
 

Formandens beretning 2022 

 

2022 har på mange måder været forunderligt og udfordrende ………. 

 

Året startede blæsende og den første storm i januar tog livet af vores telt. Det blev vendt på 

hovedet og krøllede sammen lige foran vores hal. Tommy fik stablet et oprydningssjak på 

benene, som fik samlet stumperne sammen og kørt på genbrugspladsen. Stor tak til alle der 

deltog med dette arbejde. 

 

Den 24. februar blev den årlige generalforsamling afholdt på Vestamager Idrætsanlæg, hvor 

der blev valgt flere nye medlemmer til bestyrelsen. Tommy afgik som formand og skal 

fremover spille en masse petanque. Der skal lyde en en stor tak til Tommy for indsatsen 

både som formand og som medlem af bestyrelsen. 

 

Vi modtog anmodning fra DPF om, at der var afbud fra et hold i DS, hvilket medførte, at  

Gittes hold P96-1 rykkede op. 

 

DGI Storkøbenhavn holdt den 7. marts årsmøde, hvor lodtrækningen i 4 og 6 mandsholds 

turneringen fandt sted. P96 stillede med 3 x 4-mandshold og 5 x 6-mandshold. 

 

Kommunen afholdt indvielse af den nye hal den 6. april og ved samme lejlighed blev 

baneanlægget navngivet Vestamager Petanquecenter. Det var en stor dag, som mange 

havde set frem til med forventning. Stor tak til kommunen, tak til alle hjælperne på dagen og 

tak til alle de mange hænder, der op til indvielsen havde hjulpet til med klargøring af det 

udendørs baneanlæg, opstilling af og klargøring af serviceområde, hal og depot. Tusind tak - 

uden jer var det ikke sket. 

 

DGI Storkøbenhavn afholdt landsdelsmesterskab i double den 9. april på vores udendørs 

baneanlæg. Der var 13 tilmeldte hold heraf 6 fra P96 og hvad jeg hørte fra dagen var, at 

arrangementet havde været en stor succes - tak til alle dem der hjalp. Stort tillykke til Birthe 

og Marli med 2. pladsen og Doris og Flemming med 3. pladsen. 

 

Senere i april gennemførte DGI Storkøbenhavn petanque skole som også var en succes og 

takket være adgangen til hallen, kunne skolen gennemføres tørskoet. 

 

Bestyrelsen traf i april beslutning om at gennemføre en KAFFE forsøgsordning til “fri” kaffe 

på  torsdag og søndag formiddage. Ordningen mødte en del udfordringer i starten, men flere 

i klubben synes, det var en god ordning. Ordningen fortsætter således også i 2023. 

 

Det lykkedes endeligt at markere klubbens 25 års jubilæum lørdag den 30. april 2022 med 

en klubturnering og efterfølgende kaffe, middag og hygge. Tak til alle som deltog, tak til alle 

hjælperne med at få det hele op at stå og endelig tillykke til vinderne Grethe og Bjarne af 

doubleturneringen. Den efterfølgende søndag var der standerhejsning og årets første vinspil. 

 

DGI Storkøbenhavn havde tidligere på året udmeldt at markeringen af Petanquens Dag 

skulle være i maj, hvor P96 deltog med Anne Lise som tovholder. Desværre var vejret ikke 

det mest venligt sindede, og  arrangementet blev gennemført indendørs. Borgmesteren kom 

på uanmeldt besøg og noterede sig, at det stadig var et flot og velholdt anlæg. Dertil kom 4 



 

interesserede, som udtrykte interesse for spillet. Tak til Anne Lise og alle øvrige som gjorde 

muligt at holde åbent hus. 

Udskiftning af gavlen på hallen var planlagt til uge 25, men grundet sygdom og 
leveringsvanskeligheder blev det af flere omgange udskudt. Udskiftningen blev således 
startet op mandag i uge 26. Som flere også husker lukkede kommunen jo også vores hal 
tidligere grundet fejl i tagkonstruktionen. Udbedringen blev igangsat i uge 26, og vi var stillet 
i udsigt at få hallen genåbnet senest i uge 28. Desværre gik det ikke helt sådan grundet 
ferie, men hallen blev genåbnet mandag den 15. august. I perioden var der opstillet pavillon 
på banerne, så de større planlagte aktiviteter kunne gennemføres trods det skiftende vejr. 

Den 23. juli var det tid til årets grillpetanque. Det var en fantastisk dag med masser af godt 
og spændende spil. Grillmenuen blev indtaget under teltet, da det blev lidt for koldt og fugtigt 
at sidde ved bænkene. Desværre blev arrangementet afbrudt inden hyggen helt satte ind af 
unge mennesker på scootere og med æg som vores hal blev målet for. Kedeligt at sådan 
nogle bøller skulle ødelægge et hyggeligt arrangement. 

Klubben skulle den 31. juli have lagt baner til DGIs landsdelsmesterskab i Triple, men 
desværre blev det aflyst grundet manglende tilmeldinger. 

