
SOMMERLANDSTURNERINGEN 2023

Indbydelse og orientering



På baggrund af den debat, og efterfølgende vejledende afstemninger, der har været bl.a. 

på repræsentantskabsmødet den 19. november 2022, har Turneringsudvalget drøftet, om og 

hvornår når de nye ændringer træder i kraft.

Der var en stor tilslutning til, at de nye system skulle gennemføres. Ca. 2/3 af de afgivne 

stemmer anbefalede det nye tiltag. I forhold til, hvornår ændringerne skulle gennemføres, 

blev der ikke givet et klart svar, da stemmefordelingen var næsten 50-50.

Vi vurderer, at der ikke er basis for at udskyde ændringerne en hel sæson. Det skal ses på 

baggrund af, at mange klubber allerede har indstillet sig på de nye ændringer. En 

udskydelse til 2024 vil efter vores opfattelse blot betyde, at mange vi vente på det nye. 

Det kunne få nogle til ikke at deltage i 2023. Samtidig vil vi gerne så hurtigt i gang, for at 

få trykprøvet, om alle de ændringer der er sket, har den effekt vi ønskede. Har de ikke 

dette er vi klar til at justere i proportionerne.

For os er det vigtigt, at endnu flere end nu har lyst til at deltage i klart største turnering i 

petanque på dansk grund, hvor ca. 1.000 spiller er i aktion på samme tid.

Vi håber på en god og spændende sæson i 2023.

På vegne af TU

John Saxild-Hansen

Formand



VI SPILLER MED 7-MANDSHOLD MED MULIGHED FOR 2 

IND/UDSKIFTERE.

Dog skal der være minimum en M/K på hvert hold i divisionerne, da der 

skal spilles mixdoubler.

Vi opfordrer til, at de hold der tilmelder sig serierækkerne opfylder 

samme betingelse, men der er ikke noget krav.



Afvikling af en holdkamp

Triple

3 point

Single

1 point

1. halvleg

2. halvleg

Mix-double

2 point

Double

2 point

7 point

7 point

Der spilles en mix-double i hver halvleg. Alle andre kampe er åbne triple, 

doubler eller single. Der spilles om i alt 14 individuelle point. Tallene under 

kampene angiver, hvor mange point der spilles om.

