
Bestyrelsesmøde	I	Søllerød	Petanqueklub,	tirsdag	d.	17.	April	
2018	
Tilstede: Peer Vindeløv, Niels Hansen, Leif ABC Hansen, Lizzie Dyrlev, Morten Bøgh 
(referent). Afbud fra Inge Hjort Hansen.  

Klubmesterskab	2018	
Bøvlet afvikling sidste år, synes formanden.  
Bestyrelsen foreslår i år modellen: 
Der spilles udelukkende singler. 
Max spilletid ½ time 
Vi har 4 baner 
Antag at 16 medlemmer møder op. 
Fordeling i grupper og hold sker via udkast. 
Der startes med to selvstændige turneringer med 8 mand i hver. 
Første heat: 4 kampe i hver turnering skaber 4 vindere og 4 tabere pr turnering 
Herefter spiller de 4 vindere mod de 4 vindere, samt de 4 tabere mod de 4 tabere. 
Der er nu 8 vindere og der er gået 2 timer.  
De 8 personer spiller videre: 
Fordeling i grupper og hold sker via udkast. 
Der spilles 4 kvartfinaler 
2 halvfinaler 
1 finale 
Herefter har vi en vinder og en nr 2.  
Der er gået yderligere 1,5 time.  
Hver spiller får mindst 2 kampe, vinderen får 5 kampe. 
 
Dvs hvis spillerne hedder A, B, C, frem til P 
Og hvis den sidstnævnte i spillet nedenstående er vinderen, får vi følgende 
turneringsplan: 
A-B C-D E-F G-H 
I-J K-L M-N O-P 
B-D F-H J-L N-P 
A-C E-G I-K M-O 
D-H L-P C-G K-O 
H-P G-O 
P-O 

Orientering	/	brugerrådsmøde	Rundforbi	
Niels havde deltaget i brugerrådsmødet. Der var en del diskussion om Cafeteria’ets 
økonomi og mulige overlevelse. Petanqueklubben har gjort sit ved at holde 
generalforsamlingen i klublokalerne på Rundforbi med mad fra cafeteriaet. Der er 
overvejelser om et hyggeligere miljø i cafeområdet, men ingen handlingsplan på mødet. 
Vore (små) baneproblemer med riven, sandet og maling af bagvæggen nød ikke fremme 
på mødet. 



Leif: Petanqueklubben kunne manifestere sig lidt mere i skydeklubben og 
petanqueklubbens fælles opholdslokale, fx hænge billeder op af årets petanque-vindere 
samt billedet fra hjemmesiden. 

Orientering	/	brugerrådsmøde	Rudegaard	
Peer havde deltaget i brugerrådsmødet. Det store nye er at der flytter en ungdomsklub til 
Rudegaard-bygningen, hvilket medfører nedlæggelse af diverse klublokaler. Men det 
vedrører ikke petanque. 
Booking-systemet på Rudegaard Stadion virker elendigt. Frem for at få ny bookninger 
ind, har stadion med noget besvær overført alle bookinger fra 2017 til 2018. 
Petanquebanerne loves i orden til 1. Maj! 
Der vil blive skabt bedre afgrænsning mod parkeringspladsen, dvs lidt mere solidt end de 
nuværende plasticbånd. 
Forbedringer af toiletforhold. Vil blive overvejet. Bemærk at der er vand i lokalet ved 
siden af toilettet, og nøglen passer også her. 
Planer om ny Holtehal III er tilsyneladende skrinlagt. 
Uret på fodboldstadion vil blive sat i stand. 

Udestart	
Tirsdag 1. Maj. Der vil være grill fra kl 18. Klubben sørger for grillpølser, herefter 
afholdes hyggeturnering, indskud 20 kr. 
Niels sørger for grillpølser mm, Peer for vand og vin og øl (evt. via Claus). 
 
I sommersæsonen spilles tirsdage, som vedtaget på generalforsamlingen. Der spilles kl 
19, månedlig grillaften starter kl 18.  
 

Klargør	klubhuset			
Søndag 29. April kl 11. 
Rengøring af klubhus. 
Der skal ske flytning fra Rundforbi til Rudegaard.  
Leif er koordinator. 
Frivillige skal melde sig. 

Tak		
Til Niels, for hyggelige rammer og relevant kokkekunst til mødet.  


