
Formandsberetning – Petanqueklubben Nordjylland – 2017 

2017 var sportsligt et super godt år.  Begge vore hold i hhv. regionalserien og danmarksserien leverede en 

meget stabil indsats over hele året og efter 4. spillerunde stod resultatet lysende klart. Begge hold havde 

vundet deres respektive puljer og dermed klaret oprykning, så vi nu ved indgangen til sæson 2018 står med 

1 hold i 2. division og 1 hold i danmarksserien. Det er et resultat, som vi i den grad kan være stolte af. 

Tillykke til os alle sammen. Og samtidig en stor tak til Simon, som med nye ideer og energiske input til 

kampene er en stor del af forklaringen på vores succes.  

Undervejs i sæsonen var vi udfordret af (mindst) 2 forhold. Dels var vi kun lige nøjagtig nok spillere til at 

danne 2 hold, men det lykkedes på mirakuløs vis hver gang, ja et mirakel var det vel nærmest, at Torbens 

mor kunne kaste sig i en bil og kørte til Horsens, da en af regionalholdets spillere havde haft et voldsomt 

møde med et stykke råvildt på vej til stævnet. 

Den anden udfordring var, at Simon i kraft af sin uddannelse nogle gange måtte melde afbud til 

fællestræningerne, men vi klarede det med en fjernstyret vikar. 

I den kommende sæson bliver der nye udfordringer, da vi nu skal stille med 2 ni-mandshold, men hen over 

vinteren har flere heldigvis meldt deres interesse i at spille for klubben, så vi håber på, at det går. Desuden 

har Simon bedt om et sabatår. Der er en bachelor der skal gøres færdig. Men heldigvis har han lovet at lave 

et træningskoncept sammen med undertegnede, og det bliver så min opgave at omsætte dette koncept til 

praksis til fællestræningerne. Vi ønsker Simon held og lykke med uddannelsen og håber, at han er tilbage 

for fuld skrue som træner næste år. 

Der er ret meget nyt under opsejling fra DPF’s turneringsudvalg, og de der følger ”Dansk Petanque” på 

Facebook, vil vide, at ikke alt er lige velkomment. P.t. er der voldsom ballade om Dansk Veteran Cup. Men 

den turneringsstruktur for sommerlandsturneringen, der blev søsat sidste år, har der været meget positiv 

respons på. Det har været en succes, at der har været direkte op- og nedrykning i rækkerne og at vi dermed 

har undgået de gamle slutspil. Den nye struktur med flere hold i puljerne har også betydet, at vi har 

undgået de meget generende mellemrundekampe. TU har taget til efterretning, at det var for tamt, at der 

ikke efter 4. runde var en markering af puljevinderne, så vi må forvente, at der næste år bliver en eller 

anden hyldest. 

Vore medlemmer har deltaget i stævner rundt omkring og i DM. Ikke altid med de mest prangende 

resultater, men det giver god rutine og kan kun anbefales. 

Vores medlemstal har vanskeliggjort, at vi selv kan holde stævner, der skal som regel en del praktisk til, 

men vi har dog fortsat vores torsdagsmix med 4 arrangementer i løbet af 2017. Deltagertallet har været OK, 

og herfra skal der lyde en tak til Torben, der har stået for stævnerne. Vi håber, at du gider blive ved. 

Klubben er som bekendt medlem af Jysk Petanque Sammenslutning, og 2017 har været et lidt stille år, hvad 

det angår. Der var ikke lagt op til en sommerturnering i 2017, men man forsøger igen i 2018. Det store 

problem er nok, at petanquekalenderen i forvejen er temmelig fuldtegnet og at afstandene mellem de 

deltagende klubber gør det tungt at afvikle et aftenstævne, hvis spillerne også har et arbejde at passe. 



Dog har der vinteren over været afholdt træningssamlinger med henblik på at stille hold til en 

landsdelslandskamp mod Nordtyskland 7. april. Vi havde oprindeligt en del spillere med til disse samlinger, 

men flere er faldet fra. Deltagerniveauet til disse samlinger har, så vidt jeg er orienteret, været for ujævnt 

og dermed har selve træningsindholdet ikke levet op til forventningerne hos nogle af deltagerne. Men vi 

ønsker de af vore spillere, der bliver udtaget til landsdelslandskampen held og lykke. 

I den anden del af min beretning vil jeg vende mig mod vores hjemmebane Karolinelund. 

