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Formandens beretning for petanqueklubben Nordjylland 2011 
 
Indledning 
Da vi for et år siden startede vi klubben, var vi usikre på, hvordan vores niveau var i 
forhold til DPF-spillet,  og  hvordan det vil gå os i turneringen.  
Men som vi alle ved, så gik det over alt forventning - vi blev Danske mestre i 
regionalserien. 
Det er dejligt at være formand i sådan en klub.  
 
DGI-artikel/ stræbere/hyggespillere 
 
Jeg læste forleden en spændende artikel på DGI’s hjemmeside, skrevet af en Tage 
Kristensen, hvor han bl.a. skriver om en medlemsstagnation indenfor petanque. Han 
efterlyser udvikling af petanquespillet og at man bl.a. gør petanque kendt som det 
strategispil, som han mener, at det i virkeligheden er.  
Han opdeler petanquespillerne i to typer. "Hyggespillerne" ,  der vægter den sociale 
del højt, og "stræberne", der spiller for at blive dygtigere indenfor deres sport. Og han 
mener, at det er vigtigt, at der er tilbud til både hyggespillere og stræbere, og at der er 
respekt for begge typer af spillere.  
 
Og her mener jeg, at  petanqueklubben Nordjylland, kommer ind som en rigtigt godt 
tilbud til dem, som gerne vil videre med sporten.  Petanqueklubben Nordjylland er 
netop startet som supplement til DGI's turneringer og stævner for at give de DGI 
spillere,  som ønsker det, mulighed for en anden for form for træning og mere 
konkurrencepræget spil.  
Vi kan alle spille i vores respektive klubber og har selvfølgelig respekt for, at mange 
her ikke ønsker at spille  på det niveau, som vi ønsker her i Petanqueklubben 
Nordjylland.  
Jeg har nogle gange i LKB lavet nogle træningsseancer, men efter meget kort tid har 
der kun været 3-4 stykker tilbage, som laver øvelser, mens resten venter på, at vi skal 
spille. 
  
Jeg ser en stor fordel i, at jeg nu kan træne i petanqueklubben Nordjylland og her 
spille og træne mere taktisk og strategisk end vi gør i LKB.  Omvendt, så har vi det 
også hyggeligt i LKB, når vi spiller og træner her.  
 
Start - et hold 
Da vi startede sidste år håbede vi, at vi kunne blive nok til to hold, men det lykkes 
som bekendt ikke. For 21 medlemmer var for få til to hold. Vi valgte kun at tilmelde 
et hold til regionalspillet. 
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Træning - tak til KB 
Vi valgte at satse på trænings-lørdage,  hvor vi kunne mødes i flere timer og træne. 
På disse træningsseancer har det været KB, som har stået for træningen. Og her skal 
der lyde en stor tak til dig KB for de gode øvelser, du har fundet frem til os. Du har 
"tvunget" os til at tale sammen, om hvad vi skal gøre, samt at blive enige om, 
hvordan vi vil spille i de enkelte situationer. Overveje risiko, tænke strategisk på, 
hvordan vi spiller, samt at sørge for, at vi spiller som et hold.  
 
Samtidigt har vi givet dig den svære "bold" , når der skulle stilles hold. Vi har bedt 
dig, stille det bedste hold til vores kampe. Det er et svært job, som vi meget gerne vil 
takke dig for, at du påtager dig. Vi har alle fuld tillid til dine valg, og jeg kan godt 
forstille mig, at det nogle gange er rigtigt svært. 
 
Herudover aftalte vi,  at vi mødes mandage og træner. Her var tanken, at vi skulle 
bruge nogle af de øvelser som KB kom med, og tage det med ind i spillet.   
 
Vi har også sagt fra starten af at man skal "kæmpe" om pladserne på holdet.  Man er 
ikke bare med, man skal udtages. Vi har skullet bevise overfor vores træner, at man 
ikke bare var god nok, men også en holdspiller, der kan være med til at gøre holdet 
bedre.  
 
Opstart på regional-turneringen 
 
Da det var første år,  ville vi  gerne have at alle kom ud og prøvede at spille. Så alle 
kunne få en chance for at se, hvad turneringen under DPF egentlig var for en 
størrelse. 
  
