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Susanne og Rie håber I læser og fortæller videre om det nye i 2022. 

 

Vi håber at 2022 bliver et petanque år som vi kender det med masser af kampe og glade, 

raske spillere. 

 

Faste urørlige aktiviteter er:  

6-mands turneringen, Stafetten og Landsdelsmesterskab (LDM) for klubhold.  

”Region Sjælland” stævnet afholdes med 2 stævne årligt og et minimums deltager antal på 

20 double hold.  

Vi afholder Landsdelsmesterskab (LDM) stævner for Single, Double. og Triple. 

 

NYT! I år vil vi prøve om vi kan kører en 4-mandsturnering over sommeren ligesom 6-

mands.  

 

Vi håber at nogle af vinderne vil deltage i Landsmesterskaberne (LM); men det er ikke noget 

krav.  

 

Indendørs træning om vinteren er blevet godt modtaget; men der er plads til flere og vi håber 

I nu holder kuglerne i gang hele året. 

 

Vi fortsætter med 2 eller flere petanqueskoler i vores egne Storkøbenhavnske klubber. 

Vores dejlige Berlin petanque tur skulle gerne kunne gennemføres i år. 

 

Samarbejdet med Dansk Petanque Forbund fungerer godt. DGI og DIF bestyrelserne 

fortsætter samarbejdet i vision Bevæg dig for livet. I 2022 fortsætter vi med især det 

politiske samarbejde og Bastilledag fejres i Tivoli 14. juli, kom og spil med på Plænen. 

 

Hold øje med vores nyhedsbreve, de kommer ca. d. 25. i hver måned. 

2022 fortsætter vi med et godt samarbejde med administration hos DGI Nordsjælland med 

kontor beliggende i Hillerød og med Lars Lau er vores kontaktperson.  

 

Vores velbesøgte Stafet fortsætter til 25,- kr. pr. gang. Det blev rigtig godt modtaget. 

Vindere af 3 kampe modtager gavekort på 100, kr. og der trækkes lod om 1 ekstra gavekort.  

 

Vi ønsker meget at alle klubber sender mindst en (gerne to) repræsentant til udvalgsmøderne, 

samt at I som sædvanligt stiller op til at holde stævner, turneringer og Stafetter.  

Vi er glade for det gode samarbejde som vi har med klubberne i DGI Storkøbenhavn. 

 

Remi Eystberg Johannesen er genvalgt til formand for petanque på landsplan og vi glæder os 

til samarbejdet. Remi vil arbejde for at vi får udbredt vores skønne sport noget mere og det 

vil vi gerne hjælpe til med. 

 
 

Glade petanque hilsner fra Susanne og Rie. 



 

 

Overordnet ledes DGI Storkøbenhavn af Petanqueudvalget, som er et åbent udvalg, hvor alle 

medlemmer af DGI Storkøbenhavn kan deltage. Rie Sørensen er fungerende formand. 

 

Vi håber stadig på en ny formand i 2022, så Susanne og Rie har mere tid til stævner, 

skoler og eget spil.  

 

Der afholdes ca. 4 udvalgsmøder om året, møderne er åbne og dem som kommer på dagen 

har tale- og stemmeret, altså et meget åbent demokrati. Af underudvalg er der ét 

stævneudvalg og ét kursusudvalg og ellers ad hoc, som består af den/de der har lyst. 

HUSK har du en god ide, så mød op - alle er velkomne. 

 

Udvalgene får en lille beskrivelse her: 

Stævneudvalg:  

Stævneudvalget er glade for igen at kunne præsentere et fyldigt program, som vi håber, I vil 

tage godt imod. 

Vi forventer, at I generelt vil huske at melde afbud til stævner, hvis I bliver forhindret. Hvis 

man ikke melder afbud, koster det en lille bod, svarende til startgebyret. 

HUSK. STØT DE KLUBBER SOM AFHOLDER SPIL VED AT KØBE DRIKKEVARER 

I KLUBBEN 

Er du interesseret og har lyst til at være med til at lave dette spændende frivillige arbejde i 

stævneudvalget så sig endelig til.   

 

Kursusudvalg: 

Uddannede petanqueinstruktører laver kurser/skoler i regler, spilleteknik og mental træning 

for petanque. I 2022 er planen at vi laver en petanqueskole 2. 

