
Strandhavens Pétanqueturnering 2014 

Spillerunde nr. 18, torsdag den 7.9.2014. Afslutning. 

Dagens resultater 
Annette/Winnie/Lise mod Erling/Hanne/Eva   13 - 7 

Annette/Eva/Kurt mod Lars/Erling/Steen         11 - 13                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

I søndags blev de sidste matcher spillet og vinderen af turneringen fundet. Spændingen var indtil 

sidste kugle blev sat, ulidelig og slutresultatet uforudsigeligt. Spillerne ænsede end ikke den stille 

regn der faldt. Og alligevel, som forudsagt allerede for flere uger siden (af denne signatur som de siger i dagspressen) 

blev Erling årets vinder. Kurt var efter runde 17 (selvudnævnt) vinder, men glæden blev kortvarig: I 

næstsidste match måtte Kurt se sig slået af La Presidente og i sidste match satte Erling den 

afgørende spurt ind der satte præsidentskabet til vægs og gav ham selv førstepladsen. Det samme 

trekløver har også været de flittigste på pisten, men her indtager Kurt førstepladsen. Han har 

spillet 25 af de 33 matcher, sv. til et fremmøde på 76%, Winnie har spillet 23 af 33 matcher (70%), 

mens Erling ligger nr. 3 med 22 af 33 spillede matcher (67%). Henning har den højeste 

gevinstprocent. Han har vundet 75 % af de 12 matcher han har deltaget i.  

Nedenstående tabel viser spillernes placering gennem hele 2014 sæsonen, fra spillerunde 1 til 18, 

gennem alle 33 matcher.  

I bunden af tabellen finder vi, nej vi gør ej, vi er jo alle vindere. Tak for en god sæson med stort 

fremmøde og mange tætte matcher. 

 



Det vil være oplagt at bruge tabellen til at planlægge sæsonen 2015: en træningslejr på La Santa 

Sport; aflysning af sommerferien. Petanque dans la neige! hvis sæsonen opleves som for kort. 

Under alle omstændigheder er det et vink med en vognstang til os i tabellens tunge ende om at 

stramme ballerne og tage kuglerne i den anden hånd.  Så er det sagt! 

 

 

 

 

Den dejlige frokost hos præsidentskabet fejede dog al bitterhed til side over de tørre tærsk man 

har fået og tørrede den tåre man kneb ved modstandernes ofte hjerteløse tilråb.  

Mme La Presidente overdrog under en kort afbrydelse af den ivrige snapsedrikning sit høje 

embede til Steen, der tiltræder ved sæsonstart 2015. En epoke er slut… hik. 

 

 

 

Scoringstavle 
Navn Vundne kampe Gl. saldo Dagens score Ny saldo 

     

Annette 1 -30 4 -26 

Erling 1 11 -4 7 

Eva  -20 4 -16 

Hanne  -21 -6 -27 

Henning  47  47 

Kurt  25 -2 23 

Lars 1 2 2 4 

Lise 1 -15 6 -9 

Mona  -39  -39 

Steen 1 8 2 10 

Winnie 1 44 6 50 

     

 

 

 



Samlet resultat 
Navn Antal kampe Antal vundne Score Placering 

     

Annette 17 6 -26 9 

Erling 22 14 7 1 

Eva 10 2 -16 11 

Hanne 16 7 -27 8 

Henning 12 9 47 4 

Kurt 25 13 23 3 

Lars 16 7 4 6 

Lise 15 7 -9 7 

Mona 12 3 -39 10 

Steen 13 8 10 5 

Winnie 22  13 50 2 

     

  


