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6. spillerunde
Præsidenten vendte denne aften sodsværtet tilbage fra Bloksbjerg og valgte at spille sammen 
med sin nabo spiller nr. 11 og sin håndgangne mand spiller nr. 12. 
På papiret et stærkt hold, som desværre måtte se sig besejret i aftenens første kamp mod 
spiller nr. 1, Annette, spiller nr. 5, Henning, og spiller nr. 10, Mona. Det skyldtes i meget høj 
grad fedtspil. Især spiller nr. 5, Henning, viste fedtspil af meget høj klasse. En kneben sejr 
13 -11 blev det til.
I returkampen havde Præsidenten rystet jetlag’et af sig efter de mange timer på den umageli-
ge kost. Præsidentholdet vandt en komfortabel sejr 13 -8.

Efter 6. spillerunde har stjernespilleren, nr. 3, 
Erling, mistet sin førsteplads til spiller nr. 5, 
Henning. Så kan han måske nære sig for at 
rejse til Paris midt i en turnering.

Spiller nr. 1 Annette fører nu i kampen om 
den flotte flidspræmie, der gives til den spil-
ler, der har spillet flest kampe, uanset om de 
er tabt eller vundet.

Nye tillægsregler
Dansk Petanqueforbund har offentliggjort de internationale regler for petanque på sin hjem-
meside www.petanque.dk De nye regler har vakt en del bestyrtelse blandt spillerne. 
”Jeg skal ikke have nogen licens, hvis det er konsekvensen,” var 
den umiddelbare reaktionen fra spiller nr. 10, Mona. ”Forslaget 
bør på demokratisk vis sendes til folkeafstemning. Ellers risikerer 
Præsidenten en paladsrevolution”
” Jeg synes de nye regler lever helt op til fremherskende tenden-
ser i tiden,” siger Præsidenten. ”Jeg ser gerne kernesunde og af-
holdende spillere i denne turnering. Jeg vil arbejde for, at de nye 
regler bliver udvidet med et afsnit om seksuel afholdenhed før og 
under spillet”

Spil-
lernr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Pla-
ce-
ring

1 Annette 11 5 -15 4
2 Birger 2 1 2 10
3 Erling 9 5 -1 3
4 Hanne 6 4 15 5
5 Henning 7 5 20 1
6 Kirsten 2 2 10 9
7 Kjeld 4 2 10 9
8 Lise 9 3 -23 8
9 Maria 4 0 -28 12
10 Mona 9 5 -1 3
11 Rita 7 3 -6 7
12 Steen 8 5 16 2
13 Winnie 7 1 -30 11
14 Kurt 3 3 17 6

Dette syn bliver heldigvis snart en 
saga blot.

http://www.petanque.dk/


Præsidenten mener ikke der er grundlag for en folkeafstemning. ”Det bliver bare alt for indvik-
let. Vi vil ikke risikere et nej”

NYHEDSBREVET offentliggør herunder ordlyden af den nye paragraf i de internationale regler:

Alkohol/rygning
Ved officielle DPF-turneringer (turneringer med licenskrav optaget på DPF’s officielle spilleka-
lender) må en spiller ikke møde beruset frem - og det er ikke tilladt for en spiller at indtage 
nogen form for alkoholholdig drik i tidsrummet fra holdets licenser er afleveret til dommeren 
ved indskrivning til licenserne igen udleveres efter at holdet er slået ud af turneringen.
I samme turneringer er det ikke tilladt for en spiller at ryge fra det øjeblik en kamp, hvori spil-
leren deltager, starter (grisen kastes første gang), og til kampen er slut eller officielt afbrudt.  
Dette gælder såvel på, som udenfor den anviste spillebane. Spillere, der ikke overholder oven-
stående, sanktioneres af dommeren efter reglerne i § 34.

Det vil sikkert interessere NYHEDSBREVETS læsere, hvilke sanktioner, der er tale om, så her 
gengives § 34 i sin fulde ordlyd:

§ 34 – Straf
I tilfælde af manglende overholdelse af spillets regler straffes spillerne med følgende:
1) Advarsel
2) Annullering af den kugle, der er spillet eller skal spilles
3) Annullering af den kugle, der spilles eller skal spilles samt den efterfølgende
4) Udelukkelse af den skyldige spiller i spillet
5) Diskvalificering af det skyldige hold
6) Diskvalificering af de to hold i tilfælde af medvidenhed.

Allerede under torsdagens turnering kunne 
man se et par kriminelle udfolde deres last, 
så snart Præsidenten vendte ryggen til. 


