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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Den lokale petanqueklub Amager 
P96 Tårnby har holdt til i ydmyge 
omgivelser, telte, læskur og mand-
skabspavillon ved Ugandavej. Det 
bliver der nu lavet markant om på 
med en ny indendørs petanquehal

PETANQUE - INDE OG UDE

Tekst og foto: Søren Havemann  
Illustrationer: Tårnby kommune

Formand Tommy Svendsen og Carl-
Johan Vollertzen viste Tårnby Bladet 
rundt på området, der nu bliver ryd-
det, og kommunen går i gang med at 
klargøre arealet, hvor hallen skal pla-
ceres. 

Siden Tårnby Bladet tidligere for-
talte om projektet, har kommunen 
foretaget nogle ændringer. Petanque 
hallen er blevet flyttet om på nordsi-
den af Vestamager hallen, er blevet til 
en rundbuehal og indeholder nu også 
servicearealer, mødelokaler og lager.

Det bliver et af Danmarks bedste 

petanque-anlæg og sætter endnu 
mere Tårnby på petanque-landkortet. 

Petanqueklubben har været ind-

draget i hele forløbet. Både Tommy 
og Carl-Johan udtrykker deres store 
tilfredshed med samarbejdet med 
kommunen.  

Jubilæumsår

Klubben har i dag ca. 100 medlemmer, 
som alle kan glæde sig til klubbens 
25-års jubilæum i april. Men som det 
ser ud lige nu, sætter coronaen be-
grænsninger for den store festivitas.  
Bestyrelsen afventer et genåbnings-
udspil fra regeringen. Men der skal 
nok blive fest, måske i forbindelse 
med indvielsen af hallen. 

Med de ny omgivelser vil klubben 
kunne påtage sig at arrangere flere og 
større konkurrencer og landsdelsme-
sterskaber.

De nye omgivelser skulle også me-
get gerne føre til flere medlemmer og 
betyde, at endnu flere skoler og for-
eninger får lyst til at besøge og spille 
på anlægget, fortæller Tommy Svend-
sen.    

Økonomi

Petanqueklubben har selv samlet 
450.000 kroner ind til opførelse af 
en petanquehal. Det er sket i form af 

fondsmidler. Det er bl.a. Lokale- og 
Anlægsfonden og DGI/DIF´s For-
eningspulje.

Kommunen har i budgettet for 2021 
afsat 3,2 mio. til etablering af anlæg-
get. En rundbuehal som denne kan 
dog efter forvaltningens vurdering 
forventes at koste noget mindre, da 
materialegården, med den nu foreslå-
ede placering, ikke skal flyttes, hvilket 
var planen tidligere. 

Teknisk Forvaltning bliver bygherre 
på hallen og Kommunen skal efterføl-
gende stå for driften. 

Herunder:
Oversigtsfoto med placering 

af hal og baner. Petanque 
hal er markeret med blå. 

Eks. Petanquebaner er 
markeret rød og udvidelsen 

er markeret med gul.

Formand 
Tommy 

Svendsen (th) 
og Carl-Johan 
Vollertzen (tv) 

glæder sig til de 
nye indendørs 

petanquebaner 
på Vestamager.

Værd at vente på – ny petanque halVærd at vente på – ny petanque hal

PROJEKTET OMFATTER
Projektet bliver en hal på 680 kvadratmeter (en gennemsnits parcelhus-
grund) med LED belysning og med en højde på 7,6 meter og opføres i stål. 
Den vil fremstå i de samme sorte/mørke farver, som de eksisterende rund-
buehaller. Der vil i hallen være indendørs petanquebaner og et område med 
50 siddepladser. Det gamle udendørsanlæg vil blive renoveret, og der bliver 
anlagt 30 nye baner.

Foto af en hal 
magen til den 
der opføres på 
Vestamager.

Har du en  
sports-historie
... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør Søren Havemann

- Det er gratis
sporten@havemann.dk


