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Gug Petanque Klub
Petanque – en præsitionssport med udfordring, ånd og samvær

Gug Petanque Klub blev oprettet i 1997 med spillebaner i Gug. Vi har 12
gode baner til træning og turneringsspil, beliggende tæt ved Gug Boldklubs
Klubhus, som vi efter nærmere aftale har adgang til. Klubben har i
øjeblikket 66 medlemmer. Gug Petanque Klub er medlem af DGI
Nordjylland.
Gug Petanque Klub spiller ud fra de internationale spilleregler tilpasset
DGI’s regelsæt for petanque. Vi vægter både det seriøse i spillet og det
sociale samvær.
Vi har en bestyrelse på 5 medlemmer, som arbejder ud fra foreningens
vedtægter, generalforsamlingens beslutninger, samt traditioner og
nytænkning i klubben. Generalforsamlingen afholdes i februar.
Som en aktiv klub vil Gug Petanque Klub gerne være med til at gøre spillet
kedt. Det er et spil for alle.
Bestyrelsen står for afholdelse af:
1. Nytårsdags arrangement med petanque spil. Åbningsdagen i marts,
Natpetanque samt Gug Mesterskaberne i september. I samarbejde med
DGI afholdelse af: 1. Maj stævnet for spillere i Regionen, Petanque Skole
for spillere i Regionen, Landsdelsmesterskaber.
Gug Petanque Klub har et festudvalg, som sørger for afholdelse af f.eks.
Grill Petanque, Rødvins Petanque og udflugter om sommeren samt
julefrokost. Disse arrangementer er altid meget populære.
Året startes med, at vi mødes ved banerne 1.nytårsdag til en skål for det
nye år og petanque spil, hvis vejret tillader det. Vi starter den officielle
sæson den sidste søndag i marts med flaghejsning, spiller petanque, - samt
hyggeligt samvær.
Der foregår træning på banerne fire dage over ugen, ca. 2 timer ad gangen.
Der møder altid en del op til træningen, som fortsætter så længe vejret
tillader det. Vi tager os også tid til en pause med medbragt kaffe/the, brød.
En hyggestund, med petanque snak m.m.
Gug Petanque Klubs hjemmeside bliver løbende opdateret. Her kan man se
mere om klubben,datoer for de forskellige arrangementer,som klubben selv

står for,direkte adgang til DGI’s hjemmeside samt spændende petanque på
højt niveau.
På hjemmesiden kan man bl.a. også få information om, hvem der kontaktes
i klubben for mere information evt. indmeldelse i klubben. Der er altid
mulighed for at komme på besøg på vore baner, når vi træner. Du
kan begynde med at møde i klubben, deltage i spillet, hvor der gives
vejledning, inden du beslutter dig for at blive medlem. Klubben har ekstra
petanque kugler, som kan lånes. Nye medlemmer er altid velkomne.
Masser af stævner
I løbet af året afholder DGI mange petanque stævner i Nordjylland, heraf 1.
Maj Stævnet i Gug, som afholdes i samarbejde med Gug Petanque Klub.
I maj 2014 afholdt Gug Petanque Klub således også Landsdels
Mesterskaberne i single for regionen i samarbejde med DGI. DGI er også
tovholder i Limfjordsturneringen, som løber over sommeren. Gug
Petanque Klub har i 2015 6 hold med her. I 2014 havde Gug Petanque
Klub to hold med i slutspillet på Karolinelunds Baner, hvor ca. 150 spillere
fra Regionen fra morgen til aften spillede om at vinde turneringen.
Vinderne kvalificerede sig til at deltage i Lands Mesterskaberne.
Computeren er i dag et uundværligt redskab til styring af store stævner.
Det kræver viden om petanque spillet, oplæring og teknisk kunnen for at
kunne varetage funktionen som stævneleder.
Petanque spilles på flere niveauer. Man starter med at træne. Nogle syntes,
at det er spændende at spille turnering, når de er blevet dygtigere til spillet,
andre vil hellere gå ind som afløsere, ved behov i turneringskampene og en
del befinder sig bedst med at komme på banerne og træne sammen med
andre.

