
 

LM for 6-mands hold 

 

Grusbanerne ved Ballerup Petanque Klubs anlæg var i weekenden 25.-26. 
september hjemsted for afvikling af DGI Petanques landsmesterskaber i sekstet. 
Vejret var som bestilt. Tørvejr, næsten ingen vind og ikke for varmt gjorde det til 
en fornøjelse at spille. 
 
To landsdele havde på forhånd fravalgt at deltage i mesterskaberne, så de 
resterende 14 landsdele stillede med de 16 nødvendige 6-mands hold.   
Stævnet var vel tilrettelagt og det viste tydeligt at DGI Storkøbenhavn Petanque 
med Susanne Ryberg og Rie Sørensen samt Ballerup Petanque Klub med Aage 
Sehested i spidsen havde gjort en stor indsats for at alt skulle fungere og 
rammerne skulle være perfekte. 
 
Lørdag formiddag bød formand for DGI Storkøbenhavn petanque Poul Bjeldbak 
velkommen til Storkøbenhavn. Borgmester Ove Dalsgaard bød velkommen til 
Ballerup Kommune, hvorefter stævneledere Torben Skalshøj og Helge Nielsen 
satte stævnet i gang. 
 
Alle hold blev efter lodtrækning fordelt i 4 puljer, og lørdag spillede alle hold 3 
indledende puljekampe med 1 single, 1 double og en triple. I alt 3 kampe. 1’erne 
og 2’erne fra hver pulje blev i mellemrunden samlet i to puljer og 3’erne og 
4’erne i to andre puljer hvor der blev spillet alle mod alle ligeledes med 1single, 
1double og 1triple. I alt 3 kampe. 2 kampe blev spillet lørdag og den sidste 
søndag formiddag. 
Således blev finalerundens modstandere fundet. 
Søndag blev der spillet finaler om alle pladser. Finalekampene blev spillet med 3 
singler og en triple, 3 doubler og 3 singler og en triple. I alt 3 kampe. Alle 
spillere måtte i weekenden igennem 9 kampe. 
 
Som det sig hør og bør oplevedes både triumf og frustration, men generelt blev 
der vist godt petanquespil. Mange kampe havde spil af høj klasse. Desværre var 
det nødvendigt af tidsnød at stoppe enkelte af de meget lige og intense kampe 
før tid, hvilket ikke var populært hos de berørte spillere. Generelt have alle 
deltagere dog en dejlig og udfordrende weekend med ni kampe mod syv 
forskellige hold på programmet. Kun to hold med hjemsted vest for Storebælt 
formåede at blande sig i mellemrundens placeringskampe i den bedste halvdel, 
og det var de Sjællandske hold der satte sig på de seks første pladser. 
 

Resultatet 

 

Holbæk Petanque Klub fra DGI Vestsjælland blev landsmester og fik 
guldmedaljer, diplomer og vandrepokal foran Ledøje Petanque Club fra DGI 
Storkøbenhavn på sølvpladsen. I kampen om bronzemedaljerne vandt Saaby IF 
Thor fra DGI Roskilde over Lynge Uggeløse fra DGI Nordsjælland. 
 



 
 

Vinderne fra Holbæk Petanque Klub 
 

 
 

Sølvmedaljer til Ledøje Petanque Klub 
 



 
 

Bronzemedaljer til Kirke Såby 
 

Ranglisten 

 

1 DGI Vestsjælland, Holbæk 

2 DGI Storkøbenhavn, Ledøje 

3 DGI Roskilde, Kirke Såby 

4 DGI Nordsjælland, Lynge Uggeløse 

5 DGI Storkøbenhavn, KBK 

6 DGI Storstrømmen 

7 DGI Fyn 

8 DGI Sydvest 

9 DGI Nordsjælland, Tributor 

10 SdU 

11 DGI Sønderjylland 

12 DGI Bornholm 

13 DGI Østjylland 

14 DGI Nordjylland 

15 DGI Sydøstjylland 

16 DGI Midtjylland 

 

 
 



 

Tak 

 
Lørdag aften var der linet op til selskabeligt samvær og arrangørerne serverede 
en lækker tre retters menu. Kokken havde gjort et særdeles godt arbejde. Med 
god musik fra en ferm spillemand blev stemningen hurtigt slået an, der var også 
trykt et par petanquesange.  
 
Der skal her på hjemmesiden lyde en stor tak til DGI Storkøbenhavn og Ballerup 
Petanque Klub og staben af medhjælpere for det flotte arrangement, hvorfra alle 
deltagere søndag eftermiddag trætte og berigede på indtryk kunne drage hver til 
sit. 


