
Petanque-sæsonen 2015 startede med nedenstående lettere pompøse kanonade fra årets præsident: 

 

 

 

 

 

Har resolveret som følger: 

Jeg har besigtiget banen og kan ikke tillade, at turneringen starter, før banen er bragt i en stand, som minimum 
modsvarer internationale standarder. 

Derfor indkaldes petanquespillere af alle aldre og køn til en arbejdsdag 

Torsdag den 23. april kl. 13 

Opgaven består i at fjerne det øverste lag (2-3 cm) af banen og erstatte det med frisk stenmel indkøbt til lejligheden.  

Inspektion af de to beholdere ved nr. 21´s nordmur og på østsiden af grundejerforeningens skur efterlader præsidenten 
med en nagende tvivl om, hvorvidt indholdet er stenmel. En laboratorieprøve vil afgøre dette inden nævnte dato. 

Der vil blive serveret lette forfriskninger. 

Petanquespillerne bedes overveje følgende forslag: Turneringen 2015 vil finde sted fra  

kl. 16 hver torsdag. Dette vil modvirke forhastede måltider og betyde, at solen vil være på himmelen medens spillet 
afvikles, hvilket af nogle anses som en klar fordel.  

Vor gunst som tilforn 

SteenSteenSteenSteen    
Præsident 

Den 23. mødte mange flittige hænder op for at give pisten første halvdel af en tiltrængt overhaling, dvs fjernelse af 

banens slidte top-lag. Efterfølgende konstaterede vi at erstatnings-melet fra stenmøllen, samtlige 3.5 tons stod 

særdeles solidt parkeret ud for Strandhaven nr 21; laaangt fra sin endelige destination. 

Få dage efter, den 5. maj, indløb følgende skrivelse fra det præsidentielle kancelli: 

 

Præsidenten forPræsidenten forPræsidenten forPræsidenten for 
Strandhavens PetanqueturneringStrandhavens PetanqueturneringStrandhavens PetanqueturneringStrandhavens Petanqueturnering 
  
  

Præsidentens kontor meddeler: 
Præsidenten har i den seneste tid haft alt for travlt til at være præsident. Adskillige besøg fra såvel indland som udland 
har lagt beslag på Præsidentens knapt tilmålte tid. 
Men det ændrer sig nu. 
Førstkommende torsdag d. 7 maj erklæres for arbejdsdag med rivegilde. Først, kl. 12.30, skal det dyrt indkøbte stenmel 
transporteres så tæt på banen som muligt. Hertil lejes en palleløfter, som betjenes af flere granvoksne mænd blandt 
spillerne. 
Så fordeles stenmelet jævnt over banen, inden den sidste afretning foretages. Hertil er der behov for adskillige hænder 
med river, vandrør og vaterpas og andre passende instrumenter. Hen på eftermiddagen er banen klar til brug og 
turneringen kan begynde. 
Elementært, ikke? 
p.p.v. 
Steen 
Fuldmægtig 

Det viste sig dog heller ikke at passe, men ugen efter gennemførte et lille sejt hold af yngre spillere flytning og 

pålægning af de godt 3.5 tons stenmel. De siger lakonisk at de sov godt den aften.   

Præsidenten for Præsidenten for Præsidenten for Præsidenten for     

Strandhavens petanqueturneringStrandhavens petanqueturneringStrandhavens petanqueturneringStrandhavens petanqueturnering    



Vi andre kan med respekt konstatere at det Præsidentielle politiske program for 2015, en ny top-coat på pisten, er 

gennemført. 

Den 14. maj og nu med den mere tidssvarende elektroniske brevservice, dvs. pr e-mail indløb følgende:  

 

Lundby lundby@lic-mail.dk via mail.dk           14. maj 2015 
Petanqueturneringen starter i dag, Kr. Himmelfartsdag, kl. 16. Der spilles hver torsdag kl. 16 frem til torsdag d. 3. 
september. 
Afslutning finder sted søndag d. 6. september kl. 10 – ? 
Steen 
Præsident 

Og så var vi i gang.  

Man kunne konstatere at den præsidentielle stab havde lidt indkøringsproblemer i starten. Måske fordi Hr & fru 

præsidenten var bortrejst i lange perioder, måske også fordi man ikke arbejdede med uddannet personale, men kun 

med elever, viz. eleven Steen nedenfor. Det rettede sig dog hurtigt og præsidenten fandt sig til rette med sin nye 

status, ref. vedlagte: 

    
Præsidenten forPræsidenten forPræsidenten forPræsidenten for    
Strandhavens PetanqueturneringStrandhavens PetanqueturneringStrandhavens PetanqueturneringStrandhavens Petanqueturnering 

 

Præsidentkontoret skal beklage, at resultattavlen fra torsdagens spil først kommer nu. 
En forfjamsket kontorelev glemte at vedhæfte tavlen til webmaster, der ikke kunne opdatere hjemmesiden med varm 
luft. Han er i vrede rejst til Århus (Danish for progress). 
Kurt har meddelt, at han ikke deltager førstkommende torsdag, fordi han alligevel ikke vinder. En let depression skulle 
være årsagen. 
Præsidentfruen er så glad for sin fine placering, at stemningen i præsidentens gemakker er usædvanligt god. 
Præsidenten advarer mod at spolere den. 
Vor gunst som tilforn. 

SteenSteenSteenSteen    
Præsident 
 
Frem og tilbage gik kampene og op og ned gik placeringerne. Vedlagte oversigt viser den utrolige dynamik der har 

præget sæsonen. Mange har snuset til både top og bund i tabellen og der har hersket såvel eufori som tungsind i flere 

små hjem i Strandhaven (som præsidenten jo også giver udtryk for herover).       

Men efter næstsidste spillerunde var der to der skilte sig ud: Erling, der havde siddet komfortabelt på førstepladsen 

mellem 10. og 14. spillerunde og måske betragtede resultatet som givet (?), og Kurt der i en stærk finish havde vippet 

Mze Kaaberbøl fra tronen. To points skilte de to, hvorefter præsidenten dekreterede at vinderen skulle findes i en 

duel mellem dem. En runde, to mænd med hver sine kugler af stål. Man skulle være der for at føle spændingen, men 

Kurt, der objektivt set må siges at være bedst bevæbnet, fastholdt og udbyggede sin stilling der endte 38 mod 26 

points. En værdig vinder. Stort tillykke.  



 

 

Ved den efterfølgende fest i præsidentpaladset blev der uddelt hæder til vinderen, Kurt, årets debutant, Britta og 

årets spiller Erling.  

Til slut overdrog M. le President embedets regalier til Lars, der vil forestå Petanque sæsonen 2016. Han har efter 

sigende endnu ikke fundet ud af hvor stor en ære det er overgået ham.  