Mix-double

2 point

Double

2 point

Double

2 point



3.Division 2 øst

8 hold

2 hold op

2 hold ned

1. division

8 hold

Landsdækkende

1 hold op

3 hold ned

2. Division 2 øst

8 hold

1 hold op

2 hold ned*

2. Division vest

8 hold

1 hold 0p

2 hold ned*

2. Division 1 øst

8 hold

1 hold 0p

2 hold ned*

Elitedivision

8 hold

Landsdækkende

1 hold ned

3. Division 1 øst

8 hold

2 hold op

2 hold ned

I denne division 

kan samme klub 

fra Bornholm have 

to hold

3. division vest

8 hold

2 hold op*

2 hold ned

I denne division 

kan samme klub 

have to hold

Turneringsstruktur 

2023
Serie  vest

Max 8 hold i en 

pulje

2 hold op samlet

Serie øst 

Max 8 nold i en 

pulje

4 hold op samlet

Serie øst 

Max 8 nold i en 

pulje

4 hold op samlet

Serie øst 

Max 8 nold i en 

pulje

4 hold op samlet

Serie øst 

Max 8 nold i en 

pulje

4 hold op samlet

Serie øst 

Max 8 nold i en 

pulje

4 hold op samlet

Serie øst 

Max 8 nold i en 

pulje

4 hold op samlet

Serie øst 

Max 8 nold i en 

pulje

4 hold op samlet

Serie  vest

Max 8 hold i en 

pulje

2 hold op samlet

Serie  vest

Max 8 hold i en 

pulje

2 hold op samlet

Serie  vest

Max 8 hold i en 

pulje

2 hold op samlet

De med * markerede op- og 

nedrykninger er betinget af 

nedrykning fra 1. division



Elitediv

Hedebo 1

StarPetanque 1

Tappernøje 1

Brabrand 1

Københavns Petanque Klub 1

Petanque Holbæk 1

Star Master's 1

Vestfyn 1

1. division

TEAM VP 1

Odense 1

Jonstrup 1

Lynge 1

Hvidovre 1

Hedebo 2

Kliken 1

Hornbæk 1

2. division vest

Føvling 1

StarPetanque 2

Læborg Petanque 1

Nordjylland 1

Horsens 1

Brabrand 2

Vennernes 1

Sydmors

2. division øst 1

Hornbæk 2

Aakirkeby 1

PIF Petanque 1

Amager P96 1

Hvidovre 2

Søborg 1

Københavns Petanque Klub 2

Hedebo 3

2. division øst 2

Nordfalster 1

Tappernøje 2

Nykøbing F 1

Korsør 1

TP Herfølge 1

Petanque Holbæk 2

Star Master's 2

Stokkemarke 1

3. division vest

Herrup 1

Hvirring 2

Odense 2

Nordjylland 2

Herrup 2

Hvirring 1

Le Petit Petanque 1

Føvling 2

3. division øst 1

Gribskov Petanque 1

Viking Petanque 1

Hornbæk 3

Jonstrup 2

Københavns Petanque Klub 3

FIF 1

Rødovre 1

Viking Petanque 2

3. division øst 2

Hedebo 4

Tølløse Petanque Klub 1

TP Herfølge 2

Nordfalster 3

Torslunde 1

Troldens 1

TEAM VP 2

Petanque Holbæk 3

Holdene i serierækkerne er ikke 

med, da vi ikke kender antal 

tilmeldte hold. Vi tager forbehold 

for ændringer i de enkelte puljer, 

da tilmeldingsfristen først er 28. 

februar.

Turneringsstruktur 

2023 – oversigt over 

holdene i de enkelte 

rækker.



Afvikling: Elitedivision og 1. division, landsdækkende

1. Runde Lørdag den 22. april 2023 3 kampe

2. Runde Lørdag den 13. maj 2023 3 kampe

3. Runde Søndag den 11. juni 2023 2 kampe

4. Runde Lørdag den 19. august 2023 3 kampe

5. Runde Lørdag den 2. september 2023 3 kampe

a) 1. runde afvikles som udgangspunkt et sted for alle hold i puljen

b) 5. runde afvikles som udgangspunkt hos de regerende danske mestre for både Elitedivisionen 

og 1.division.

c) Alle hold får en hjemmebane runde.



Vest for Storebælt

Afvikling: 2. division, 3. division og serierne

1. Runde Lørdag den 22. april 2023 3 kampe

2. Runde Lørdag den 13. maj 2023 3 kampe

3. Runde Søndag den 11. juni 2023 2 kampe

4. Runde Lørdag den 19. august 2023 3 kampe

5. Runde Lørdag den 9. september 2023 3 kampe

a) 1. og 5. Runde afvikles som udgangspunkt et sted for alle hold i samme pulje

b) Alle hold får en hjemmebane runde.



Øst for Storebælt

Afvikling: 2. division, 3. division og Serierne

1. runde Lørdag den 22. april 2023 2 kampe

2. runde Lørdag den 13. maj 2023 2 kampe

3. runde Lørdag/søndag den 10. og 11. juni 2023 2 + 2 kampe

4. runde Lørdag/søndag den 19. og 20. august 2023 2 + 2 kampe

7. Runde Lørdag den 9. september 2023 2 kampe

a) Alle hold får mindst en hjemmebane

b) 7. runde afvikles om muligt samme sted for alle hold i puljen



Pris og tilmelding i 2023

Tilmeldingsfristen er den 28. februar 2023 via PetanquePortelen

Alle hold koster 2.800 kr. i tilmeldingsgebyr incl. licenser til alle klubbens medlemmer

Der gives op til 800,00 kr. pr. spillerunde til transport pr. hold over Storebælt mod 

dokumenterede udgifter til bro eller færge.

Der gives beløb svarende til max. udgifter for 2 biler til færgebillet (Rønne-Køge)

eller færgebillet (Ystad-Rønne og BroBizz (Øresundsbroen))



Indberetning af resultater og holdsedler

Der vil komme nogle ændringer i forbindelse med indberetning af 

resultater, samt udfyldelse af holdkort.

Målet er, at resultaterne på PetanquePortalen kommer til at indeholde alle parametre i 

forbindelse med en holdkamp som er med til at afgøre stillingen i rækken.

Det betyder formentligt, at der skal indberettes resultater for hver enkelt kamp. 

Samtidig betyder det også, at vi løbende kan følge med i den aktuelle stilling. 

Holdkort skal også udfyldes af hensyn til, hvis der skulle komme protester over brug af 

spiller der ikke er spilleberettiget. Holdkortene skal ikke indsendes, men udleveres til 

TU på anmodning.


