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Petanque sommerturneringsplan 2022   
  
Velkommen til en ny petanquesæson ved Firmaidrættens Hus, Milnersvej 35D, Hillerød.  
I år deltager der 22 hold i double. Vi spiller 2 gange mod hinanden. 
Double afvikles tirsdage fra kl. 17.30.  
Første gang den 26. april 2022.  
  

Baner  
Der er 9 baner til rådighed. Der er trukket snore, så banerne nu igen er lige lange, men en 
anelse smallere, så der er plads til at holde afstand og bevæge sig mellem banerne. 
Afstanden ved udkast af grisen skal være mellem 6 og 10m fra cirklen og min 50cm fra banens 
ende linje. Der er ingen minimumskrav til afstand fra sidelinjen. 
Cirklen skal være minimum 1m fra en forhindring (læs kanten). 
En kugle er først tabt (død), når den helt har passeret snoren, dvs. når den set direkte oppefra 
ligger helt uden for snoren.  
  

Afvikling af kampe  
De fastsatte kampe har naturligvis fortrinsret på spilleaftenen, men i det omfang det er muligt, 
er det tilladt at afvikle hængepartier og spille kampe forud.  
  
Der opfordres til størst mulig fleksibilitet med henblik på afvikling af kampene, så vi undgår 
kedelige skrivebordsafgørelser. Er det f.eks. muligt at afvikle en kamp, selvom den måske 
strækker sig 15 minutter ind i en fastsat kamp, er det langt at foretrække, frem for at et hold 
eller deltager sidder uvirksom i en halv time. 
 
Det er også en god idé at møde kl. 17.30 selvom man først har en kamp programsat senere. 
Det giver mulighed for afvikling af et hængeparti eller at spille en kamp forud. 
  
Vinder af kampen river banen, så den er klar til de næste brugere og udfylder derefter 
kampsedlen.    
 

Afbud  
Som en service for modstanderne er der i mappen en liste, hvorpå man kan notere sine afbud. 
Det har den fordel, at modstanderne ikke venter forgæves, men straks kan finde en anden 
modstander.  
  
Ved ikke-afviklede kampe er det begge parters ansvar at få kampen afviklet.  
  

 
 



 
Resultatformidling  
Efter hver spillerunde opdateres stillingen på: 
www.firmaidræt-hillerød.dk/aktiviteter/idraetsaktiviteter/petanque/sommerpetanque  
  

Turneringsprincipper  
Hvis en kamp ikke er afviklet, gælder følgende regel: Kampens resultat noteres som 0-0.  
  

Beregningsprincipper i stillingen  
Når stillingen gøres op, anvender vi følgende regel i tilfælde af pointlighed:  
a) Bedste pointscore  
b) Flest scorede point  
c) Indbydes kampe (matchberegnet)  
d) Indbyrdes kampe (pointberegnet)  
  

Afslutning af turneringen  
Man kan i september få afviklet hængepartier.   
  
Sidste frist for afvikling af kampe er lørdag den 20. september. Efter dette tidspunkt træder 
ovennævnte turneringsprincipper i kraft.  
  
Hvis et hold/deltager trækker sig fra turneringen eller meddeler ikke at kunne afvikle evt. 
resterende kampe, træder følgende regler i kraft:  
Har holdet/deltageren ikke afviklet én mere end halvdelen af de fastsatte kampe annulleres 
alle holdets/deltagerens resultater, og samtlige kampe noteres som tabt med 7-13.  
Har holdet/deltageren afviklet én mere end halvdelen af de fastsatte kampe noteres den/de 
pågældende som taber af de resterende kampe med 7-13.   
  

Præmier  
I henhold til Firmaidræt Hillerøds præmieregulativ er der præmier til de 3 bedste. 
Overrækkelse sker til afslutningsfesten.  
  

Rygning 
Rygning på banerne under kampene ikke er tilladt. 
Det er dog fortsat muligt at ryge udenfor banerne og vi henstiller i den forbindelse til, at man 
anvender de opstillede askebægre. 
 

Øvrige praktiske bemærkninger  
Det er naturligvis tilladt at afvikle kampe på andre tidspunkter end de fastsatte spilledage efter 
aftale parterne imellem.   

http://www.firmaidræt-hillerød.dk/aktiviteter/idraetsaktiviteter/petanque/sommerpetanque


  

Hyggepetanque og Rødvinspetanque  
Hver mandag eftermiddag fra kl. 13.00 spiller vi hyggepetanque, og hver fredag eftermiddag 
fra kl. 13.00 spiller vi rødvinspetanque.  
Alle deltagere i double- og singleturneringen er velkomne også disse dage.  
  

