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DGI SYDVEST PETANQUE 

4-MANDS HOLD 2022 
 
DGI Sydvest inviter til 4-mandshold-turnering i 2022, hvilket også er kvalifikation til 

Landsmesterskab for 4-mandshold. 
 

Der spilles i 3 forskellige rækker, Mester, A, og B, med fri tilmelding i A- og B-række.  
Der spilles en gennemgående turnering med inddeling i puljer, hvor man spiller alle 
mod alle 2 gange i puljen. 

 
Turneringen 2022 starter tirsdag d. 26. april kl. 18.30. Herefter tirsdage i ulige uger. 

Finalestævnet afvikles søndag d. 14. August kl. 10 i Føvling.  
Her deltager nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje. 
Vinder af finalestævnet i mesterrækken kvalificerer sig til landsmesterskabet 2022. 

 
Alle kampe skal være afviklet senest den 19. juli 2022. 

 
Et hold må bestå af op til 6 spillere. Som min. skal 4 navne være tilmeldt og mindst to 
af disse skal spille på turneringsaftnen. Ved evt. deltagelse til LM er det max. 5 spil-

lere, der må deltage.    
 

Der er 4 deltagere fra hvert hold i kamp pr runde. En spilleaften består af 3 runder 
med både single, double og triple, og det er tilladt at udskifte efter hver runde.  
Ændring i forhold til tidligere, skal der ikke trækkes lod om holdsammensæt-

ning. Et hold bestemmer selv hvem der spiller, single, double og triple.  
Der må max. bruges 2 reserver en spilleaften. Disse må ikke spille på andre hold i 

denne turnering. Ved brug af reserve, appellerer vi til at man finder en spiller på 
samme niveau. 

 
Vinderholdet i hver række får en vandrepokal.   
 

Deltagerbetaling: 400,- kr. pr. hold. Faktura sendes til klubben fra DGI.   
 

Tilmelding kan ske fra 1. marts til 3. april på Foreningsportalen.  
Tilmeldingsfristen skal overholdes. Tilmelding herefter er kun mulig i det omfang, der 
er ledige pladser i en passende pulje. Ved turneringsstart foretager udvalget inddelin-

gen ved lodtrækning. Udvalget henstiller ved tilmelding til fairplay og man tilmelder 
sig i de rækker man er kvalificeret. Udvalget forbeholder sig retten til at flytte hold. 

 
Al information sendes ud via DGI-Stap pr SMS eller MAIL. 
Derfor er det meget vigtigt, at alle tilmeldes med egne mobilnumre og e-mailadresser.  

 
Er der spørgsmål vedrørende turneringen eller har man brug for hjælp til tilmelding 

kontakt turnerings-udvalget: 
 
Thomas Andersen tlf. 3070 1319, mail: tine-thomas@privat.dk 

Hanne Grauballe tlf. 4035 4251, mail: hjgrauballe@gmail.com 
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DGI SYDVEST PETANQUE 

DOUBLE-TURNERING 2022 
 

DGI Sydvest inviter til double-turnering i 2022, hvilket også er kvalifikation til Lands-
mesterskab for double.  

 
Der spilles i 3 forskellige rækker, Mester, A og B, med fri tilmelding i B-rækken. Der 

spilles en turnering delt i 2 halvdele med ombrydning midtvejs.  
Ved turneringsstart inddeling der i 2 puljer pr. række, hvor man mødes indbyrdes 1 
gang hver. Herefter er der turneringspause med ombrydning.  

 
Nu samles de 4-5 dårligste placerede hold i hver pulje og fra samme række i A2 og 

De 4-5 bedst placerede hold i puljer fra samme række samles i A1. 
Man spiller nu igen mod hinanden 1 gange i puljen. 
Resultater heraf vil være i A2-puljen, de 4 dårligst placerede hold vil rykke ned i næ-

ste sæson og resten vil forblive i samme række. I A1 spilles der om deltagelse i finale-
stævne, hvor de 4 bedst placerede kvalificerer sig. 

Ved finalestævnet spilles der alle mod alle og man medbringer sine point fra 2. turne-
rings halvdel.   
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8-10 hold fordelt via 

lodtrækning 
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Finalestævne 
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fra efter ombrydning. 

A række  1 

 

Nr. 1 - 5 fra hver 
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A række  2 

 

Nr. 6 – 10 fra hver 

pulje 

De 4 dårligste place-

rede er nedrykkere i 

næste sæson. 



 

 

 

 
 

 
Turneringen 2022 starter torsdag d. 21. april kl. 18.30.  
Herefter torsdage i lige uger.  

