
Petanque for firmahold i Horsens 

 
 

Onsdag den 19. juni og onsdag den 21. august 2019 
Horsens Petanque Klub ønsker at udbrede kendskabet til petanquespillet. Derfor denne 
udfordring. Er der nogle friske og legesyge medarbejdere i dit firma, som vil stille op med 
et firmahold i petanque, så gi’r vi jer mulighed for at få et par sjove og spændende aftener. 
Succesturneringen for firmahold afvikles for 11. gang, i år, og det er igen med en 
præmieturnering, som nok skal skærpe deltagernes interesse for at yde en toppræstation. 
Drivkraften for firmapetanque skal dog stadig være præget af nogle hyggelige, sjove og 
sociale timer blandt dine kolleger/medarbejdere. Det kræver blot 2 personer (M/K’ere) for, 
at stille et hold. Men kun dejligt, hvis samme firma stiller med flere hold. Hold fra samme 
firma, vil ikke mødes i første spillerunde. Alle hold er garanteret 3 kampe, begge 
kampdage. Petanquekugler kan selvfølgelig lånes i klubben. 
Fair Play: Dog må du/I ikke være medlem af en petanqueklub, for at kunne deltage. 

 
TURNERINGSFORM 
Der spilles efter Schweizer stigesystemet, vinder mod vinder og taber mod taber, efter 
hver runde, i alt 6 kampe. De første 3 kampe spilles onsdag den 19. juni og de sidste 3 
kampe onsdag den 21. august 2019. Spillestart begge dage kl. 18.00 – Klubhuset vil være 
åben fra kl. 16.00. Èn holdkamp forventes at vare max. 1 time. Som afslutning på 
spilledagene vil vi være vært ved en øl/vand eller et glas vin. Hvor vi gerne fortæller om 
Horsens Petanque Klub.  
 
HVOR SPILLER VI - - 
På Horsens Petanque Klubs baner, Schüttesvej Horsens  (ved Dyrskuepladsen)  
 
DELTAGERGEBYR 200,- kr. pr. hold 

Deltagergebyret bedes overført til klubbens konto i Danske Bank, ved tilmelding på: 
Reg.: 4727 Konto nr. 3445 747 467 

 

Med venlig hilsen 
Horsens Petanque Klub 

HPK.DK 
Tilmelding senest onsdag den 29. maj 2019 

Telefon 30 13 39 85 eller E-mail til: niels.ege@mail.tele.dk 
 

Præmier til minimum de 10 bedst placerede hold, og i bedste fald, til endnu flere! 


