
 
 
 
 
 
FIF Petanque Formandens beretning 2021 
 
Tak for et godt år, på trods af, at vi har været noget plaget af Corona pandemi, har vi været 
heldige at vores sport har  være udendørs aktivitet uden de store begrænsninger, og vi har haft et 
sportsligt tilfredsstillende år med flere pæne resultater for klubben. 
Tak til de mange frivillige i FIF Petanque, tak også til de frivillige, der støtter op om ældresagen 
tirsdag og onsdag. Vi har 11 medlemmer på listen over frivillige holdledere, seniorledere, 
bestyrelsen mv. 
Klubben havde 115 medlemmer med udgangen af 2021. Tre under 65 år, 112 over 65 år. 
 
Vi mistede i 2021 tre af vore aktive og vellidte medlemmer. Tom Dalgaard, Grete Sørensen. 
Marianne Sørensen og Ulrik Friis. Der er udsendt mindeord om de tre. Æret været deres minde. 
 
Vi har kunnet gennemføre de fleste af vore normale aktiviteter, selv om generalforsamlingen 
måtte udsættes, som et klubmesterskab, selvfølgelig på grund af diverse Corona restriktioner. 
 
Klubbens økonomi er lidt anstrengt efter, at vi har brugt de fleste af Doccentras meget flotte 
donationer over de seneste mange år. Vi er så at sige reddet på målstregen, idet kommunens 
”Folkeoplysningsudvalget” (FO), har bevilget klubben 64.000 kroner i de seneste tre år med ca. 
20.000 per år!  
De såkaldte faste udgifter er næsten ens for klubben uanset antallet af aktiviteter. Indtægterne 
falder ved færre medlemmer, og færre deltagere i klubaktiviteterne. Salg fra klubbens køleskab er 
en vigtig stabil indtægt, der gerne må stige! 
Men baggrund i FO bevillingen, så klarer vi økonomien de næste par år, men på sigt skal der måske 
en kontingentregulering til. Foreløbigt foreslår vi uændret kontingent for 2023. 
 
Vore fem Lorry Cup i sæsonen gav en lavere deltagelse end normalt. Dels på grund af Corona, dels 
på grund af kommunes parkeringsregler. De fem turneringer giver præmier til hold 1-4 i A Cuppen 
og 1-2 i B Cuppen. 27 flasker i præmier, uanset indtægten for deltagergebyret.  
 
I 2021 fik vi gennemført nogle ønskede forbedringer af vort anlæg. Der kom fine håndtag på 
toiletvognen, vi brugte – efter aftale – arven fra Hans Erik Willlumsen til en ny køkkenvæg i 
klubhuset, og en ny lagerreol til kugler.  
Vi havde ansøgt FIU, Frederiksberg Idræts-Union, om indlagt vand og afløb i klubhuset, men fik 
afslag, da man alene støtter idrætslige aktiviteter og ikke denne slags investeringer.           1/4                     



En estimeret udgift på omkring 100.000 for vand og afløb er for stor en udgift for klubben. Men 
den nye løsning med køkkenvæggen, og den nye reol virker rigtig godt.  
Tak til Henning, Helmer og Lars for indsatsen i denne forbindelse. 
 
Spillekalenderen lignede sig selv med åbningsturnering, afslutningsturnering, grillaften, 
fødselsdagsturnering, diverse klubmesterskaber og en række holdkampe. Der var ganske pænt 
fremmøde til flere turneringer, men vi kan sagtens være flere der møder op. 
FIFs 32. fødselsdag trak 27 deltagere til grillpølserne, hvor Nina og Regin med tre sejre var bedst. 
Det har været dejligt at se, hvor mange af vores medlemmer, der møder op søndag formiddag her 
i vintertiden, ligesom en pæn flok troligt møder op tirsdage kl. 11 og onsdage kl. 12. Aktiviteten 
har været ret høj her i vinter, hvor vi også har et par hold med i Klør 5 vinterturneringerne. 
 
Sommerlandsturneringen blev en skuffelse. Dels kunne vi ikke samle et regionalt hold, dels endte 
det med vort 2. divisionshold rykkede ud af 2. division. 122 kampe spillet, 49 vundet, havde vi bare 
vundet en enkelt kamp mere end de 49, så var vi ikke rykket ned. Mange kampe var meget tætte, 
med 13-11 og 13-12 nederlag. Så det var en stor skuffelse. Vi spiller nu i DK-serien i 2022. 
Vi deltog med gode resultater i DPFs Veterancup. 
Det gik også bedre i DGI, i sekstetterne. Vort B-hold vandt deres gruppe, og vi har nu to hold i A-
grupperne næste år. Vi deltog også i en række af tirsdagsstafetterne med det resultat, at klubbens 
medlemmer vandt flere gavekort (til Rema 1000). 
 
Klubmestrene i 2021: 
Triple: 1) Ebba & Jørgen Wenning med Anders Engberg. 2) Mona Jensen, Frank H. Pedersen og 
Robert Linton. 3) Else Green, Regin Zimmermann og John Tordrup 
Double: 1) Lisbeth Edvardsen & Lars Juul 2) Mona Jensen & Henning Lorenzen 3) Karen I. Jensen & 
John Thordrup. 
Mix-double: Manja Kappel & Lars Juul 2) Lisbeth Edvardsen & Anders Engberg 3) Mona Jensen & 
Robert Linton 
Skydning: 1) Anders Engberg 2) Robert Linton 3) Mona Jensen   
Single: 1) Robert Linton 2) Ebba Wenning 3) Lars Juul 
Deltagelse i vores klubmesterskaber er desværre beskeden. Vi håber flere vil deltage i 2022, en 
udviklende, lærerig og hyggelig udfordring. 
 