I DPF sommerlandsturneringen nåede Amager p96-1 i sidste sekund, at skaffe det fornødne 
forspring foran Hornbæk 2 til at vinde serien med 1 point. Stort tillykke til holdet og tillykke 
med oprykningen. Desværre sluttede Amager P96-2 og Amager P96-3 nederst i deres 
rækker. I VETERAN CUP’en blev både Amager P96-1 og Jonstrup 2 vindere i DVC pulje 7 – 
stort tillykke med det. 

I DGI 6-mands blev P96-1 suveræne vindere af B-rækken, mens P96-2 blev nr. 2 i række c, 
pulje 2, P96-3 blev nr. 1. i pulje 3, P96-4 blev nr. 4 i række C, pulje 4 og P96-5 blev nr. 3 i 
række C, pulje 1. 

I DGI 4-mands blev P96-1 nr 3 i rækken, P96-2 blev nr. 2 i rækken og P96-3 blev nr. 3 i 
deres række  - Tillykke med resultaterne. . 

Vores klubmesterskaber blev afviklet planmæssigt i slutningen af september og starten af 
oktober. Her var der også mange spændende, tætte kampe og med nogle meget positive 
overraskelser til følge 

Dame single: 1. Marianne, 2. Gitte, 3. Else 

Herre single: 1. Flemming, 2. Verner, 3. Leif 

Double: 1. Bente/Steen, 2. Birthe B/Marli, 3. Ernst/Svend 

Triple: 1. Marianne H/Birthe B/Marli; 2. Gitte/Verner/Finn; 3. Connie/Povl/Jan 

Tillykke til jer alle – det er rigtig godt gået. Tak for nogle spændende dage med lange gode 
og kampe, der med tydelighed viser, at målrettet træning giver bonus. 

I uge 39 sluttede årets messing. Der var gennem sæsonen godt 65 medlemmer der bidrog til 
turneringen og i år var der et virkeligt tæt opløb, da to medlemmer havde opnået samme 
pointtal. Vinderen blev Leif Z, som i modsætning til Eli (nr. 2) havde spillet 5 færre kampe. 
Stort tillykke med resultatet – super flot. 

Bestyrelsen udarbejdede oplæg til vision for sportslig udvikling af Amager P96 Tårnby, som i 
efteråret 2022 er blevet drøftet med DPF og DGI holdledere. Klubben skal på på en 5 årig 



 

horisont i perioden 2023 - 2027 opnå at få etableret et hold i DPF Elite, hvilket er meget 
ambitiøst. P96 skal desuden i DPF regi fastholde et 1. hold, 2. hold, 3. hold og gerne udvikle 
et 4. hold. Der skal stilles stærkeste hold og spilleudvalget forestår den nødvendige 
seedning og planlægning. 

Spillerudvalget sammensættes af holdledere for holdene i DPF, to udpegede holdledere fra 
DGI holdene samt minimum et bestyrelsesmedlem. Formanden udpeges blandt holdlederne 
for licensholdene. Veteran og DGI spil fastholdes i muligt omfang. Derudover skal der i 
perioden etableres en ungdomsafdeling (under 25 år). 

Spillerudvalget kan i nødvendigt omfang planlægge træning efter behov. 

I oktober startede DGI Storkøbenhavn op med deres vintertræning i vores hal. På 
åbningsaftenen den 24. oktober deltog godt 25 spillere fra flere forskellige klubber. Der blev 
både øvet og spillet turnering. Vi håber at rammerne kan bidrage til god og positiv udvikling 
for vores og andre spillere. DGI Storkøbenhavn fortsætter med vintertræningen ind i 2023 og 
tak til de af jer, som har tilbudt sig som hjælpere. 

Til klubbens årsafslutning, der blev afholdt på cafe Feven, havde bestyrelsen kigget i de 

gamle gemmer i pokalskabet og besluttede at genindføre et par traditioner med kåring af 

Årets spiller og Årets medlem. Marianne H, der startede i klubben i oktober 2022, blev kåret 

som Årets spiller som følge af de flotte resultater der er opnået ikke mindst på baggrund af 

en stor træningsindsats. Erik Fagerskov blev kåret som Årets medlem, der gennem 

vedholdenhed og positivitet har gjort en fantastisk indsats for klubben og stået for 

rengøringsjobbet på vores toiletter. 

Jeg indstillede også Lena og Carl-Johan til at modtage DIF og Vellivfondens frivillighedspris, 

men desværre gik den til en anden. Jeg håber muligheden byder sig i 2023. 

Fra kommunens Initiativ- og Udviklingspulje fik vi bevilget midler til indkøb af 10 sæt nye 

kugler med navn og 2 stk nye klub beachflag. De står nu i klubben og tænkes anvendt dels 

ved åben hus arrangementer og dels ved diverse rekrutteringstiltag på fx Amager Strand 

eller ved andre lejligheder, hvor vi vil markere os selv. Tak til CJ for indsatsen hermed. 

I starten af december blev der også lige plads til en omgang julepetanque med suppe, 

gløgg, æbleskiver og gode præmier til vinderne. En stor tak herfra til vores sponsorer. 

Samlet set et meget travlt år for mig og bestyrelsen, som jeg takker for deres positive og 
store indsats gennem året - vi ser frem til 2023 med spænding og takker alle jer, der 
bakkede op om årets aktiviteter. 

Brian Roth (formand) 

 

 

 

 

 


