
 

 

 

INDBYDELSE DGI SYDVEST PETANQUE DOUBLE-TURNERING 2019 

 

DGI Sydvest fortsætter med double-turneringen i 2019, hvilket også er kvalifikation til Landsmesterskab 

for double.  

 

Der spilles igen i 4 forskellige rækker, A, B, C og Mesterrække, med fri tilmelding til A-, B- og C-rækken. 

Der spilles en gennemgående turnering med inddeling i 2 puljer pr. række, hvor alle spiller alle mod alle 

2 gange i puljen. 

 

Turneringen 2019 starter torsdag d. 25. april kl. 18.30. Herefter er torsdag i ulige uger fast spilleaften. 

Finalestævnet afvikles søndag d. 21. september kl. 10.00 i Tjæreborg. Nummer 1 og 2 i hver pulje delta-

ger i finalestævnet. Der er præmier til vinderne i alle rækker. Vinderen og nr. 2 ved finalestævnet i me-

sterrækken kvalificerer sig til landsmesterskabet 2020. 

 

Alle kampe skal være afviklet senest den 12. september 2019. 

 

Man må tilmelde 3 personer på et double hold. Den 3. person skal tilmeldes via turnerings-udvalget. Til-

meldes der 3 personer på et hold, må der ikke gøres brug af reserver, ligesom der hver spilleaften kun 

må spille 2 personer fra holdet. Der vil kun være 2 præmier pr. vinderhold. 

 

Tilmeldes der 2 spillere på holdet, er det tilladt at bruge 1 reserve, der ikke deltager i double turneringen. 

Ved brug af reserver, især i B-rækken og C-rækken, bør man finde en spiller på henholdsvis B- og C-ni-

veau. 

 

Deltagerbetaling: 150,- kr. pr. double. Girokort sendes til klubben fra DGI. 

 

Tilmelding kan ske fra 5. marts til 2. april på Foreningsportalen. Doublerne skal meldes ind i den 

række de mener, de skal spille i. Der kan blive tale om at flytte hold af hensyn til puljestørrelse og hvis 

doublen er placeret i en forkert række. Tilmeldingsfristen skal overholdes. Inden turneringsstart foretager 

udvalget inddelingen ved lodtrækning. Hold fra samme klub fordeles nogenlunde jævnt i puljerne i ræk-

ken. Tilmelding efter 2. april er kun mulig i det omfang, der er ledige pladser i en passende pulje.  

 

Det er vigtigt, at alle spillere tilmeldes med deres egne mobilnumre og e-mail-adresser, da vi sender be-

skeder til alle via DGI-Stap. Modtager I en sms med en masse stjerner i, skal I læse hele beskeden, for 

at se vores besked. 

 

Udvalget besvarer gerne, efter bedste evne, spørgsmål vedrørende turneringen. 

 
Afgørelser truffet af landsdelsudvalg for petanque, kan indbringes for Idrætsledelsen for petanque på 

landsplan. Indbringelse kan foretages af en lokalforening, der er part i sagen og medlem af DGI. Indbrin-

gelse skal ske senest 4 uger efter af landsdelsudvalgets afgørelse er meddelt lokalforeningen. Afgørelser 

truffet af Idrætsledelsen på landsplan kan ikke indbringes for anden instans i DGI. 

 

 

På petanqueudvalgets vegne 

 

Thomas Andersen tlf. 30701319, mail: Tine-thomas@privat.dk 

Dorte Termansen tlf. 23605074, mail: dat@bbsyd.dk 

Hanne Grauballe tlf. 40354251, mail: hjgrauballe@gmail.com 

 

 

Ønsker man ikke at modtage mail vedr. turneringen skal man give besked til ul-

lagorm@post.tele.dk Man skal så selv aftale med en anden spiller, at denne giver oplysninger 

videre, da udvalget IKKE sender noget ud med alm. post. 
  


