Formandsberetning – Petanqueklubben Nordjylland – 2016
Sæson 2016 startede på baggrund af en ret ophedet diskussion på sidste års generalforsamling,
som skabte tvivl om holdtilmeldingen. Det betød, at vi meget hurtigt måtte afklare, om der var
spillere til 2 hold – det var der, men kun lige netop. De 2 hold blev tilmeldt, og bestyrelsen måtte
herefter forholde sig til den til grund liggende problemstilling, nemlig om man kunne betinge sig
tilknytning til et bestemt hold. Vi valgte at acceptere resultatet af den høring, der var blevet
iværksat, men bebudede samtidig, at vi på næste generalforsamling ville lægge op til en
vedtagelse af et idégrundlag, som vi i bestyrelsen mente var det oprindelige grundlag for
Nordjylland. Dette afspejler sig i punkt 4 på dagsordenen.
Der blev nedsat et spillerudvalg, som fik den lidt utaknemmelige opgave, at skulle udtage hold
inden for de rammer, der var givet, men I har gjort det godt – tak for det. Det blev ikke lettere af,
at vi startede sæsonen uden træner. Spillerne måtte selv forvalte træningen ud fra nogle forslag til
træningsøvelser. Det virkede i mine øjne ikke særlig godt, og vi var derfor meget glade, da Simon
sagde ja til at fungere som træner. Han blev derefter naturligt nok også rådgiver for
spillerudvalget. Der skal derfor lyde en stor tak til Simon for at træde til og få sat skik på
træningen.
Med få spillere til rådighed er mellemrundekampe en pestilens, idet de låser de spillere, som
deltager i mellemrundekampen til den følgende ordinære spillerunde. Så man skal både arrangere
en aftenkamp, hvilket kan være svært nok, men også kigge på, hvordan man får spillerkabalen til
at gå op over mellemrunde og ordinær runde. Det er en urimeligt vanskelig situation, og det lader
heldigvis til at det i denne sæson med en ny turneringsstruktur ikke bliver nødvendigt.
Danmarksserien bliver på 3 puljer med 8 hold i hver, afslutningsstævnet afskaffes, og der bliver
spillet direkte om oprykning. Det betyder, at der nu også opereres med en 4. spillerunde, mod
hidtil 3, og at den 4. runde bliver et weekendstævne. Hermed burde det være unødvendigt med
mellemrundekampe. Vi har ikke set de sidste detaljer i turneringsplanen endnu, men indtil videre
ser det meget godt ud.
Netop slutspillet har været et problem – af flere grunde. For det første har søndagskampene som
regel ikke reelt haft noget indhold, idet lørdagskampene afgjorde oprykning. For det andet var der
kun æren at kæmpe for, hvis en klub allerede havde et hold i den ovenfor liggende række og
oprykning derfor ikke var mulig, og for det tredje har DPF troligt lagt slutspillet i den østlige del af
Sjælland, med store transport- og indkvarteringsudgifter for en klub som vores. Jeg græder tørre
tårer over bortfaldet af slutspillet.
Og det får mig til også lige at knytte en kommentar til forholdet til DPF. Vi får ofte pæne udsagn
om, at man vil tage hensyn til jyske klubber, men realiteten er indtil videre, at alt organisatorisk
mødeaktivitet foregår i Brøndby. Her har man sekretariat, men det seneste eksempel på et møde,

oven i købet et dialogmøde om turneringsstruktur – blev lagt i Brøndby, med start kl. 10.00. Det er
ikke venligt mod en klub som vores!
Lad mig vende mig mod sommerlandsturneringen 2016. Det blev igen et år, hvor
Danmarksserieholdet kom dårligt fra start. Og det fortsatte, vi havde faktisk i den grad placeret
rumpen i klaskehøjde, og først i den sidste spillerunde, begyndte det at køre lidt bedre, men
alligevel stod vi i den uhyggeligt spændende situation, at vi skulle afgøre vores skæbne i den
allersidste double i kampen mod Vestfyn i en direkte duel om nedrykning. Begge holds spillere
flokkedes om banen, publikum var medlevende og spillerne var vist godt klar over doublekampens
store betydning. Men Britta og Jan havde de bedste nerver og med en superkoncentreret indsats
hev de sejren hjem. Vi blev i danmarksserien.
