
Beretning for 2020 Amager P 96 Tårnby 

 

Det blev et noget anderledes petanque år 2020 end vi regnede med, da vi 

i starten af januar startede træningen op til den kommende sæson. Da 

statsministeren den 11. marts meddelte, at hele Danmark skulle lukke 

ned, gjaldt det også sporten og vi måtte meddele vores medlemmer, at 

klubben måtte standse alle aktiviteter på banerne. 

Vi nåede dog, den 29. februar, at afholde Fastelavnspetanque med 34 

deltagere. 

Standerhejsningen den 29. marts blev i første omgang udsat, men blev 

senere helt aflyst. 

Vi havde ellers deltaget i DGI’S årsmøde i starten af marts, hvor der bl.a. 

blev trukket lod til den kommende 6-mandsturnering. Det var også et 

planlægningsmøde hvor der blev sat datoer på alle DGI Storkøbenhavns 

aktiviteter i 2020. Alt blev senere aflyst. 

Der var også tilmeldt hold til Dansk Petanque Forbunds 

sommerlandsturnering. 

Både 6-mandsturneringen i DGI-regi og Sommerlandsturneringen i DPF-

regi blev dog gennemført i en noget reduceret Corona udgave, Da 

myndighederne på et tidspunkt satte forsamlingsforbuddet til 50 

personer.  

Vi havde 6 hold med i 6-mandsturnerignen og 3 hold med i 

Sommerlandsturneringen, men ingen af disse turneringer blev afsluttet 

med slutspil, da forsamlingsforbuddet blev nedsat til 10 personer. 

Efter at klubben blev lukket ned i marts måned, lykkedes det dog at åbne 

lidt op for vores aktiviteter i klubben sidst i maj måned, hvor klubbens 

medlemmer overholdt alle myndighedernes anbefalinger med hensyn til 

afstand og afspritning osv. Tak for det. 



De var tydeligt, at alle medlemmer havde savnet spillet og samværet med 

de andre medlemmer, for vi var flere gange meget tæt på nå grænsen for, 

hvor mange der måtte være på banerne. 

Klubbens månedlige vinpetanque er gennemført med hensyntagen til 

myndighedernes restriktioner. 

En af klubbens traditionsrige turneringer er Grillpetanque. Også denne 

turnering lykkedes det at afholde den 18. juli med 35 deltagere. 

Vores interne ”messing” petanque turnering kunne heller ikke 

gennemføres i 2020. Det er naturligvis bestyrelsen håb, at den kan 

genopstå i 2021. 

Klubmesterskaberne blev også aflyst på grund af Corona. 

Vores afslutningsfest måtte lide samme skæbne. 

En af de interne turneringer det lykkedes at gennemføre var den årlige 

juleturnering i starten af december, med 22 deltagere. 

En af årets helt store opgaver har været planlægningen af vores 

mangeårige drøm at få opført en hal til indendørspetanque, samt 

renovering og udvidelse af vore udendørsbaner til ca. 30 baner. 

Det er her på sin plads at takke Carl-Johan for hans store arbejde og 

engagement i projektet. Der har været holdt adskillige møder med 

kommunale embedsmænd og håndværkere. Udfærdiget tegninger over 

hallens placering og hallens indretning. 

Udover dette arbejde, har Carl-Johan også været involveret i ansættelsen 

af en ny bestyre til Idrætsområdets cafeteria i Vestamager hallen og Den 

nye Svømmehal. 

Til sidst en tak til den sponsor, der trods Corona restriktioner valgte at 

støtte klubben økonomisk i 2020. Morten Block Auto på Hørby Alle. 

Det er en glæde, at MB auto har valgt at støtte klubben igen i 2021.  



Bodega Papilion v/Allan Petersen valgte i starten af 2020 at takke nej til 

sponsorat, på grund af nedlukning.  

Det samme var tilfældet med A. A. Malerservice. 

Fung. Formand Tommy Svendsen 

 