Vores grill aftener i 2021 blev desværre kun til en aften, og den stod Karen og Helmer for, det blev 
en hyggelig, lun aften. 
 
Seniorerne. 
Vi starter som altid 3. uge af april, i år den 20. og 21.4. Slut 3. uge i oktober, altså 26. og 27. 
oktober. Fremmødet er flot og stabilt. Der hygges og konkurreres på livet løs. Dels med skiftevis 
flagspil og vinspil. 
Tirsdagsholdets flagspils vindere i 2021: Jørgen Bracke og Erik Karstenskov begge med 16 flag, 
Hans Ryge lige efter med 15 flag. 
Onsdagsholdets flagspils vindere i 2021: Mona Jensen med 19 flag, Lars Juul, 16 og lige efter 
Jørgen Wenning og Lisbeth Edvardsen begge med 15 flag.                                                              2/4 



Kampen mellem tirsdags- og onsdagsholdet kom i gang igen i 2021. Her var onsdagsholdet 
suveræne med en usædvanlig flot 17-7 sejr.   
Mange af seniorerne er fuldt medlem af FIF Petanque. Nogle er startet hos seniorerne og vælger 
FIF Petanque til, andre er startet i FIF Petanque og vælger et af Ældresagens to hold til. Har man 
betalt 210,- kroner til Ældresagen for et begrænset medlemskab, så kræver det kun 200,- kroner til 
FIF Petanque for et såkaldt ”fuldt medlemskab”, som altså ganske mange seniorer har tilvalgt.  
Tak for det! 
Tak til Hans Ryge og Peter Ramsfeldt, der troligt møder op hver tirsdag . Ligeledes tak til Lars Juul 
der møder op om onsdagen, og hvis Lars bliver forhindret styrer Lisbeth Edvardsen onsdagsholdet. 
 
Klubbens julefrokost d.14.11.2021 blev ikke aflyst i år, og var meget hyggelig i Frederiksberg-
Hallernes  restaurant. Vi fik en dejlig menu, afholdt det store lotteri og havde en herlig 
eftermiddag. 
 
Klubbens hjemmeside er stadig ikke helt oppe at køre, men vi er kommet et godt stykke vej, Bent 
Christensen arbejder seriøst med sagen og er godt i gang. 
Bent har også fået nyskabelsen – en pc´er, en printer – og et pengeskab, til at fungere. Flere 
turneringer blev afviklet efter Bent har indlæst diverse former for turneringsafviklinger på pc´en. 
Mere kommer til, ligesom det er drømmen, at vi i 2022 får åbnet den nye hjemmeside, der lever 
op til nutiden krav. 
   ___________________ 
DGI & DPF i 2022: 
DGI. Klubben ønsker at stille op  med mindst to DGI Sekstet hold. 
I 2021 kom begge hold i A – rækken ved slutspillet i Ballerup, slutspillet i 2022 kommer også til at 
foregå i Ballerup 13.8.2022. Vi møder klubhold fra lokalområdet i en hjemme- og udekamp i 
sommersæsonen. 
DGI inviterer også til hyggelige 4-holds turneringer (det er meget populært i Jylland) og det passer 
lige med en bilfuld. 
Vi håber mange medlemmer har lyst til at spille en stafet i sommerens løb. Man får tre kampe i 
nærområdet med skiftende makkere og skiftende modstandere. Det er en god måde at lære lidt 
ny taktik på, man oplever hvordan andre spiller, og kan selv trække den lærdom, man ønsker. 
DPF, her stiller vi med et DK-Seriehold, dertil gerne et regionalt hold, ligesom vi ønsker at stille 
med  (mindst) to veteranhold, men ikke nødvendigvis. 
Vi regner også med to vinterhold i Klør 5 turneringen til næste efterår. Om muligt kan vi tilmelde 
et 3. hold, hvis man har lyst til at spille indendørs nogle gange i vinterhalvåret i lokalområdet 
 
Tivoli, Bastilledagen, 14. juli : 
En sjov ting som vi oplevede i 2021 var, at Tivoli lavede petanquebaner på det store plæne 
område, hvor man fejrede Bastille dagen 14.7.2021 med petanquespillere. Det kommer også til at 
foregå i 2022. 
 
Kommunens ”nye” bookingsystem fungerer nu perfekt. Det betyder, at vi booker alle vore faste 
træningsdage, klubaktiviteter, holdkampe, møder og alt muligt andet ind i såkaldte 
sæsonbookinger.  
Da vi er eneste petanque klub, er der ingen problemer med kamp om tiderne.                         3/4 



Man skal bare være klar over, at der skal bookes tid og baner, hvis vi har aktiviteter udover de 
faste sæsontider klubben allerede har booket, - altså der skal bookes til sekstetter og 
veterankampe mv. på hjemmebanen. 
 
Spring for livet: 
Allerede den 3. marts stiller vi op, når kommunen og FIU inviterer til ”Spring for livet 2022”. Vi har 
en lille stand og viser os frem i Frederiksberg-Hallerne i Hal 4. (Kl 9:30-14:00). 
 
En stor tak til alle, der på forskellig vis har givet en hjælpende hånd med i årets løb. 
 
Tak for året der gik! 
Mange hilsner 
Else Green  
Formand for FIF Petanque  
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