Vi startede med at tage 16 af sted til Venners Petanqueklub i Allingåbro.  
Jeg kan stadig huske, hvordan vi alle i vores lyse grønne trøjer kunne ses overalt på 
banen. Vi var fra starten meget spændte på, hvordan det ville gå - og vi var meget 
stolte, da vi fik vores første 6-0 sejr hjem. Men vi fandt også ud af,  at  når vi tager 16 
af sted, så er der var meget ventetid.  Der var hele tiden 5-6 spillere, der ikke var i 
gang, og specielt når der skal køres langt, er der ikke mulighed for kun at være med 
noget af dagen. Det kunne godt være en lang dag for ganske få kampe.  
Til vores hjemmekamp valgte vi, at alle kunne være med, hvis de havde lyst. Og det 
blev vist en noget forblæst omgang for de, der deltog.  
De sidste gange har vi så været 11 spillere af sted, og det er nok det niveau, vi holder 
fast i frem over. Det giver mere spilletid til den enkelte, men også mulighed for 
pauser til spillere.  
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Hjemmebane 
 
Vores hjemmebane er her hos Aalborg Freja, og det har vi været glade for. En stor 
tak til Lars for altid at være hjælpe med mad og kaffe  til vores lørdagstræningen og 
vores hjemmekampe. Jeg håber, at vi også  kan forsætte på denne måde fremover. 
 
Roskilde (finale stævnet) 
 
Vi skal selvfølgelig ind på det - finale stævnet i Roskilde - en utrolig stor oplevelse. 
Det jeg især husker er, at vi kæmpede sammen som et hold. Spillede man lidt dårligt, 
fik man straks et klap på skulderen  - kom igen - du kan godt. Og kom man til at sige 
"øv - det var for dårligt" fik man straks vores kampråb "SIVSKO".  Jeg tror stadig 
vore sjællandske modstandere undrer sig over, hvad det mon var vi råbte, når vi kom 
med kampråbet "SIVSKO".   
Vi fik nogle rigtige gode og hårde kampe - og fik vist, at de der DGI-spillere fra 
Nordjylland godt kan spille petanque. Jeg håber, at vi igen en gang kommer til at 
deltage i finalestævnet - så flere kan få den oplevelse med. 
 
Diverse stævner 
Jeg sender året rundt indbydelser mv. rundt til jer - og det vil jeg forsætte med i 2011. 
Der er mange muligheder, men der er også ofte - en stor afstand - så der skal køres 
noget. 
 
Men vi har  til flere stævner haft klubben repræsenteret. Det gælder f.eks.  

• Århus Open, hvor vi især i doublen fik flotte placeringer med en 3. plads til  
Gitte og Hans Jørgen i B-rækken samt også en 3.plads til Britta og Torben i C-
rækken.  

• Sekstetten i Dall (som vi vandt).  
• Herudover har Torben og Britta ofte repræsenteret klubben i forskellige 

stævner, bl.a. i Brabrand, Struer og Odder. Og nogle af gangene har Finn og 
Kim også deltaget. 
 

Og så var der Euro CUP, men meldte der sig ikke nok interesserede, til vi kunne stille 
et hold. 
 
Herover har vi selvfølgelig vinterlandsturneringen, hvor vi er repræsenteret. Og igen 
viser spillerne det Nordjyske flag rigtig godt, fortsætter det som det er startet, så skal 
spillene nok kvalificere til endnu et oprykningsspil.  
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Det får mig til at sige, at det at spille petanque ikke længere er en meget billig sport. 
Der "ryger" flere penge til transport mv., og det må man så selv betale for. Klubben 
har for nuværende ikke mulighed for at støtte. 
 
Fremtiden 
Det var så året der gik, og så er det på sin plads at se fremad. 
 
Vi har et hold i Danmarksserien og skulle gerne også have et hold i regionalserien. 
 
Det kræver vi bliver nogle flere medlemmer og derfor inviterer vi interesserede til at 
komme og hører om klubben den 13. marts i Vestbjerg, I er selvfølgelig også 
velkomne. Og i er også meget velkomne til at få folk interesseret i vores klub, Ultimo 
marts skal vi have tilmeldt hold. 
 
Vi forstiller os at træningen kører ligesom sidste år, dvs. nogle samlinger om 
lørdagen, men disse kan også efter behov ændres til aftener. Det er KB, som kører 
træningen for alle samlet. Det er også KB som sætter holdene. Vil man have 
mulighed for at spille på danmarksserie holdet skal man have licens.  
KB er holdleder for DM holdet og Christian har tilbud at være det for regionalholdet, 
hvis ikke en anden melder sig. 
  
Licens 
Med hensyn til licens så koster en licens kr.. 230 for 2011.  
 
Licens bestilles ved at sende en mail til Jan, som er licensansvarlig. Sammen med 
bestillingen sendes et billede (elektronisk) , og så skal man indbetale de 230 kr. til 
klubbens konto. Men jeg skal nok sende en mail til jer med oplysningerne. Jeg vil 
lave bestillingen samlet, efter ønske fra DPF. 
 
Sponsor 
Vi arbejder pt. på at finde en sponsor til vores tøj og overvejer også at indmelde os i 
SIFA, så vi kan søge midler af den vej. 
 
Afslutning 
Jeg vil slutte min beretning med et tak til alle jer for de mange gode timer vi har haft 
sammen på petanque banen i 2010, og håber der kommer lige så mange og spændene 
timer i år. 
 