Karolinelund har udviklet sig til et rigtig godt spillested. DGI’s landsstævne var løftestangen til at få udvidet 

arealet og forbedret underlaget. Det spændende har så været, hvordan Aalborg Kommune ville stille sig til 

hele området, når først landsstævnet var forbi. En ny, opdateret risikovurdering vedr. naboskabet til Tulip 

med deres ammoniak lager har vist, at der ikke kan bygges på området, og dermed er foreningshuset indtil 

videre udskudt. Til gengæld har rapporten også vist, at de eksisterende aktiviteter kan fortsætte, og 

dermed kan vi være sikre på, at vi har Karolinelund til rådighed. Det var planen, at området skulle reduceres 

efter landsstævnet, men indtil videre sker der ikke noget, da det viser sig at være ret dyrt at retablere bare 

f.eks. området på den anden side af stien. For øjeblikket står der 5 af Platform-4’s containere på arealet bag 

graffitimuren. Der har for nylig været afholdt møde om dette, og kommunen undersøger en ny placering af 

disse containere, men ellers har Platform-4 erklæret sig villige til at flytte dem, når der er større 

petanquestævner i Karolinelund. 

Altså alt i alt en nogenlunde stabil situation, men det er mit skøn, at vi ikke skal tage noget for givet. Andre 

kunne være interesserede i vores areal, og det var derfor med en vis bekymring, at Karolinelund Petanque 

Klub meddelte, at de var nødt til at lukke. Resultatet blev, at vi optog forhandlinger om en fusion med 

Karolinelund Petanque Klub, med det formål også at kunne udbyde DGI-aktiviteter i Aalborg midtby. Det 

var vores skøn, at det var et bedre signal at sende til Aalborg Kommune, at 2 klubber, med tilhørsforhold i 

Karolinelund, havde fusioneret end at aktive brugere i Karolinelund var faldet fra 3 foreninger til 2. I 

parentes bemærket fortsætter ældresagen deres petanqueaktiviteter i Karolinelund uforandret. Forløbet af 

fusionsforhandlingerne og forslag til nye vedtægter vil jeg komme nærmere ind på under punktet 

indkomne forslag. 

Vi er, som nævnt under omtalen af stævner, udfordret også når vi har hjemmekamp. De praktiske gøremål, 

herunder bespisning, i løbet af stævnet er vanskelige at klare, når vi ikke har en stor gruppe støttepersoner 

omkring os i klubben. Der har imidlertid vist sig en mulighed, idet Platform-4 er interesseret i at være 

leverandør af frokost, drikkevarer osv. i forbindelse med større arrangementer. Det er en løsning, som jeg 

synes vi skal opdyrke. Det kan også afhjælpe toiletsituationen, hvor de to kommunale toiletter er lige i 

underkanten. Vi vil kunne benytte toiletter i Platform-4. 

Det er ganske rart at få tildelt hjemmekamp i sommerlandsturneringen, men sidste år faldt det ene 

hjemmestævne sammen med en større festival i Aalborg. Det er sket før, og med henblik på den 

kommende sæson har vi bedt om at undgå at få tildelt hjemmebane i 3. runde i august. Det er på dette 

tidspunkt, hvor festivalaktiviteten som regel er stor i Aalborg. 

I 2017 blev problemet løst ved, at stævnet for regionalserien blev flyttet til Dall, og vi har kun hørt positive 

tilbagemeldinger fra deltagerne. Så tak til Dall for at stille sig til rådighed i denne situation – og i øvrigt i 



mange andre situationer, f.eks. denne generalforsamling og ikke at forglemme vores sommerfest. Det er 

meget værdifuldt at vi kan trække på jer til disse ting. 

Og med sommerfesten er jeg så nået til klubben indre liv. Der har været fin tilslutning til fællestræninger og 

såmænd også til de almindelige mandagstræninger, når man tænker på, at vi alle er engagerede i vore 

respektive DGI-klubber. Og til træning og sommerfest har vi haft det hyggeligt – det er skønt at man på 

tværs af DGI-klub tilhør kan mødes om det, Petanqueklubben Nordjylland er skabt for, nemlig at udvikle 

spillernes petanquefærdigheder og tage ud for at møde nogle af de virkeligt stærke spillere i landet, og så 

samtidig konstatere, at vi faktisk godt kan lide at være sammen om det. 

Tak til jer alle sammen for en fantastisk sæson 2017 og vel mødt til en ny spændende sæson. Spred nu 

budskabet om Petanqueklubben Nordjyllands lyksaligheder og tage nye folk med. Vi kan bruge alle 

interesserede.  

Og til allersidst vender jeg lige kort tilbage til indledningen, nemlig vores succes som puljevindere i to 

rækker: Her er de synlige beviser, to pokaler, som man passende kan nyde synet af. 

 


