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Sæson 2018 har i en række henseende været et besværligt år, men vi var jo egentlig forberedt på det.
Simon holdt petanque sabbatår og helligede sig færdiggørelsen af sin uddannelse og træningen skulle
forløbe efter overordnede planer, som han lagde, og derefter konkretiseret i detaljer, som jeg skulle lægge
på. Vi holdt et par møder og fik det snakket igennem, ligesom vi undervejs har haft jævnlig kontakt med
hinanden. Det er en anstrengende og besværlig proces, men vi kom igennem. Hvorvidt kvaliteten i
træningen led herunder, vil jeg lade andre om at vurdere.
Besværligt blev det også som SLT skred frem. Vi spillede pænt og nydeligt, men fik ikke rigtig sat points på
kontoen, så forud for sidste runde måtte vi se i øjnene, at det kunne ende med en dobbelt nedrykning. Men
miraklet skete. Vi strammede os an (og retfærdigvis skal vi nok også sige, at nogle af vore konkurrenter i
nedrykningsdramaet fik lidt gummiarm) og kunne konstatere, at begge hold beholdt deres pladser i hhv. DK
og 2. Div. Det var godt kæmpet, og som sådan var sæsonmålsætningen opfyldt, men det ville være rart, om
vi næste gang ikke skal have så mange nerver på til sidst.
Som sædvanligt har vore spillere også i år været omkring og deltaget i forskellige stævner, men ofte kan det
være svært at vurdere, om det er som Nordjyllands-spillere eller som spillere fra de DGI-klubber, vi jo alle
sammen også har vores tilhørsforhold i. Men reelt gør det jo heller ikke den store forskel, når bare folk får
spillet noget petanque. Men en præstation er da i sandhed værd at fremhæve. Torben hjembragte en
sølvmedalje fra DM. Sølv i herredouble for veteraner, hvor han spillede sammen med Finn Nielsen. Stort
tillykke med det, Torben.
I den sammenhæng skal også nævnes, at vi fra forskellige sider er blevet opfordret til at byde ind på DM.
Efterhånden som folk har været i Aalborg har de jo udtrykt begejstring over vore mange baner. Bestyrelsen
har undersøgt sagen nærmere, dels hos DPF og dels hos Kliken i Odense, som afholdt sidste års DM.
Fra DPF er kravene bl.a. : mindst 75 baner, mulighed for overnatning (camping, B&B, hotel), toiletforhold
nær spillestedet. DPF yder til gengæld ikke en krone i tilskud. Hos Kliken i Odense har vi fået oplyst, at især
sikring af overnatning og strøm har været dyrt. Kliken tjente 28.000 på arrangementet, men stillede til
gengæld med 60 hjælpere og deres vurdering er, at under 45 hjælpere ikke ville kunne lade sig gøre, og i
givet fald er der tale om 24/7 medhjælpere alle stævnets dage.
På denne baggrund har vi i bestyrelsen valgt at sige, at den opgave magter vi ikke p.t. , hverken økonomisk
eller mandskabsmæssigt. Og som de fleste nok har bemærket, er arrangementet tildelt Føvling i 2019.
Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, da vi nu har vores dejlige spilleareal i Karolinelund, men vi må erkende at
udenomsfaciliteterne derinde er mangelfulde til større arrangementer.

