Det skyldes, at jeg har for meget ”fritidsarbejde”. Ofte går jeg rundt med dårlig samvittighed, 
fordi når man påtager sig en post, skal man også have tid og overskud til det. Og det føler jeg 
pt. ikke jeg har. Derfor har jeg valgt at stoppe for denne gang, som formand. 
Jeg håber, vi kan finde en, som har lyst og mod på at overtage posten. Det er ikke så 
tidskrævende, men der koster altid lidt tid og energi. Og går man videre med at finde et sted 
til hjemmebane, kan det godt komme til at koste lidt tid med det.  
Jeg forsvinder ikke fra klubben jeg forsætter med at spille.  
Og hjælper gerne, f.eks. med petanqueportalen og de muligheder deri og selvfølgelig også 
hjemmesiden, hvis den nye bestyrelsen ønsker det.   
 
 
Jeg vil slutte min beretning med et tak til alle jer for de mange gode timer, vi har haft sammen 
på petanque banen i 2011, og håber der kommer lige så mange og spændene timer i år. 
 