Finalestævnet afvikles søndag d. 18. september kl. 10.00 i Næsbjerg.  
Nummer 1 & 2 ved finalestævnet i M-rækken kvalificerer sig til LM 2022. 

 
Alle kampe skal være afviklet senest den 8. september 2022. 
 

Der tilmeldes 2 spillere pr hold, det er tilladt at bruge 1 reserve, der ikke deltager i 
double- turneringen. I Mester- og A-rækken er det max tilladt at bruge 2 forskellige 

reservere pr sæson. Ved brug af reserve, især i B-rækken, appellerer vi til at man fin-
der en spiller på samme niveau. 
 

Man må tilmelde 3 personer på et double-hold. Den 3. person skal tilmeldes via turne-
rings-udvalget. Tilmeldes der 3 personer på et hold, må der ikke gøres brug af reser-

ver, ligesom der hver spilleaften kun må spille 2 personer fra holdet. 
 
 

Deltagerbetaling: 200,- kr. pr. double. Faktura sendes til klubben fra DGI. 
 

 
Tilmelding kan ske fra 1. marts til 3. april på Foreningsportalen.  
Tilmeldingsfristen skal overholdes. Tilmelding herefter er kun mulig i det omfang, der 

er ledige pladser i en passende pulje. Ved turneringsstart foretager udvalget inddelin-
gen ved lodtrækning. Udvalget henstiller ved tilmelding til fairplay og man tilmelder 

sig i de rækker man er kvalificeret. Udvalget forbeholder sig retten til at flytte hold. 
 

 
Al information sendes ud via DGI-Stap pr SMS eller MAIL. 
Derfor er det meget vigtigt, at alle tilmeldes med egne mobilnumre og e-mailadresser.  

 
 

Er der spørgsmål vedrørende turneringen eller har man brug for hjælp til tilmelding 
kontakt turnerings-udvalget: 
 

Thomas Andersen tlf. 3070 1319, mail: tine-thomas@privat.dk 
Hanne Grauballe tlf. 4035 4251, mail: hjgrauballe@gmail.com 
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DGI SYDVEST PETANQUE 
6-MANDS HOLD 2022 

 

DGI Sydvest inviter til 6-mandshold-turnering i 2022, hvilket også er kvalifikation til 

Landsmesterskab for 6-mandshold. 
 
Der spilles i 2 forskellige rækker, Mester og A, med fri tilmelding i A-rækken.  

Der spilles en gennemgående turnering med inddeling i puljer, hvor man spiller alle 
mod alle 2 gange i puljen. 

 
Turneringen 2022 starter tirsdag d. 23. august kl. 18.30.  
Herefter hver de næste 6 tirsdage.  

Finalestævnet afvikles søndag d. 9. oktober kl. 10 i Læborg.  
Her deltager nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje. 

Vinder af finalestævnet i mesterrækken kvalificerer sig til landsmesterskabet 2023. 
 
Et hold må bestå af op til 8 spillere. Som min. skal 6 navne være tilmeldt og mindst 3 

af disse skal spille på turneringsaftnen. 
 

Der er 6 deltagere fra hvert hold i kamp pr runde. En spilleaften består af 2 runder 
med både single, double og triple, og det er tilladt at udskifte efter hver runde.  
Ændring i forhold til tidligere, skal der ikke trækkes lod om holdsammensæt-

ning. Et hold bestemmer selv hvem der spiller, single, double og triple.  
Der må max. bruges 3 reserver en spilleaften. Disse må ikke spille på andre hold i 

denne turnering. Ved brug af reserve, appellerer vi til at man finder en spiller på 
samme niveau. 
 

Vinderholdet i hver række får en vandrepokal.   
 

Deltagerbetaling: 600,- kr. pr. hold. Faktura sendes til klubben fra DGI.   
 

Tilmelding kan ske fra 1. juni til 1. august på Foreningsportalen.  
Tilmeldingsfristen skal overholdes. Tilmelding herefter er kun mulig i det omfang, der 
er ledige pladser i en passende pulje. Ved turneringsstart foretager udvalget inddelin-

gen ved lodtrækning. Udvalget henstiller ved tilmelding til fairplay og man tilmelder 
sig i de rækker man er kvalificeret. Udvalget forbeholder sig retten til at flytte hold. 

 
Al information sendes ud via DGI-Stap pr SMS eller MAIL. 
Derfor er det meget vigtigt, at alle tilmeldes med egne mobilnumre og e-mailadresser.  