Petanqueudvalget:    
 Mobil  Mail  

Susanne Nørgaard 40 76 76 10 sknoergaard@gmail.com 
Ann Jensen Madsen  24 83 48 25  ahmads@mail.dk  
Charley W. Pedersen  20 10 13 89  charleywilken@hotmail.com  
Henning Madsen  20 88 90 25  ahmads@mail.dk  
Inge Pedersen  30 62 78 71  gils@post.tele.dk  
Kirsten Løkke Nielsen  21 45 91 17 kmln1302@gmail.com   
Svend-Erik Pedersen  48 26 59 65  gils@post.tele.dk   
 

Petanque kalenderen for 2022 ser således ud: 
 
April 
24. april – Åbningsstævne 
26. april – Sæsonstart double 
 
Juni 
10-12. juni – Firmaidræt Open i Aarhus (Sidste tilmeldingsfrist 25/5) 
26. juni – Midsommerstævne 
 
September 

20. september – Sidste frist for at afvikle kampe i sommerturneringen  
25. september – Afslutningsstævne 
 
Oktober 
08. oktober – Afslutningsfest 
 
November 
20. november – Julepetanque 
 
Festudvalg i 2022 
Jørgen, Erling, Johnny, Kaj, Helle (Anne, Johnny, Anders)  
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  Deltagerliste double 2022  
       

Hold   Navn   Mobilnr.    Mail 

       

Ann/Henning  Ann Jensen Madsen  24834825  ahmads@mail.dk 

  Henning Madsen  20889025  ahmads@mail.dk 

       

Anna Sofie/Elsebeth  Anna Sofie Morell  24648619  annasofie.morell@privat.dk 

  Elsebeth Larsson  23326853  elarsson207@gmail.com 

       

Anne/Jørgen/Jørgen  Anne Christiansen  26783612  ajchristiansen@gmail.com 

  Jørgen Christiansen  42264214  ajchristiansen@gmail.com 

  Jørgen Hansen  30314220  jlh@lauritzenfonden.com 

       

Charley/Peter  Charley W. Pedersen  20101389  charleywilken@hotmail.com 

  Peter Grosen Rasmussen  60194971  petergrosen@hotmail.com 

       

Lilian/Susanne/Ulla  Erling Christiansen  51247388  ech@newmail.dk 

  Lilian Christiansen  61264968  lgc@c.dk 

  Susanne Nørgaard  40767610  sknoergaard@gmail.com 

       

Fatima/Marius  Fatima Jensen  20492428  fatima.amarius@gmail.com 

  Marius Jensen  20492428  mariusjensen@mail.tele.dk 

       

Flemming/Kaj  Flemming Hansen  29365097  fshld@webspeed.dk 

  Kaj E. Kristiansen  40744929  ekkk@mail.dk 

       

Søren Bo/Tommy  Tommy Jensen  22733619  tommybjensen@icloud.com 

  Søren Bo Hansen  20251817  malersoren@yahoo.dk 

       

       



Hold   Navn   Mobilnr.    Mail 

       

Githa/Børge  Githa Mastek  22234103  githamastek@gmail.com 

  Børge Svendsen  51374103  b.svendsen@youseepost.dk 

       

Gitte/Nicklas  Gitte Pedersen  26847485  gidaha@mail.dk 

  Nicklas Pedersen   53632785  lars-rust@hotmail.dk 

       

Hanne/Inge  Hanne Petersen  21555740  gilleleje3250@live.dk 

  Inge Larsen  28834452  ingel@post.tele.dk 

       

Helle/Johnny  Helle Borbiconi  42787137  helleborbiconi@gmail.com 

  Johnny Madsen  27115727  johnnymadsen54@gmail.com 

       

Inge/Svend-Erik  Inge Pedersen  30627871  gils@post.tele.dk 

  Svend-Erik Pedersen    gils@post.tele.dk 

       

Jette/Ole  Jette Møller  22571386  okm@moeller.tdcadsl.dk 

  Ole Møller  29444090  okm@moeller.tdcadsl.dk 

       

Kerstin/Mikael  Kerstin Guldager  40942066  kguldager@gmail.com 

  Mikael Guldager  40364448  m.guldager@youmail.dk 

       

Kirsten/Kirsten  Kirsten Løkke Nielsen  21459117  kmln1302@gmail.com 

  Kirsten Ptak  42267874  ptakkirsten@gmail.com 

       

Lars/Tommy  Lars Pedersen  29287089  lars-rust@hotmail.dk 

  Tommy Märcher  23611750  tmc@firmah.dk 

       

Lene/Jan  Lene Højdal  30684711  lehoejdal@gmail.com 

  Jan Højdal  40177871  jan.hoejdal@gmail.com 



Hold   Navn   Mobilnr.    Mail 

       

Lillian/Anders  Lillian Nielsen  51165185  lilliannielsen5@gmail.com 

  Anders Nielsen  28255867  mandfred30@gmail.com 

       

Lise/Helle/Torben  Lise Schultz  27812996  liseschultzlarsen@gmail.com 

  Helle Mose  53565377  h.mose@hotmail.com 

  Torben Schultz Larsen  29912532  torbenschultzlarsen@gmail.com 

       

Lissi/Tage  Lissi Hvenegaard  24814381  lissihvenegaard@gmail.com 

  Tage Hvenegaard  20216406  lissihvenegaard@gmail.com 

       

Ulla/Bjarne  Ulla Madsen  30206528  uam@youmail.dk 

  Bjarne Madsen  40333293  bjm@youmail.dk 

 
 
Vel mødt til en ny petanquesæson i  