Regionalholdet have en mere stabil sæson. Vennernes var urørlige i puljen, men ellers klarede
vore spillere sig ganske fornuftigt – slog bl.a. StarPetanque’s 2. hold! Imidlertid fik turneringen en
fuldstændig tumultarisk afslutning, idet først Åstrup trak deres hold, og aftenen før sidste
spillerunde kom der besked om, at også Bøgeskov havde trukket deres hold. Det betød at sidste
spillerunde for Nordjylland kun bød på en kamp. TU beklagede efterfølgende, at man ikke havde
fået meldt ud, at Bøgeskov havde trukket holdet – man havde vidst det et stykke tid. Det er den
slags ting, der gør livet vanskeligt i en lille klub som vores. Og pludseligt var vi kvalificerede til
slutspil, men der var ikke spilleropbakning til at tage af sted, så vi meldte afbud, og vi havde jo
heller ikke kunnet rykke op alligevel.
Udover SLT har klubben naturligvis også været involveret i andre aktiviteter. Vi deltog med et
pænt antal spillere i Åstrups opstartsstævne – og tog som sædvanligt pænt for os af retterne i det
amerikanske lotteri. Desuden havde vi vores pinsestævne, hvor vi kom op på 20 doubler. Det blev
et fint stævne, og jeg håber, at vi kan gøre det til en fast tradition. Torsdagsmixen er også fortsat i
denne sæson med et månedligt arrangement. Deltagelsen har været fin, selv om man altid kunne
ønske sig flere deltagere og bedre vejr. Tak til Torben for at stå for det.
Det skal også nævners, at nogle af vore spillere deltog i DM og vi høstede to bronzemedaljer,
Torben i single for veteraner, og Britta og Eva som del af en dametriple.
Vi er som bekendt medlem af Jysk petanque Sammenslutning, hvor man forsøgte at stable en 6mands turnering på benene. Det lykkedes ikke helt, kalenderen var for tætpakket, så det endte
med et stævne i Karolinelund 9.7. Her blev der kæmpet om det jyske mesterskab for 6-mandshold
blandt de 4 deltagende hold (2 fra Nordjylland, 1 fra StarPetanque og 1 fra le Petit). Starpetanque
løb af med mesterskabet. Desuden har der været fællestræninger forud for en landsdelskamp
mod det nordtyske petanqueforbund, som blev afviklet 25.2. i februar i Hamburg. Vi havde en del
spillere udtaget til landsdelsholdet, og de klarede sig fint, selv om landskampen som sådan endte
med en tysk sejr.

På de indre linjer lykkedes det vores festudvalg med nogen møje og flere tilløb at finde en dato for
vores sommerfest. Den blev afholdt i forlængelse af kommunemesterskabet i Dall, og det blev som
sædvanlig en rigtig hyggelig dag og aften. Oven i købet løb Torben og Britta med
kommunemesterskabet. Tak til Dall og til festudvalget for et fint arrangement.
Hvis vi ser lidt fremad, har vi bestyrelsen talt om, at vi skal prøve at komme bedre fra start end
tilfældet har været de seneste par sæsoner. Vi har derfor opfordret medlemmerne til at deltage i
PetanqueCamp i Ringe 26.-27. marts. Weekenden kan være problematisk, da nogle af vore DGIklubber har sæsonåbning netop i denne weekend, men jeg håber, at nogle har taget imod
invitationen til Camp’en.
Desuden vender vi tilbage til et gammelt udgangspunkt, nemlig at starte sæsonen op med en
fællestræning en hel lørdag, den 1. april. Sådan gjorde vi jo oprindeligt. Dagen vil starte med et
møde, hvor vi skal prøve at afstemme holdninger og ambitioner forud for den nye sæson.
Vi er glade for, at Simon igen har indvilget i at træne os, og vi er optimistiske og har tilmeldt to
hold igen i år. Vi ved, at det uden spillertilgang kan blive svært at mønstre spillere nok til kampene,
men håber det bedste, og jeg vil gerne opfordre jer alle sammen til, at slå et slag for
Petanqueklubben Nordjylland i jeres respektive klubber med henblik på at rekruttere nye spillere.
Vedr. Karolinelund er der ikke meget nyt. Børnehavebyggeriet er gået i gang, og arealmæssigt
ligger fokus nok p.t. på Landsstævnet 2017. Vi håber naturligvis, at de planer for området, som
foreligger p.t. med bl.a. foreningshus holder, og at vi har et blivende tilholdssted i Karolinelund. Vi
følger udviklingen tæt via Petanquemekkaet og Niels Tofts arbejde.
Endelig er det mit håb, at vi kan fortsætte vore gode traditioner med torsdagsmix, pinsestævne og
sommerfest – og gerne have endnu flere aktiviteter, så hvis I har gode ideer til nye tiltag, så hold
jer endelig ikke tilbage.
Til sidst tak til jer alle sammen for en god sæson 2016.