 
Er der spørgsmål vedrørende turneringen eller har man brug for hjælp til tilmelding 

kontakt turnerings-udvalget: 
 
Thomas Andersen tlf. 3070 1319, mail: tine-thomas@privat.dk 

Ulla Troelsen tlf. 2371 7490, mail: ullagorm@post.tele.dk  
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DGI SYDVEST PETANQUE 
 

Bevæg dig til Petanque 2022 
 
Vi inviterer til nogle hverdagsstævner forskellige steder rundt i landsdelen. 
Det er double- eller triple-stævner med fast makker, med 5 runder(kampe) efter stigesyste-
met. Man kan også melde sig enkeltvis, så sammensætter vi double, evt. triple. 
Vi tilpasser deltagerantallet til hold og sted/antal baner. 
 
Stævnet starter kl. 9.30 og efter præmieoverrækkelse er vi færdig ca. kl. 16.00 
 
Der er ingen forplejning, medbring selv madpakke/drikkevare 
Prisen er 40 kr. pr. person,  
 
De 10 ”Bevæg dig til petanque” stævner er: 
 

• 28.04.2022 i Agerbæk Double – www.dgi.dk/202210734707  

• 17.05.2022 i Føvling Double – www.dgi.dk/202210734708  

• 08.06.2022 i Alslev Triple – www.dgi.dk/202210734709  

• 23.06.2022 i Grindsted Double – www.dgi.dk/202210734710  

• 07.07.2022 i Tjæreborg Double – www.dgi.dk/202210734711  

• 10.08.2022 i Hunderup Double – www.dgi.dk/202210734712  

• 29.08.2022 i Læborg Double – www.dgi.dk/202210734713   

• 12.09.2022 i Esbjerg Triple – www.dgi.dk/202210734714  

• 28.09.2022 i Fåborg Double – www.dgi.dk/202210734715  

• 11.10.2022 i Næsbjerg Double – www.dgi.dk/202210734716  
 
Tilmelding sker via WWW.DGI/ARRANGEMENTER.DK. Søg under sydvest 
Betaling sker på dagen. 
Tilmelding senest 3 dage før hvert stævne. 
 
Vi håber, at i har lyst til at deltage, så vi bliver en god flok og får en masse gode kampe. 
Er der spørgsmål eller brug for hjælp kontakt os. 
 
Thomas Andersen, mail: Tine-thomas@privat.dk, mobil: 3070 1319 
Dorte Termansen, mail: Dat@bbsyd.dk, mobil: 2360 5074 
Ulla Troelsen, mail: Ullagorm@post.tele.dk, mobil: 2371 7490  
 
DGI Sydvest Petanque 
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DGI SYDVEST PETANQUE 

 
Inviterer til forårsstævne 2022 

 
 

Lørdag d. 23. april kl. 9.30 
Grindsted 

Søndre blvd. 21, 7200 Grindsted 
 
 

Vi spiller double med fast makker og  
der kan tilmeldes i både A-række og B-række. I tilfælde af lavt deltager antal 

lægges rækker sammen. 
 

Der spilles 5 runder med stigesystem 
 

Der er præmier i forhold til deltagerantal. 
 
 

Deltagergebyr 150,- kr. pr. double 
Inkl. Rundstykke og kaffe/the 

 
Tilmelding via www.DGI/arrangementer.dk  

senest d. 17. april 
Deltagerantal på max 40, så ”først til mølle” 

 
 

Medbring selv mad og drikke 
 

Er der spørgsmål vedrørende stævnet eller har man brug for hjælp til  
tilmelding kontakt petanque-udvalget. 

 
 

Thomas Andersen, mail: Tine-thomas@privat.dk, mobil: 3070 1319 
Hanne Grauballe, mail: Hjgrauballe@gmail.dk, mobil: 4035 4251 
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DGI SYDVEST PETANQUE 
 

Inviterer til Inspirationsaften 1 - 2022 
 
 

Tirsdag d. 31. maj kl. 18.30 
Agerbæk 

Agerbæk stadion 
 

Vores idræts konsulent, Rune Risgaard,  
kommer og viser tips og tricks til petanque spillet.  

Hvordan kan man gøre træning spænende og lære nye måder at kaste!  
Hvordan skal man ”angribe” en kamp og hvor meget taktik er der i petanque? 
Er man i tvivl om reglerne, er der også mulighed for at blive klogere på dem! 

 
Husk at medbringe kuglerne, vi starter på banerne med at lave forskellige 

øvelser og slutter af med kaffe og kage. 
 

Deltagergebyr 50,- kr. pr. spiller  
 

Tilmelding via  
www.dgi.dk/202210732700  

senest d. 27. maj 
 
 

Er der spørgsmål vedrørende stævnet eller har man brug for 
hjælp til tilmelding kontakt petanque-udvalget. 