 

Nyhedsbrev:  

DGI Storkøbenhavn Petanque udsender ca. hver den 25. i måneden et nyhedsbrev om hvad 

der er sket, og hvilke stævner, der er aktuelle næste måned. Din formand modtager 

nyhedsbrevet, og du kan gå på foreningsportalen eller kontakte DGI Nordsjælland, hvis du 

ønsker at modtage det på mail. Vi opfordrer til at der mindst er to i klubben som får 

nyhedsbrev.  

 

Regionerne: 

Landet er delt op i 3 regioner, vi er i Region Sjælland.  

Der er fem landsdelsformænd i Region Sjælland. 

Der vælges en Idrætsledelse, bestående af 1 formand og 4 medlemmer. De varetager 

Landsmesterskaberne og det politisk arbejde til fordel for petanque. 

 

Tilmelding og betaling foregår online. 

Online tilmeldingen kører bedre og bedre år for år. 

4- og 6-mandshold turneringen vil kunne ses på minidraet.dgi.dk. 

Der vil du også kunne se puljer, holdledere, spillesteder og spilletider.  Indrapportering af 

kampresultater sker på mobilresultater.dgi.dk. 

 



 

 

DGI Storkøbenhavn Petanque Aktiviteter 2022. 
 

 Dato. Indskri Arrangement Sted 

M 7/3 18.00 Årsmøde Lodtr. 4 og 6-mand Rødovre 

 15-3  Start/Slut 4 & 6-mandsturnering   

S 27/3 9.30 Region Sjælland åbent double stævne Jonstrup 

L 2/4 9.30 LDM double Amager P96 

L 9/4 8.15 Landsdelsmesterskab (LDM) for klubhold Amager P96 

S  8/5 9.30 Petanqueskole Amager P96 

 2-5/6  Berlin  

T  7/6 17.30 Stafet vand, øl, kaffe, kage. Ballerup 

T 14/6 17.30 Stafet vand, øl. Søborg 

 2-5/6  Berlin  

T 21/6  17.30 Stafet vand, øl, kaffe, kage. Gentofte 

T 28/6 17.30 Stafet m. vand, øl, kaffe, grillpølser og kage. Amager P96 
 30/6 – 

3/7 
 Landsstævne Svendborg 

 

T 

5/7 17.30 Stafet m. vand, øl, kaffe og grillpølser. Jonstrup 

T 12/7 17.30 Stafet m. vand, øl, kaffe og grillpølser. Rødovre 

 11-17/7  Ferielejr x 2 11/7 -14/7 & 14/7-17/7 Christianslyst 

T 19/7 17.30 Stafet vand, øl, kaffe. FIF 

T 26/7 17.30 Stafet vand, øl, kaffe, kage og sandwich Herlev 

L 30/7 9.30 Landsdelsmester (LDM) Single. Herlev 

S 31/7 9.30 Landsdelsmesterskab (LDM) i triple Amager P96 

T 2/8 17.30 Stafet vand, øl, kaffe og kage. Glostrup 

T 9/8 17.30 Stafet vand, øl, kaffe, the, grillpølser og 

chokolade 

Hvidovre 

L 13/8 8.15 6-mands slutspil Ballerup 

T 16/8 17.30 Stafet vand, øl, kaffe, kage, pølser, 

pandekager 

Jonstrup 

L/S 3-4/9  LM SDT  Føvling 

L/S 24-25/9  LM 6 mands  Stokkemarke 

 1-2/10  LM 4-mands Lem 

L 8.10 9.30 P-skole 2 Amager P96 

S 9/10 9.30 Region Sjælland stævne. Jonstrup 
 

STØT ARRANGERENDE KLUB VED AT KØBE 

DRIKKEVARER OG EVT. MAD. 

 



 

 

 
Aktivitetsoversigt kan du tage ud og hænge op.  

Der vil som normalt blive udsendt invitationer til hver turnering.  

De vil blive sendt ud med det månedlige nyhedsbrev. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Stævneudvalget. 

