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INVITATION TIL 
                             

Vinderne 2019                              

 

LANDSMESTERSKAB 
 

for 4-mands-hold 
 

den 2.-3. oktober 2021 

  DGI Storkøbenhavn 
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DGI petanque og Amager P96 Petanque inviterer hermed til landsmesterskab for 4-

mands-hold på Amager P-96’s Baner, Vestamager Idrætsanlæg. 

                        Ugandavej 109, 2770 Kastrup 

Deltagere er det hold, der har vundet landsdelsholdturneringerne eller har kvalificeret 

sig ved et landsdelsstævne om landsdelsmesterskabet. 

 

Mesterskabet afholdes med 16 hold – bestående af 4 spillere. 

 

Det hold, der stiller op til landsmesterskaberne, SKAL være det hold, der har 

kvalificeret sig ved at vinde landsdelsmesterskabet. Er landsdelens vinderhold 

forhindret i at deltage, kan landsdelen sende det hold, der blev bedst placeret herefter 

og er i stand til at deltage. 

 

PROGRAM 

Fredag den 1. oktober 2021  

Kl. 18.00-21.00 Ankomst, indskrivning og indkvartering 
Kl. 18.00-19.00 Aftensmad (kun forudbestilt) pris 60 kr.  
 Socialt samvær  

 Evt. vinspil  
    

Lørdag den 2. oktober 2021 

Kl. 07.30-09.00 Morgenmad (kun forudbestilt) pris 60 kr. 

Kl. 07.45-08.30 Ankomst og indskrivning 
Kl. 09.00-09.30 Fælles åbning og velkomst på spillepladsen 
Kl. 09.30-13.00 Turnering (indledende puljekampe) 

Kl. 12.30-14.00 Frokost 
Kl. 14.00-17.00 Indledende puljekampe (fortsat) 

Kl. 19.00-24.00 Middag og socialt samvær 

 

Søndag den 3. oktober 2021 

Kl. 07.30-09.00 Morgenmad 

Kl. 09.00-12.30 Kampe i mellemrunden 

Kl. 12.30-14.00 Frokost 

Kl. 14.00-15.30 Finalekampe 

Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse og afslutning 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

PRIS 

Kr. 695,00 (evt. gæster / reserver betaler fuld pris). 

(Deltagelse kun i fællesspisning lørdag aften, 200 kr.) 

Prisen inkluderer deltagelse i turneringen, frokost lørdag, 2 retters middag lørdag 

aften, morgenmad søndag og frokost søndag samt indkvartering.  

 

Aftensmad fredag Kylling i Carry med ris og grønt, samt kaffe (60 kr.) og morgenmad 

lørdag (60 kr.) bestilles og betales særskilt til afholdende klub ved  

 

Lena Svendsen, tlf. 42536715 el. mail: kasserer@p96-amager.dk 

 

 

Menu: 

 

Lørdag morgen: Brød, marmelade, ost, hamburgerryg, yoghurt, juice, Kaffe/the 

60 kr.  

 

Lørdag frokost: Platte m/ Sild, Flæskesteg, æg/tomat,  Leverpostej, 

                       Hønsesalat eller brie   

 

Lørdag aften:  Culottesteg m/flødekartofler, salat og flutes og pandekage med is 

 

Søndag morgen: Brød, marmelade, ost, hamburgerryg, yoghurt, juice, Kaffe/the 

 

Søndag Frokost: Platte m/ Sild, Flæskesteg, æg/tomat,  Leverpostej, 

                       Hønsesalat eller brie   

  

Alle måltider lørdag og søndag samt aftenfesten foregår i Cafe Feven, der ligger i 

hallen ved petanquebanerne. Drikkevarer må ikke medbringes.  

Der vil være salg kaffe/the, kage, øl, vand, vin m.m.  under hele stævnet i Petanque 

hallen. 

 

 

 

 

mailto:kasserer@p96-amager.dk
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OVERNATNINGSMULIGHEDER 

Gratis overnatning i Vestamagerhallen’s bordtennis lokale, der ligger lige ved 
petanquebanerne, hvor der er adgang til bad. 

Campering uden strøm på parkeringspladsen bag Vestamager Hallen. Adgang til bad i 
Vestamager Hallen.    

    

Overnatningssteder for egen betaling: 
 
Dragør-Copenhagen Camping, Bachersmindevej 11, 2791 Dragør, afstand ca. 6 km 

Copenhagen Go Hotel, Gemmas Alle 203, 2770 Kastrup afstand ca. 3,8 km,      
Zleep Hotels, Løjtegårdsvej 97A, 2770 Kastrup afstand ca. 3,8 

Zleep Hotels Copenhagen Arena, Ørestads Blvd. 124, 2300 København 
 
 

SPILLESTED 
 

Vestamager Idrætsanlæg 
Amager p-96, Ugandavej 109, 2770 Kastrup 
 

 
TILMELDING OG BETALING 

Foregår online på www.dgi.dk/202110734103 senest den 18. september 2021.  

AFBUD 

Afbud senere end den 18. september 2021 medfører fuld deltagerbetaling. 

 

STÆVNET AFVIKLES SÅLEDES: 

Hver landsdelsforening sender det hold til LM i kvartet, der har kvalificeret sig ved et 

kvalificerende arrangement for 4-mands hold i landsdelen.  

I alt 16 hold deltager. Der må højst anvendes 1 reserve pr. hold. 

Stævnet gennemføres i en weekend, hvor der spilles 5 runder. Lørdag spilles 3 og 

søndag 2 runder. 

En runde i kvartet består af i alt 4 kampe, hvor der i alt spilles 2 doubler, 1 single og 

1 triple.  

Der spilles efter ”det schweiziske stigesystem”, hvor der er matematisk garanti for, at 

de ”rigtige” hold kommer til at møde hinanden (f.eks. vindere mod vindere med 

baggrund i de opnåede resultater), således at rækkefølgen med baggrund i vundne 

kampe, vil være korrekt. 

 

http://www.dgi.dk/202110734303
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Det betyder, at der i første runde er lodtrækning, og derefter sammensættes 

kampene løbende efter opnåede resultater i de foregående runder.  

Der spilles på tid, i alt 75 minutter + 2 runder pr. kamp. 

 

Der spilles først to doubler og derefter en triple og en single.  

Holdende bestemmer selv sammensætningen af doublerne, triplen og singlen.  

Der gives 2 point for en vunden holdkamp og 1 point for en uafgjort holdkamp. 

Vinderen er det hold der har opnået flest point. 

I tilfælde af pointlighed tæller antal vundne kampe i holdkampene. 

Er der stadig pointlighed tæller scoren i samtlige kampe. 

Er der stadig pointlighed tæller indbyrdes kampe. 

Er der stadig pointlighed tæller scoren i indbyrdes kampe. 

Er der fortsat pointlighed afgøres placeringen ved at begge hold kaster en kugle. Der 

trækkes lod om hvem der starter. Det første hold kaster en kugle, der måles og 

kuglen fjernes. Det andet hold kaster en kugle. Der måles. Det hold der er nærmest 

målkuglen får 1 point  

Der spilles efter DGIs regler. 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Eventuelle spørgsmål rettes til Karen Pedersen,  

tlf. 24 40 98 41, mail: kamape51@gmail.com  

 

 

Venlig hilsen 

DGI Petanque  

 

Karen Pedersen tlf. 24 40 98 41     

(stævneledelsen) 
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OVERSIGTSKORT 
 
 

                

 

  

 

 

 

 

Sendt via mail til: 

Landsdelsudvalgsformænd, petanque 

Medarbejdernetværk, petanque 

DGI Petanque 

 


