Beretning petanque 2019
Vi var i 2018 31 aktive og ingen passive medlemmer. Et medlem er under 25 år. Resten over.
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.

DGI:
1) Limfjordsturneringen.
Vi havde 4 hold tilmeldt – alle i seksholdspuljer:
•
•
•
•

LIUF 1 i A-rækken: Placering nr. 5.
LIUF 2 i C-puljen: Placering nr. 2. Kvalificerede sig til det afsluttende stævne, hvor de blev nr. 4 ud af 8
hold
LIUF 3 i eftermiddagsrækken: Placering nr. 4.
LIUF 4 i A-rækken: Placering nr. 4. i seksholdspulje.

2) LDM i sekstet sammen med Skæve:
Her deltog Tove, Shiyar, Jørgen og Palle sammen med 2 fra Skæve og blev nr. 2. Det gav adgang til det
afsluttende stævne i Føvling, hvor Tove, Jørgen og Henny deltog fra LIUF. Og de blev ikke nr. sidst!
Vi havde ingen deltagere med i de øvrige LDM-stævner.
Egne stævner og konkurrencer:
•

•
•
•
•

Doublemesterskaber – afviklet som ”valhalcup”, hvor makkeren findes ved lodtrækning, og det blev en
stor succes, da 14 tilmeldte sig. Vinderne blev: 1) Marly og Jørgen S. 2) Thorkild og Ole, 3) Joe og Erik V.
Vi sluttede af med at tænde for grillen.
Singlemesterskaber: Blev en stor succes med 20 deltagere. Vi spillede 4 runder med spisning midtvejs.
Vindere: 1) Søren, 2) Marly og 3) Shiyar.
Indlægger- og bombekonkurrence.
Indtægtsgivende tiltag:
o På grund af dårlige baner afviklede vi ingen sidste år.
Vi besluttede at afvikle strandpetanque en dag, hvor vejrudsigten så lovende ud. En hyggelig aften med
20 deltagere.

Kommunemesterskaberne blev genoplivet med 10 hold – heraf 6 fra LIUF. Firmasporten stod for
arrangementet. Palle og Shiyar blev nr. 2.
Samarbejde med Lundergårdskolen:
•

Vi deltog i 2 idrætsarrangement for elever fra Nordvestskolen, hvor Annelis, Thorkild, Marly. Jørgen,
Henny og Joe viste omkring 150 elever, hvordan man spiller petanque.

Projekt ”Petanque for alle”:
I vores arbejdsprogram for 2019 stod der: ”fysisk handicap ikke må være en hindring for at deltage”. Samtidig
oplevede vi igen, at vores baner i tørre perioder er meget dårlige. Et forsøg med at lægge et ekstra lag på 2
baner, gav heller ikke et godt resultat.
Derfor søgte vi fonde til renovering af banerne, hvor begrundelsen bl.a. var, at de bløde baner giver problemer
for dem med svage arme, og der skal jo være plads til alle. Der blev søgt 6 fonde og vi fik fra 4:
•
•
•
•

NordeaFonden: 20.000
SparNord Fonden: 20.000
Veluxfonden: 15.000
DIF og DGI´s foreningspulje: 17.000

Desuden har kommunen støttet med fliser til en værdi af omkring 6000 kr.
Når entreprenøren er betalt, er der omkring 18.000 kr. tilbage. Der er tilsagn fra nogle af fondene, så pengene
kan bruges på andet, som stadig støtter formålet.
Ved at samarbejde med revyen og løb, kan vi få et nyt opholdsområde med vinduer og dør, så vi bl.a. slipper for
at bakse med de ”livsfarlige” låger. Revyen er fået 15.000 kr. fra SparNordfonden til at etablere et depot til
deres rekvisitter.
Seneste nyt: Vi har fået 2000 kr. i støtte fra DGI til markedsføring af projektet.
Det har været let at få hjælp til arbejdsopgaver. Tak for det. Den indstilling vil vi forsøge at udnytte endnu mere
i det kommende år.

Oplæg til vision og aktivitetsplan for 2020.
Vores visioner:
•

•
•

Alle kan få glæde af at deltage i spillet, så
1. et fysisk handicap ikke må være en hindring for at deltage, som er målsætningen for ” Petanque
for alle”.
2. der også er udfordringer for dem, som gerne vil konkurrere.
Det sociale samvær vægtes højt.
Få flere af vores medlemmer engageret som hjælpere og ledere.

Eksempler, der kan være med til at realisere visionerne:
o Vi fortsætter med de samme interne konkurrencer og tilstræber at lave formiddagsstævner sammen med
ældresagen i Hirtshals og evt. andre.
o Holdene i doublemesterskaber dannes ved lodtrækning.
o To kan dele om en plads til singlemesterskaberne og i Limfjordsturneringen, hvis man har problemer med at
spille flere kampe.
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.
o Fællesspisning, strandpetanque (med kort varsel, når vejret er godt) og altid en 3. halvleg efter
spilleaftenerne.
o Vi tager udgangspunkt i, hvad vores enkelte medlemmer gerne vi hjælpe med.

o Når vi er færdige med byggeprojektet, laver vi et arrangement for alle hjælpere – også dem fra løb og
revyen

Særlige arrangementer:
Dato:
Tirsdag d. 31/3
Fredag d. 1/5
Søndag d. 3/5
Søndag d. 17/5
Tirsdag d. 19/5
Torsdag d. 28/5
Søndag d. 7/6
Lørdag d. 13/6
Lørdag d. 20/6
Måske uge 28
Torsdag d. 13/8
Lørdag d. 15/8
Søndag d. 16/8
Torsdag d. 20/8
Søndag d. 30/8
Onsdag d. 9/9
Fredag d. 30/10
Petanqueudvalget

Arrangement:
Standerhejsning
Fælles bord til Lundergårdrevyen
LDM i single. Firmasporen i Hjørring afvikler
LDM i double i Dall
Vi afvikler hverdagsstævne i dagtimerne
Formiddagsstævne med samarbejdspartnere
LDM i triple i Brovst
Bedst i Nord
Double og grill
Strandpetanque
Singlemesterskaber
Kommunemesterskaber
LDM i sekstete i Gistrup
Formiddagsstævne med samarbejdspartnere
Finalestævne i Limfjordsturneringen
Vi deltager i idrætsarrangement med skolen
Afslutningsarrangement

Bemærkninger:
Start kl. 18.00
Med hyggemusik
DGI
DGI
Invitation gennem DGI
Vi afvikler
DGI
DGI/Præstbro
Når vejret er godt
Start kl. 16.00
LIUF afvikler
DGI
Vi afvikler
DGI
Nordvestskolen
Bowling/spisning?