 

Stævneudvalget består af: 

Susanne Ryberg, Abildvænget 20, 2750 Ballerup   

Tlf. 21 94 89 73 – susanneryberg@icloud.com 

 
 

Rie Sørensen, Søndervigvej 106, 2720 Vanløse   

Tlf. 26 19 88 76 - srie106@gmail.com  

 

Nyttige adresser: 
 

www.dgi.dk/forening/medlemsfordele/foreningsservice.aspx 

Foreningsservice er klubbernes arbejdsredskab. 

Ovenstående link er til en video om hvordan klubberne starter op med brug af 

foreningsservice. 

 

http://foreningsportalen.dgi.dk  

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev og ændre formand samt udvalgsposter. 

 

www.minidraet.dgi.dk 

Her kan du følge resultater i 6-mands turneringen. 

 

www.spil-aps.dk eller www.petanque-kugler.dk 

Spil-aps, Tørringvej 3, 2610 Rødovre tlf. 70 23 23 24. 

Man kan besøge butikken, men ring helst i forvejen. 
 

www.Petanquebar.dk Adelgade 5-7, 1304 Kbh.  

Indendørs petanque i centrum af København. 

 

www.boulebar.dk Nørregade 18, 1165 K. Tlf. 82820800. 
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Ordforklaringer: 

 
LDM:  Landsdelsmesterskab – lokalt mesterskab for/i Stor. Kbh. 

 

LM: Landsmesterskab – ofte vinderne fra de enkelte landsdele 

 

Single: En spiller en modstander, i alt 3 kugler mod 3 kugler 

 

Double: 2 spillere mod 2 spillere, i alt 6 kugler mod 6 kugler. Kan spilles 

med fast makker eller skiftende makker. 

 

Triple: 3 spillere mod 3 spillere, i alt 6 kugler mod 6 kugler. Kan spilles 

med fast makker eller skiftende makker 

 

4- mands: Ét hold 4 spillere mod 4 spillere, 4 kampe samlet resultat 

 

6-mands: Ét hold er på 6 mand mod 6 mand 11 kampe samlet resultat. 

 

Stævne for Klubhold: Doublestævne m. fast makker. 5-6 kampe. Den klub som har de 

4 bedste doubler vinder stævnet. 

 

Region Sjælland: Stævne for doubler hvor alle klubber over hele landet er 

velkomne. 

 

Stigesystem: 1 kamp tilfældig lodtrækning om modstander. Efter 1 kamp 

spiller vinder mod vinder og tabere mod taber og efter 2. kamp 

spiller bedste vinder mod næstbedste vinder osv. 

 

Petanque skole 1: Er for nybegyndere. 

Petanque skole 2: Er for dem som har gennemført P1 og spillet stævner/ 

turneringer i minimum 2 år. 

 

Årsmøde: For alle medlemmer- svare til en generalforsamling, der 

vedtages handlingsplan for det kommende år, regnskab 

fremlægges, der vælges formand og næstformand. 

 

Udvalgsmøde: For alle medlemmer. Her besluttes årets spilleplan, aftales 

budget, oplyses regnskabsstatus, gives nyheder fra 

Landsudvalget, nyheder fra Stævneudvalget og ad hoc-udvalg 

m.m. 

 

  



 

 

 
Adresse på Stafet klubber: 

 

Ballerup: Ballerup Idrætsby 34, 2750 Ballerup, Klubhus: Ballerup Idrætsby 30 

 

Amager P96: Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej 109, 2770 Kastrup 

 

Rødovre: Jyllingevej 128, 2610 Rødovre 

 

FIF: Frederiksberg Stadion, Sønderjyllands Alle 6, 2000 Frederiksberg 

 

Jonstrup: Jonstrup Gl. Seminarium, Jonstrupvangvej 150,  3500  Værløse 

 

Gentofte: Ved Stadion 6, 2820 Gentofte 

 

Herlev: Elverhøjen 68, 2730 Herlev 

 

Hvidovre: Byvej 98, 2650 Hvidovre 

 

Søborg: Gladsaxevej 200, 2860 Søborg 

 

Glostrup: Stadionvej 80, 2600 Glostrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

DGI Landsstævne i Svendborg  

30. juni - 3. juli 2022 

 

www.l2022.dk  
 

 

 

 

 

http://www.l2022.dk/

