
FIF Petanque. 

Bestyrelsens beretning for 2022. 

 

Tak for endnu et godt år med livlig aktivitet på banerne, og med den milde vinter har der atter været aktivitet 

uden for klubbens spillerkalender i vintersæsonen. Igen har det været et dejligt år, - at se den aktivitet 

medlemmerne viser ved at møde op søndag formiddag, ligesom mange fra ældresagens hold tirsdag og onsdag 

nu også spiller om vinteren. Omkring 40 fra tirsdag- og onsdagsseniorerne har indmeldt sig som fuldgyldige 

medlemmer, og har derfor også været aktive i de forskellige turneringer og aktiviteter, som klubben har tilmeldt 

sig eller afholder. 

 

Holdturneringer. 

Klubben har i løbet af året deltaget i flere turneringer i Dansk Petanque Forbund (DPF) og (Danske Gymnastik og 

Idrætsforeninger (DGI). 

DPF: Klubben stillede op et DK-Serie hold i årets sommerlandsturnering. Derudover har vi haft to veteran hold. 

DGI: To hold i 6-mands turneringen og et hold i 4-mands turneringen. 

Stafet: DGI’s stafet 19. juli var hos FIF, og vi havde besøg af medlemmer fra forskellige klubber, hvor man trækker 

lod om medspillere og modstandere. Her spiller vi tre omgange.  

Lorry Cup: klubbens traditionelle mandagsturnering. Vi afholdt Lorry Cup fra d. 27. juni + hele juli måned med i 

alt fem mandage i 2022. Som altid er der en god stemning til disse turneringer. 

Til Stafetten og Lorry Cup kan alle deltage uanset, hvor og hvordan man ellers dyrker spillet, petanque. 

 

Klubturneringer og klubspil. 

I løbet af sæsonen havde klubben som altid flere turneringer og vores klubmesterskaber. Deltagelsen her er 

begrænset, og vi håber flere har lyst til at spille med om medaljer – og æren i 2023. 

Vi startede med åbningsturneringen den 26. marts og siden gik det slag i slag med spil og træning på mandage og 

torsdage og søndage. Seniorerne startede 26. og 27. april og fortsatte til sidst i oktober. 94 spiller seniorspil. 

I maj måned, 25., startede vi klubmesterskaberne med: Mix double, her vandt 1. Lisbeth – Anders, 2. Manja – 

Lars og 3. Marianne – John. 

I juni, 26., havde vi triple mesterskabet, klubmestre blev: 1. Lisbeth - Manja – Lars, 2. Kirsten H - Angela – Finn og 

3. Mona - Frank – Robert. 

I august, 7., double mesterskabet, vinder: 1. Manja – Anders, 2. Kirsten H. - Regin, 3. Lisbeth – Lars. 

I september, 25., havde vi single mesterskabet: 1. Lars, 2. Lisbeth, 3. John. 

I oktober, 2., fandt vi klubmesteren i skydning: 1. Anders, 2. Lars og nummer 3. John. 

I løbet af 2022 havde vi tre grillaftener, tak til Karen og Helmer for jeres store indsats, vores grillaftener er meget 

populære. 

Klubben fyldte 34 år d. 28. august, det blev fejret med grillpølser i det dejlige sommervejr. 

Vi havde vores hyggelige julefrokost 13. november, igen med det store lotteri – som blev afholdt efter en 

rundspørge hos medlemmerne. Man ville gerne beholde lotteriet. 

I november blev det afslutningsturneringens tur, det var søndag 20. med pæn deltagelse. 

Vi havde en arbejdsdag, hvor 6 medlemmer meldte sig, og vi fik gjort rent i klubhuset og ryddet op på lageret. 

Men det er vigtigt, at vi alle i det daglige hjælper til med at rive banerne, fjerner de visne blade m.m. Så derfor 

siger vi tak til de medlemmer, der i det daglige hjælper med til at få klubben til at fungere. 

 

Nytårsaften mødtes vi til det, vi vel nu kan kalde en tradition, lidt hygge og spil, lidt kransekage og lidt mere 

champagne, vi ønsker hinanden et Godt Nytår og dermed farvel til 2022. 

  



 

Klubbens økonomi. 

Vi har de senere fået et flot tilskud fra kommunen via Folkeoplysningsudvalget, hvilket betyder, vi har oparbejdet 

en pæn ”kassebeholdning”. Det betyder vi ikke her og nu behøver at tænke på kontingentforhøjelser. Vi har dog 

vigende medlemstal, lige nu er vi omkring 100 medlemmer. Det laveste i mange år. 

 

TAK til jer alle. 

Tak til de mange frivillige i FIF Petanque. Tak til de frivillige, der organiserer ældresagens spil tirsdag og onsdag. 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2022. Tak for året der gik. 
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