
Lellinge Petanqueklub  
 

Lellinge Petanqueklub blev officielt stiftet den 12. september 1998, og har således eksisteret i 25 år i 2023, 

altså næste år. Stiftelsesdatoen er fastsat som den dato, hvor de nye baner i anlægget blev åbnet. Disse 

baner lå, hvor de nuværende 

seniorboliger ligger, på hjørnet af 

Overdrevsvejen og Ringstedvej. 

Åbningen blev fejret med en drabelig 

dyst mellem Kulturudvalget, Lellinge 

Beboerforening og Lokal Brugsen (nu 

Daglig Brugsen). Finalen blev vundet 

overbevisende af Lokal Brugsen.  

 

Allerede den 26. marts 1998 blev der 

holdt et møde i Anlægget med 

deltagelse af 4 repræsentanter fra 

Beboerforeningen og Bitten Lykkebo 

fra Teknisk forvaltning. Det blev 

bestemt, at anlægge 2 baner langs 

Overdrevsvejen, og Teknisk forvaltning udarbejdede tegninger og Vej og Park udførte arbejdet med 

færdiggørelse senest 15. maj 1998.  

Ved den officielle åbning den 12. september 1998 var Petanque klubben uden medlemmer, men snart 

derefter startede Jørgen, Thorkild, Juul og Gunnar med at spille petanque hos Vennernes Petanque i 

Rishøj, hvilket var den spæde start på Lellinge Petanqueklub. Jørgen er stadig aktivt medlem af klubben. 

Klubben meldte sig ind i DGI Storstrøm, og senere DGI Roskilde, hvor vi stadig er. 

 

Da Anlægget i 2004 skulle benyttes til de nuværende seniorboliger, blev der i stedet anlagt et større felt 

med plads til 4-5 baner ud for det nye klubhus, som erstattede det gamle klubhus, som stadig ligger der.  

Inden de nye baner blev anlagt, spillede man i en kort periode på banen på Gåseledet. Det var også i 2004, 

at petanqueklubben blev en del af Lellinge Idrætsforening, og Jørgen blev formand og kasserer for klubben, 

og årskontingentet var 100 kr. 

 

Da Multihuset for et par år siden blev bygget, var det ”nye klubhus” og de daværende petanquebaner i 

vejen, og blev sløjfede. I byggeperioden blev der spillet på ”alternative baner”, som f.eks.  p-pladserne på 

Baneledet og også på selve banelegemet. Det var for viderekomne skal siges. 

  



 

Da Multihuset stod færdigt blev de nuværende baner 

anlagt. Der er 4-6 baner ud for indgangspartiet og 2-3 

baner foran det gamle klubhus.  

 

Lellinge Petanqueklub har i dag ca. 30 medlemmer og 

klubben deltager i turneringer i DGI-regi og har vundet 

medaljer, ligesom der spilles venskabskampe med 

omkringliggende klubber. Corona har sat dette på 

pause i et par år, men der startes op igen i år. 

Derudover holdes der turneringer i klubben med 

præmier, pt. 3 turneringer om året incl. den store 

pokalturnering med kåring af klubmester og 

overdragelse af pokal og indgravering af navn. De 

lokale turneringer efterfølges af særdeles hyggelige 

sammenkomster. Hvis der er stemning og tid, holdes 

der også sammenkomster derudover, bl.a. det 

særdeles vigtige årsmøde. 

 

 

 

Der spilles 3 dage om ugen og i al slags vejr, mandag kl. 14-16 og søndag kl. 10-12 og torsdag kl. 10-12 (fra 

1. maj ændres torsdag til 18.30 – 20.30). Som sagt er vi knap 30 medlemmer M/K og der er ingen 

aldersbegrænsninger. Spilletiderne kan måske nok tilgodese pensionister, men ændringer og udvidelse af 

tider diskuteres gerne, f.eks. flere weekender og lyse aftener.  

Vi vil gerne have flere medlemmer i Lellinges hyggeligste klub, og det årlige kontingent er pt. kun 200 kr.  

Alle interesserede er velkomne til at komme til et gratis prøvespil på de angivne tider, kugler kan lånes.   

 

Venlig hilsen 

Finn Hoffman 

Mail:finnhoffman1@gmail.com 

 Tlf.: 2259 6630 

April 2022  