Naturligvis så vi muligheder for forbedringer i alle de ting, vi går og ønsker os, da vi i efteråret erfarede at
Platform 4 ville rykke ud af bygningerne til nytår, som en følge af manglende kommunal bevilling til deres
aktiviteter.
Vi forespurgte med det samme Park og Natur, hvad der skulle ske med bygningerne fremover. Men vi fik
ikke noget svar, ja vi har faktisk indtil dags dato ikke hørt fra dem. Vi gik derfor en anden vej og tog kontakt
til Søren Ørgaard, der er idrætskonsulent i Aalborg Kommune. Han vidste ikke noget, men gav sig til at
grave oplysninger frem, og det viser sig, at UngAalborg, kommunens ungdomsskole, har overtaget
bygningerne. Søren Ørgaard vil gerne være behjælpelig med at få et samarbejde op at stå mellem Ung
Aalborg og petanqueaktiviteterne. Han skønnede, at det var bedst, at han gik ind som mellemmand i første
omgang. Jeg tror det lykkes, men vi mangler stadig en afklaring af, hvad der skal ske med containerne på
den anden side af graffiti muren, og ikke mindst, hvem vi skal aftale brugen af dette område med fremover.
I de nugældende regler for Karolinelund, er det Platform 4, der har råderetten over arealet. Så kapitlet
Karolinelund er altså langt fra lukket endnu, men vi arbejder fortrøstningsfuldt videre.
Og nu vi er ved samarbejdspartnere, nuværende som kommende, vil jeg også nævne Jysk Petanque
Sammenslutning, JPS, som vi har været medlem af 2-3 år. Hovedaktiviteten har hidtil været fællestræninger
med henblik på landsdelskampe mod Nordtyskland. Vi har deltaget med spillere både til fællestræning i
Bjerringbro og landsdelskampene, men fik efterhånden det indtryk, at der mest var tale om et udvidet
StarPetanque projekt, hvor man ikke var i tvivl om, hvem der udgjorde kernen i foretagendet. I år har man
igen fastsat en dato for landsdelskamp 24.8., men der har ikke været fællestræninger – i alt fald ikke nogle,
vi har hørt noget om eller er blevet inviteret til. Derudover har man barslet med et stort projekt, Sommer
Liga Turnering for både DPF, DGI og Firmasporten, en turnering, der i sidste instans skulle ende ud i en stor
turnering med 3 divisioner. Iflg. referat af JPS’ generalforsamling i søndags 3. marts, er tilmeldingstallet på
nuværende tidspunkt 6 hold, og når man ser på navnene, er det 5 hold fra StarPetanque og 1 hold fra
Birkerød. Man er stadig optimistisk, der er tilmelding frem til slutningen af marts, men jeg kan godt have
mine tvivl. Dertil kommer, at man allerede er røget ind i tvistigheder med DGI og i øvrigt konkurrerer med
DGI’s forskellige sommerturneringer, heriblandt vores egen Limfjordsturnering.
Af referatet fremgår i øvrigt også at Le Petit har meldt sig ud af JPS (årsag ikke opgivet), så måske har andre
end vi følt, at vi somme tider blot fungerede som medlem af navn og ikke af gavn. Jeg synes, at vi under
debatten i aften skal tage stilling til, om vi fortsat vil være medlem af JPS.
På vore egne indre linjer kan vi godt mærke konsekvensen vores organisation. Vi har alle meget at se til, da
vi også har aktiviteterne i vores DGI-klubber at tage hensyn til. Det er derfor svært at finde tid i kalenderen
til yderlige petanqueaktiviteter, som Nordjylland/Karolinelund kunne stå for. F.eks. har vi ikke fået taget fat
på vore ambitioner om også at udvikle DGI-delen af vores klub. Det er mit håb, at vi i den kommende sæson
kan få gjort lidt mere ved det.
Men vores torsdagsmix har kørt ufortrødent videre med 4 sessioner, der alle har været velbesøgte. Tak til
Torben for at holde fast i denne tradition. Og en sommerfest blev det da også til, om end, der ikke var så
mange med. Måske er sammenkoblingen af Aalborg Kommunemesterskab om eftermiddagen og
sommerfest om aftenen ikke den rigtige model. Vi skal måske tænke nyt og lægge sommerfesten i andre
rammer.

Men vi har været populære, ikke så meget blandt vore modstandere, men mere blandt de små irriterende
insekter, gnavpanderne, som elsker vores grønne farve. Så derfor er vi ved at undersøge nyt klubtøj. Det vil
kassereren komme nærme re ind på i sin fremlæggelse af budget.

Bort set fra alt dette, så har vi hygget os i hinandens selskab. Konstruktionen i vores klub er stadig
grundlæggende rigtig. Der er behov for et sted, hvor man kan få udviklet sit spil med struktureret træning
(vi kender jo alle sammen hjemme fra klubberne: ”åh nej, øvelser – skal vi ikke bare spille”), og hvor man
kan komme ud og få skarp modstand. Og kan vi så hygge os med hinanden ved samme lejlighed er det i
grunden ikke så ringe.
Og hermed tak til alle for sæson 2018 og med de bedste forhåbninger for sæson 2019.

