Beretning petanque 2019
Vi var i 2018 34 aktive og ingen passive medlemmer.
Aktiviteter:
•
•

•
•

•

Spil hver tirsdag aften kl. 18.30 i sommerperioden. Hver måned var der et flaskespil.
I vinterperioden mødes vi ude kl. 13 om tirsdagen, men kun få kommer. Desuden spiller vi
torsdag formiddag i ridehallen i Hirtshals sammen med ældresagen. Stor succes – omkring 25
hver gang. Det koster 20 kr. at deltage. En gang hver måned er der gevinstspil.
Indlæggerkonkurrence, bombekonkurrence, singlemesterskaber og doublemesterskaber.
Eksempler på sociale aktiviteter:
o Kaffe efter hver spilledag.
o Fællesspisning en gang hver måned.
o Grillfest og sæsonafslutning med bowling efterfulgt af fællesspisning.
Vi fik malet skuret – nemt at finde frivillige. Lundergårdrevyen betalte malingen.

DGI:
1) Limfjordsturneringen.
Vi havde 4 hold tilmeldt:
•
•
•
•

LIUF 1 i A-rækken: Placering nr. 5 i seksholdspulje: Rykker ned.
LIUF 2 i C-puljen: Placering nr. 2 i otteholdspulje. Kvalificerede sig til det afsluttende stævne,
hvor de blev nr. 7 ud af 14.
LIUF 3 i eftermiddagsrækken: Placering nr. 3 i otteholdspulje.
LIUF 4 i A-rækken: Placering nr. 3. i seksholdspulje.

2) LDM i single: Bent nr. 2, Shiyar nr. 4 og Erik Madsen nr. 12.
Vi havde ingen deltagere i de øvrige LDM-stævner.
Egne stævner og konkurrencer:
•

•
•
•

•

Doublemesterskaber – afviklet som ”andebycup”. Vi aftalte at spille en fredag eftermiddag, hvor
makkeren findes ved lodtrækning, og det blev en stor succes, da 18 tilmeldte sig. Vinderne blev:
1) Shiyar og Jørgen. 2) Henny og Erik V., 3) Erik M. og Poul Erik A. Vi sluttede af med at tænde for
grillen.
Singlemesterskaber: Blev også en stor succes med 20 deltagere. Vi spillere 4 runder med
spisning midtvejs. Vindere: Shiyar, Ole og Tonny.
Indlægger- og bombekonkurrence.
Indtægtsgivende tiltag:
o Vi afvikler DGI´s LDM i single 27. maj. Da der kun kom 12, blev der kun et lille overskud
til os.
o Da banen var meget dårlig på grund af tørken, udsatte vi vores invitationstævne til
august, hvor der kun kom få tilmeldinger, så det måtte vi aflyse.
Vores planlagte standpetanque måtte aflyses, da blæsten var for kraftig. I stedet besluttede vi at
inviterer en dag, hvor vejrudsigten var lovende. Det var den 3. juli, og det blev en stor succes.
Der var 31 deltagere, hvilket er rekord.

Oplæg til vision og aktivitetsplan for 2019.
Vores visioner:
•

Alle kan få glæde af at deltage i spillet, så
1. et fysisk handicap ikke må være en hindring for at deltage.
2. der er udfordringer for dem, som gerne vil konkurrere.
3. det sociale samvær vægtes højt.

Eksempler, der kan være med til at realisere visionerne:
•

•

•

Vision 1 + 3:
o Vi fortsætter med de samme interne konkurrencer og tilstræber at lave
formiddagsstævner sammen med ældresagen i Hirtshals og evt. andre. Disse
tilrettelægges, så alle kan være med i spillet. Eksempler: Holdene i doublemesterskaber
dannes ved lodtrækning og to kan dele om en plads til singlemesterskaberne
Vision 1 + 2 + 3:
o Hold i Limfjordsturneringen dannes ud fra, hvor mange der ønsker at spille. Ved
holddannelsen kan to aftale at dele om en plads, hvis man ikke kan holde til at spille 3
delkampe.
o Vi oplyser om diverse udendørs- og indendørs stævner og aftaler fælleskørsel.
o Vinterpetanque: Spil i ridehallen i Hirtshals igen næste vinter, hvis vi kan få en aftale som
i år. Spil udendørs, hvis der er stemning for det.
Vision 3:
o Fællesspisning, strandpetanque (med kort varsel, når vejret er godt), sæsonafslutning og
altid en 3. halvleg efter spilleaftenerne.

Andet:
• Vi afvikler måske et hverdagsstævne om dagen i en uge, hvor der ikke er turneringskampe i
Limfjordsturneringen.
• Vi overvejer at lægger grus på en bane for at undersøge, om det forbedrer banen.
Petanqueudvalget

