
Spille- og adfærdsetiske regler 
for 

Søllerød Petanque Klub 
 

• Der skal udvises respekt for de gældende regler for petanquespil-
let, der udleveres til medlemmerne ved optagelse i klubben. Man 
bør afholde sig fra at diskutere indholdet af reglerne under en 
kamp – dér er de ikke til diskussion. 

 
• Petanque er oftest et holdspil, og derfor skal der udvises respekt 

for indgåede aftaler. Før trænings- og turneringskampe igangsæt-
tes, aftales altid den enkelte deltagers rolle på holdet. På trænings-
aftener skal der over tid vises hensyn til alles behov for at prøve 
alle roller. Der skal dog udvises en vis respekt for enkelte spilleres 
behov enten som indlægger eller bomber – specielt da disse kan 
have behov for at træne op til en turneringskamp. Det er afgøren-
de, at man fastholder rollefordelingen under hele kampen. 

 
• Man hilser selvfølgelig altid på hinanden før en kamp og ønsker 

god kamp, og efter en kamp giver man selvfølgelig også hånd og 
takker for kampen. 

 
• Man forstyrrer ikke unødigt – det kan virke hæmmende på kon-

centrationen. Har et hold behov for at tale med hinanden, sker det 
enten når man selv skal til at kaste eller i et toneleje, der ikke kan 
virke forstyrrende. Smarte kommentarer holdes for en selv. Der er 
selvfølgelig forskel på en kamp under træning og en turnerings-
kamp, men der skal under alle omstændigheder vises den fornødne 
respekt. 

 
• Skygger, der kastes på banen (projektører eller solen), kan virke 

distraherende, og dette skal så vidt muligt undgås. Alternativt skal 
man stå helt stille. 

 
• Indblanding i en kamp sker aldrig, hvis du er tilskuer, eller det er 

modstanderens tur til at kaste. Indblandingen kan tage form af til-
råb og gode råd, eller hvad værre er, at man bevæger sig ind på 
banen og kigger på kuglernes placering. Der kan tillades en vis 
opblødning af reglerne under træningskampe, men der skal vises 
den fornødne respekt for modstanderens behov for at have banen 
for sig selv. 

 



• Ros er altafgørende for stemningen under en kamp. Det er høfligt 
at tilkendegive anerkendelse af flotte præstationer – også når det 
er modstanderens. Medspilleres lidt svage præstation kan eventu-
elt følges op af kreative rosende bemærkninger, uden at det får ka-
rakter af ironi – det kan dog tolereres til en vis grænse under træ-
ningskampe, men aldrig under turneringer. Det er dog vigtigt ikke 
at overdrive, da skamros let kan fjerne værdien af rosen. 

 
• Kritik skal afleveres med respekt og modtages i en positiv ånd – 

absolut ingen kritiserer alene for at kritisere. 
 

• Højlydt triumfering på modstanderens bekostning er en adfærd, 
der er uforenelig med spillets ånd. Glæde ved modstanderens fejl 
skal ikke komme til udtryk. 

 
• Man hjælper hinanden, og ingen må tage noget for givet. Det giver 

sig selv, at opgaver, der ligger uden for bestyrelsens eller udpege-
de personers normale ansvar, gøres alle deltagere ansvarlige for at 
løse. Som medlem af Søllerød Petanque Klub er man ansvarlig 
for, at klubbens medlemmer oplever den fornødne hensyntagen og 
høflighed, der altid bør være til stede i selskab med andre. Eksem-
pelvis er alle, uanset alder, ansvarlige for oprydning, og ingen bør 
stiltiende forlade de andre uden at have givet sig til kende. 

 
• Det er ikke tilladt for en spiller at ryge eller indtage alkoholholdi-

ge drikke, fra det øjeblik en kamp er sat i gang, til den er afsluttet. 
Det gælder såvel på som uden for banen. 

 
• Indendørs er rygning forbudt i spillelokalet. Det er kun tilladt at 

ryge uden for skolebygningen. Rygerne er selv ansvarlige for, at 
der ikke efterlades affald, der er kommet som en konsekvens af 
rygning. 

 
• Overskrider et medlem de etiske regler, påhviler det de øvrige 

medlemmer at hjælpe vedkommende til en forståelse for alminde-
lig opførsel i klubben. Ved grelle overskridelse kan bestyrelses-
formanden give en advarsel. Hvis overskridelserne fortsætter efter 
to advarsler, tages sagen op i bestyrelsen, der træffer afgørelse om 
en eventuel eksklusion af medlemmet fra klubben. 

 
Disse etiske regler er besluttet på en ordinær generalforsamling den 20. 
februar 2002 i henhold til vedtægtens § 3, stk. 2 og træder i kraft straks. 


