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Landsdelsturnering seks-téte 
2007 

 
 
 
Kære Petanquespillere i DGI Nordsjælland 

 
 
 

3. april 2007 
 
Nu er der knap en måned til Landsdelsturnering går i gang. Igen i år har vi i udvalget valgt, at 
sende turneringsmaterialet ud til alle holdledere. Vi sender ud på mail til dem der har oplyst 
mailadresse, og pr. post til resten. Det vi sender ud er alle de dokumenter der vedrører 
Landsdelsturnering: deltagerliste – turneringsplan – kampskema og reglerne.    
  
Der er i år tilmeldt 37 hold fordelt på 17 klubber, det giver 5 puljer med 5 hold og 3 puljer 
med 4 hold.  
Igen i år har vi knoglet for, at få puslespillet til, at gå op, og da der på midtvejs- og 
aktivitetsmødet, var et stort ønske om, at færdiggøre turneringen inden aftnerne blev alt for 
mørke, har vi valgt at afvikle det meste af turneringen i maj – juni, så vi allerede kan begynde 
på ottendedelsfinalerne i den første uge af september.  
 
Som vi har meddelt de sidste par år, har vi igen i år taget udgangspunkt i, at klubberne har 
banekapacitet til alle de hold som er tilmeldt samme aften! Altså, hvis man har tilmeldt fire 
hold med fortrukne spilleaften mandag, så er der plads til, at alle fire hold kan spille 
hjemmekamp samme aften! Skulle det alligevel knibe så sørg for, at få byttet tider / 
kampdage i god tid.  
 
Som sidste år er det igen Johnny Horn fra P3230 og undertegnede der vil sørge for, at 
resultaterne bliver ajourført på Internettet: 
www.dgi.dk/nordsjaelland/petanque/startside.aspx         
 
Hvis I skal kunne følge pulje stillingerne på nettet, er det en forudsætning, at jeg får 
resultaterne umiddelbart efter kampene er blevet spillet.  
Den hurtige måde er, at ringe eller maile resultatet til mig, samme dag kampene er blevet 
afviklet, det gøres på den måde, at I oplyser det nr. der står ud for pågældende kamp på 
turneringsplanen og nævner/skriver resultatet med hjemmeholdets point først. 
Eksempel:    
Pulje I (Hj.hold) Espergærde mod (Udehold) Stenløse 2 resultat: X – Y  
 
Det du ringer eller mail’er:  
Kamp nr.: 101 resultat X – Y  
 

www.dgi.dk/nordsjaelland/petanque/startside.aspx
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Men som i alle de andre år SKAL kampsedlen stadigvæk indsendes til turneringsledelsen 
(undertegnede), og det er hjemmeholdet der indsender kampsedlen. 
 
Selve Finale – stævnet er fastsat til søndag d. 23. september 2007, hvor de 4 vindere af 
kvartfinalen mødes, i år har Hornbæk Petanque Klub været så venlige, at stille baner til 
rådighed ved finalestævnet, tak til Hornbæk Petanque Klub. 
 
I ottendedelsfinalerne spiller 1. og 2. pladserne i puljerne om, hvem der går videre til 
kvartfinalerne. Vi lægger op til, at ottendedelsfinalerne afvikles i uge 36, men det kunne 
være en god idé, hvis holdene kunne blive enige om at spille kampene i weekenden 8. – 9. 
september 2007, og kvartfinalerne spilles i uge 37, eller i weekenden 15. - 16. september 
2007, så undgår vi problematikken omkring eventuelt manglende lys på banerne hos 
hjemmeholdet. 
 
Udvalget har inden puljerne er blevet sammensat foretaget lodtrækning til både 
ottendedels- og kvartfinalerne resultatet blev følgende: 
 
Ottendedelsfinalen afvikles i weekenden 8.-9. september efter følgende plan: 
Kamp:  Vinder af pulje:  møder Nr. 2 fra pulje: 
 1 4 8 
 2 2 3 
 3 3 5 
 4 8 6 
 5 6 4 
 6 5 1 
 7 7 2 
 8 1 7  
 
Vinderne af de otte puljer har hjemmebane i ottendedelsfinalen!  
 
 
 
Kvartfinalerne afvikles i weekenden 15.-16. september efter følgende plan: 
Vinder af 1/8 finalekamp: Møder Vinder af 1/8 finalekamp:   

8 2  
5 1 
3 7  
4 6 
 

Førstnævnte vindere har hjemmebane i kvartfinalerne! 
 
OBS! Af hensyn til det stramme spilleprogram kan hverken ottendedels- eller 
kvartfinalerne skydes til ugen efter!  
Bemærk, at finalestævnet spilles i slutningen af uge 38! 
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Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om der fortsat skal afvikles Interamtsfinale, men 
bliver der truffet en beslutning om at fortsætte, vil I høre nærmere. 
Men der afvikles et Landsmesterskab for seks-téte hold, hvor vinderholdet fra de forskellige 
Landsdelsforeninger deltager og det er allerede i weekenden 29. – 30. september 2007 i 
Ålborg,  
 
Hvis det er nødvendigt, at bytte spille datoer, henstiller jeg til, at dette gøres inden for 
samme spilleuge, så der ikke kommer for meget ”kuk i kalenderen”, jeg vil også henstille til, at 
de eventuelle kampe der skal flyttes, aftales i foråret, gerne inden turneringen går i gang, så 
alle inden sommerferien er klar på, hvilke datoer der skal spilles på både forår & efterår. 
 
Læs i øvrigt reglerne for afvikling af Landsdelsturnering, bemærk især pointsatser, regler 
ved pointlighed, krav til indsendelse af kampskemaer og reglerne for afvikling af 
finalestævnet, hvor der spilles alle mod alle på samme dag. 
Har I spørgsmål, mangler informationer eller har andre kommentar vedr. Landsdelsturnering, 
er I altid velkommen til, at kontakte mig, og jeg skal gøre mit bedste for, at hjælpe jer.  
 
Med hensyn til betalingen, så koster det i år kr. 260,oo pr. Hold. 
Hver deltagende klub vil fra Landsdelskontoret, få tilsendt en opkrævning på de respektive 
beløb.  
 
God turnering & God sommer! 
 
Med venlig hilsen 
 
p.v.a.  
Petanqueudvalget, DGI Nordsjælland 
 
Tage Stenbæk-Larsen 
Roskildevej 141 
3600 Frederikssund 
 
Tlf.: 4731 6309   
E-mail: villa141@12move.dk 
 
 

mailto:villa141@12move.dk