 
 

Thomas Andersen mobil: 3070 1319 mail: tine-thomas@privat.dk 
 

DGI SYDVEST PETANQUE 
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DGI SYDVEST PETANQUE 
 

Inviterer til Triple stævne 2022 
 
 

Søndag d. 22. maj kl. 9.00 
Fåborg 

Fåborg stadion 
 

Der kan tilmeldes i A-rækken og B-rækken 
 

Der spilles 3 runder med stigesystem 
 

Der er præmier til nr. 1, 2, og 3 i hver række. 
Til vinderen i hver række er der en vandrepokal og vinderen i A-rækken er 

Landsdelsmester 2022, samt er nr. 1 & 2 kvalificeret til  
Landsmesterskab 2022. 

 
Deltagergebyr 180,- kr. pr. spiller. 

 
 

Deltager skal være medlem af en klub i DGI sydvest 
 
 

Tilmelding og betaling via www.dgi.dk/202210734700  senest d. 17. maj 
 

Medbring selv mad og drikke 
 

Er der spørgsmål vedrørende stævnet eller har man brug for hjælp til tilmel-
ding kontakt petanque-udvalget. 

 
 

Thomas Andersen mobil: 3070 1319 mail: tine-thomas@privat.dk 
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DGI SYDVEST PETANQUE 
 

Inviterer til Single stævne 2022 
 
 

Søndag d. 22. maj kl. 13.00 
Fåborg 

Fåborg stadion 
 
 

Der kan tilmeldes i A-rækken og B-rækken 
 

Der spilles 3 runder med stigesystem 
 

Der er præmier til nr. 1, 2, og 3 i hver række. 
Til vinderen i hver række er der en vandrepokal og vinderen i A-rækken er 

Landsdelsmester 2022, samt er nr. 1 & 2 kvalificeret til  
Landsmesterskab 2022. 

 
Deltagergebyr 60,- kr. pr. spiller. 

 
 

Deltager skal være medlem af en klub i DGI sydvest 
 
 

Tilmelding og betaling via www.dgi.dk/202210734701  senest d. 17. maj 
 

Medbring selv mad og drikke 
 

Er der spørgsmål vedrørende stævnet eller har man brug for hjælp til tilmel-
ding kontakt petanque-udvalget. 

 
 

Thomas Andersen mobil: 3070 1319 mail: tine-thomas@privat.dk 
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DGI SYDVEST PETANQUE 
 

Inviterer til Strandstævne 2022 
 
 

Søndag d. 26. juni kl. 9.30 
Vejers Sydstrand 

 
Stævnet afvikles som holdspil, som tilpasses deltagerantallet 

Holdene inddeles ved lodtrækning 
 

Der spilles 5 runder 
 

Deltagergebyr 75,- kr. pr. spiller  
 

Tilmelding via www.dgi.dk/202210734703  senest d. 20. juni 
 

Medbring selv mad og drikke 
 

Kørselsvejledning: 
Kør til Vejers og forsæt til stranden. Drej til venstre (mod syd) og følg kysten. 

Forsæt til toilethuset, så er du fremme ved spilpladsen 
 

Tilladelse er givet af Naturstyrelsen Blåvandshuk 
 

Er der spørgsmål vedrørende stævnet eller har man brug for 
hjælp til tilmelding kontakt petanque-udvalget. 

 
 

Thomas Andersen, mail: Tine-thomas@privat.dk, mobil: 3070 1319  

Dorte Termansen, mail: Dat@bbsyd.dk, mobil: 2360 5074 
Ulla Troelsen, mail: Ullagorm@post.tele.dk, mobil: 2371 7490  
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DGI SYDVEST PETANQUE 

 
Inviterer til Inspirationsdag 2 -  2022 

 
 

Onsdag d. 17. august kl. 18.30 
Grindsted 

Lyng hallen 
 

Vores idræts konsulent, Rune Risgaard,  
kommer og viser tips og tricks til petanque spillet.  

Hvordan kan man gøre træning spænende og lære nye måder at kaste!  
Hvordan skal man ”angribe” en kamp og hvor meget taktik er der i petanque? 
Er man i tvivl om reglerne, er der også mulighed for at blive klogere på dem! 

 
Husk at medbringe kuglerne, vi starter på banerne med at lave forskellige 

øvelser og slutter af med kaffe og kage. 
 

Deltagergebyr 50,- kr. pr. spiller  
 

Tilmelding via www.dgi.dk/202210732701   
senest d. 13. august 

 
 
 

Er der spørgsmål vedrørende stævnet eller har man brug for 
hjælp til tilmelding kontakt petanque-udvalget. 

 
 

Thomas Andersen mobil: 3070 1319 mail: tine-thomas@privat.dk 
 

DGI SYDVEST PETANQUE 
 
 
 

http://www.dgi.dk/202210732701
mailto:tine-thomas@privat.dk

