FIF Pétanque
Formandens beretning 2017

Tak for et godt år
Sæsonen 2017 har sportsligt været et tilfredsstillende år med mange pæne resultater
for klubben. Vores hold i både DPF og DGI-regi har gjort det fornuftigt og vi kan være
glade og stolte af resultaterne.
Vi afholdt 6 Lorry Cup turneringer i juni og juli måned, fremmødet var svingende og et
par af mandagene ikke helt tilfredsstillende. Men vi var også oppe imod det meget
våde sommervejr og de nye parkeringsregler, som helt sikkert har påvirket deltager
antallet negativt. Vejret kan vi ikke gøre så meget ved, men vi vil prøve at informere
om parkeringsregler m.m. på en ny hjemmeside www.lorrycup.dk som er blevet
indkøbt i 2017 og som vil være klar inden den første Lorry Cup spilles 26. juni 2018.
Det kom et samlet overskud på 1.999,50 kr. for Lorry Cup 2017 og det er lidt mindre
end de 3.500 kr. som var budgetteret. Turneringerne er dog meget populære og vi
håber at 2018 igen bliver godt besøgt.
Der blev afholdt 4 grillaftener i løbet af året. Der har været stor tilslutning og de nye
grill har været en god investering. Som det ser ud lige nu, er det Hans-Erik Willumsen,
Regin Zimmermann og Sannie Friis som står for grillaftenenerne, men tak til alle som
gennem året har bidraget.
Vi måtte desværre aflyse julefrokosten i år, da der ikke var tilmeldinger nok til at
gennemføre arrangementet. Ærgerligt, men forhåbentligt får vi en god og hyggelig
julefrokost i 2018.
Stor tak til de mange frivillige i FIF Petanque og i ældresagen som bruger tid og
kræfter til gavn for os alle og klubben.
Økonomi
Økonomien i FIF Pétanque er stabil og god, og som det fremsendte regnskab fortæller
var der i 2017 et pænt overskud på 6.029,18 kr.
Det pæne regnskab er delvist et resultat af at medlemmerne har deltaget i frivilligt
arbejde og tjent penge til deres klub. Dels er det dejligt med de ekstra penge til
klubben, men det er bestemt også vigtigt at det fra lokalsamfundet modtaget positivt
og at det frivillige arbejde roses og værdsættes.
Resultatet blev stort set som budgetteret og det bringer dermed klubbens egenkapital
op på kr. 76.000,60.
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Bestyrelses- og udvalgsarbejde
Bestyrelsen i FIF Petanque, bestod i 2017 af Lars Juul, Kirsten Jonsgaard, Else Green,
Bent Christensen og jeg selv. Jeg takker mange gange for det gode samarbejde i det
forgangne år.
Kirsten Jonsgaard er på valg i 2018 og har valgt ikke at genopstille. Jeg vil gerne på
hele bestyrelsens vegne sige Kirsten tak for det store arbejde, som hun gennem
mange år har udført i bestyrelsen og til gavn for FIF Petanque.
Baneudvalget

Ovenfor ses 4 (plus en bag kameraet) trætte, men glade herrer, som har lagt ny
skærvebelægning på det øvre baneafsnit. Der blev fordelt godt 1500 kg. skærver. Den
21. oktober blev det ”spille-testet” og der var efter sigende fuld tilfredshed med det
nye underlag.
Vi igangsatte arbejdet med den nye indgang og flytning af det midterste baneafsnit i
2017, men det praktiske arbejde vil først blive udført i 2018. Det administrative tager
desværre lidt tid, og det skal også passe ind i de mange aktiviteter der er på banerne.
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DPF klubholdene
2. divisionsholdet med Lars Juul som holdleder har haft en pæn sæson.
Holdet endte på en 4. plads i puljen med 15 match point, og var ganske tæt på en
bronzemedalje. Målet var i 2017 at blive i 2. division og hvis muligt forbedre resultatet
fra 2016, hvor vi endte midt i puljen med 10 match point. Det lykkedes, stort tillykke
til spillere og holdleder. Hornbæk vandt puljen med 23 match point og rykker op i 1.
division.
Men alt i alt en godkendt indsats af vores førstehold.
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Regionalholdene
I sæsonen 2017 var Else Green holdleder for FIF-2 og de blev nummer 5 i deres pulje
4 med 11 matchpoint, godt klaret. Else er igen i 2018 holdleder for FIF-2.
Desværre gik det mindre godt for FIF-3, som endte i bunden af deres pulje 3 med kun
2 matchpoint. I 2018 er det Helmer Christiansen som er holdleder for FIF-3.
DGI holdene
FIF Petanque havde igen i 2017 3 hold i DGI. De to spillede i B rækken, det ene ledet
af Helmer Christiansen og det andet ledet af jeg selv. Hans Ryge har holdet i C
rækken.
Alle 3 hold havde en spændende og udfordrende sæson, med mange gode kampe og
meget godt petanque spil.
Resultatet er at vi i 2018 spiller med 3 hold, 1 i A-rækken, 1 i B-rækken og 1 i Crækken.

Herover ses Guld, sølv og bronzevinderne fra klubmesterskabet i triple 2017.
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Klubmestre
Klubben afholdt i 2017 klubmesterskaber single, double, mixdouble, triple og skydning
som de foregående år. Antallet af deltagere til mesterskaberne var bedre end i 2016,
men der er stadig plads til flere, det er jo sjovere, hvis der er rigtig mange hold der
kæmper om medaljerne.
Årets klubmestre blev i single Lars Juul, i double Lisbeth Edvardsen og Lars Juul,
mixdouble Lisbeth Edvardsen og Kim Sandholt, triple Manja Kappel, Lisbeth Edvardsen
og Lars Juul. I skydning fik Henrik Egede Hansen guld.
Stort tillykke til alle klubmestrene.
Søndagsspil
Vi fik afviklet to søndagsturneringer henholdsvis den 6. august og den 3. september.
Sidste rundes vindere var Else Green med 3 sejre og +24 og Regin Zimmermann 3
sejre og +15, godt gået.
Til begge runder var der beskedent fremmøde, omkring de 15, men vi fik dog alle en
rigtig hyggelig dag med tre kamprunder og vin til de fleste fremmødte.
Ældresagen
Det er igen i 2017 en stor glæde at se den store aktivitet der er på banerne tirsdag og
onsdag når seniorerne spiller. Jeg har haft lejlighed til at komme forbi og kigge et par
gange, og det ser rigtig hyggeligt ud (og professionelt). Dejligt at se at anlægget bliver
benyttet fuldt ud.
Jeg vil gerne takke lederne at tirsdags og onsdagsholdet og de mange som støtter op
og hjælper.
Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske lederne af tirsdagsholdet Hans Ryge og
Erik Karstenskov, samt lederne af onsdagsholdet Lis Hjelvang og Lars Juul en god
sæson 2018.

Hermed min beretning som formand i FIF Pétanque.
Tak for året der gik og held og lykke i den nye sæson.
Mange sportslige hilsner
Kim Sandholt
Formand for FIF Pétanque
Februar 2018
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