
Ny petanquemester i Kettehøj II 
 
Ved petanquemesterskaberne i Kettehøj II lørdag den 9. juli blev der fundet en ny værdig mester! 
Niller fra have 88 løb med sejren efter en spændende turnering – og en pragtfuld dag. 
 
Efter de indledende runder måtte 5 af de 21 deltagere forlade turneringen, men alle gjorde det med 
værdighed og godt humør ☺ 
 
De sidste 16 deltagere spillede 4 kvartfinaler, hvorfra de 8 bedste gik videre. Allerede her måtte den 
regerende mester forlade turneringen sammen med 7 andre – alle dog uden at fælde en tåre. 
 
Så var vi nået frem til semifinalerne. 
Niller, Johnny, Bombe og Flemming mødtes i den ene semifinale. Og her måtte Bombe, som ellers 
havde været en af de bedste indtil da, forlade turneringen sammen med Johnny. 
Jesper, Anna-Lisa, Lone og John mødtes i den anden semifinale, hvor det blev farvel til Lone og en 
ellers flot spillende Anna-Lisa. 
 
I den spændende finale mødtes Jesper (have 121), John (have 99), Niller (have 88) og Flemming 
(have 85). 
I første spil vandt Flemming foran Niller, John og Jesper. 
I andet spil vandt Jesper foran Flemming, Niller og John. 
Før sidste spil førte Flemming således med 2 point ned til nummer 2 Niller, så Flemming kunne 
nøjes med en 2. plads – og alligevel vinde hele turneringen. Niller ville det dog anderledes, for han 
vandt foran Jesper, Flemming og John. 
Og således havde 2 bestyrelsesmedlemmer (hvoraf den ene var arrangør af turneringen) været så 
ugæstfrie at slå alle andre ud – og gå i omspil. 
Og her var arrangøren Niller ubarmhjertig – og han vandt et fortjent mesterskab. 
 
Efter finalen blev der serveret dejlige pølser med hele svineriet, ligesom der var øl og vand at skylle 
ganen med i det dejlige vejr. 
 
Tak til Niller og Brita for at arrangere, og til Tina for at være en hård – men uretfærdig – dommer! 
Og på gensyn til petanqueturneringen i 2006, hvor flere nok vil forsøge at vriste titlen fra Niller. 
 
Jesper 
Forhenværende mester 


