
Petanque turnering

Også i år vil vi afholde en petanque turnering i Fasanvænget, og vi vil i videst muligt omfang bruge 
samme koncept som foregående år. Vi lægger os først fast på en turneringsform, når antallet af 
tilmeldte er kendt. Men man skal regne med, at man i perioden juni til  august skal spille 7-10 
kampe. Start og slut for turneringen kommer meget an på udmelding/anbefaling fra 
sundhedsmyndighedernes side. Vi håber, vi kan holde fast i traditionerne, så der afsluttes med 
pokaloverrækkelse og fællesspisning om aftenen. Før middag har de 4 bedste hold fra indledende 
runde spillet cup-finale. Vi kan ikke allerede nu fastsætte en endelig dato for afslutning, da det dels 
kommer an på retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og dels, om man holder jubilæumsfest i 
Fasanvænget i år.   

Petanque turnering

Der tilstræbes, at der spilles double i hver
kamp (2 spillere på hvert hold og 3 kugler til
hver spiller), og der spilles efter gældende
regler publiceret af DGI.  Der spilles til 13
point. I år skal man desværre også være
opmærksom på, at det er vigtigt at holde
min. 2 meters  afstand til hinanden. Og det
gælder også, når man skal afgøre hvilken
kugle, der ligger tættest på grisen.

Ved tilmelding anføres hold navn og op til 4
personer (dog kun 2 spillere i en kamp). For
hver person anføres navn og hus nummer. 

Udover holdnavn oplyses også et telefon nummer til holdlederen og dennes e-mail adresse.

Hvis man ikke lige kan finde en partner, men gerne vil deltage, så er man selvfølgelig også 
velkommen. Vi vil så danne hold ud fra dem, der har tilmeldt sig enkeltvis.

Tilmelding

Tilmelding sendes til turnering@gf-fasanvaenget.dk senest den 10. maj med oplysning om 
holdnavn, holdleder, e-mail og telefon nummer til denne. Man kan også tilmelde sig på 
turneringssiden petanque.fasanvænget.dk.

Hvis man tilmelder sig som enkeltperson – dvs. uden hold – vil vi forsøge at danne et eller flere 
hold på basis af enkelt tilmeldingerne. Tilmelding skal her ske ved henvendelse til 
turneringsledelsen.

Turneringsplan og form meldes ud så snart det kendes, hvilke regler der gælder for at samles denne 
sommer.

Vel mødt

Fasanvængets petanque turneringsudvalg og ledelse.

http://petanque.xn--fasanvnget-i6a.dk/
mailto:turnering@gf-fasanvaenget.dk
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