Kompetente kuglekaster i sutsko og sokker
Petanque: Kuglerne lokkede efter 25 år med bankospil
Af Ole Jessen i Århus Stiftstidende søndag
den 31. januar 1999

RODSKOV: I Rodskov er en snes
mennesker så bidt af petanquespillet, at kulde, regn og mørke
ikke får dem til at lægge kuglerne i
vinterhi. Nej, de går bare inden-

aften og søndag formiddag året
rundt. Om sommeren foregår det
udendørs på Banerne ved forsamlingshuset, og om vinteren trækker spillerne altså inden døre.
Avisen besøgte petanque-spillerne
tirsdag aften i forsamlingshuset.

smådrille hende hele tiden.
Som man kan se, så er vi gode til
spillet, men de andre bare er
heldige, siger Kaj Jensen med et
stort smil. –Ja, Kaj han kommer
helt fra Løgten, fordi han ikke kan
undvære os, Siger Anna Mogensen.
Hun kaster en kugle, som slet ikke
kommer i nærheden af ”grisen”,
og Kaj Jensen griner. Det var da
ærgerligt, siger Anna, og den
næste kugle kommer heller ikke
nærmere.
Den skæve finger
Så er det Kaj Jensens tur. Han
spiller med grønne læderkugler,
og han kaster med samme resultat
som Anna Mogensen, langt forbi,
hvorefter han stamper i gulvet.

Anna Mogensen og Kaj Jensen (til højre) smådriller hinanden, mens de
kappes om at kaste deres kugler,så de kommer nærmest til ”grisen”. I
midten holder Knud Christensen godt øje med stillingen.
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dørs i forsamlingshuset, hvor de
spiller to gange om ugen hele vinteren fra oktober til april.
Den første tanke går umiddelbart
til forsamlingshusets gulv og det
møde med de mange tunge jernkugler. Men der er ingen grund til
at være bekymret for gulvbrædderne, for om vinteren spiller man
med læderkugler, som slet ikke er
så tunge som jernkuglerne.
Petanque-klubben er en afdeling
af Rodskov Gymnastikforening, og
der er i alt cirka 50 medlemmer i
afdelingen. Der trænes tirsdag

Det er fordi min lillefinger sad
skævt, Siger Kaj Jensen, og de
andre griner. Men Kajs næste
kugle lægger sig tæt op ad
”grisen”.

Gode og heldige
På det store blanke trægulv er der
plads til tre baner, og man spiller
to mod to. Spillerne myldrer ind
på gulvet i sutsko eller strømpesokker, og snart er spillet i gang.
På et af holdene spiller Anna
Mogensen. Hun er med i
petanque-udvalget, en slags bestyrelse for afdelingen, og hun går
vældig meget op i spillet. Det viser
sig hurtig, at hun er ganske god til
at kaste de røde læderkugler,
således at de lægger sig tæt op ad
den lille hvide ”gris”. På modstanderholdet sørger Kaj Jensen for at

I næste runde tager Anna
Mogensen revanche med et par
sikre kast, og sådan fortsætter
spillet under stor morskab og
masser af små drillerier holdene
imellem.
Ja, vi har det sjovt sammen, og det
er spændende at spille. Men det
er nu bedre om sommeren, når si
spiller udendørs med de rigtige
kugler, siger Anna Mogensen, som
bor i Rodskov.
Hendes mand er også med i
kuglespillet i forsamlingshuset.

Anna Mogensen synes, at der er et
utroligt godt sammenhold i
Rodskov, hvor der bor omkring
250 mennesker, men hvorfor det
er sådan, det ved hun ikke. Hun
synes, at folk i landsbyen er
utrolige aktive, og det ved hun, for
hun kender de allerfleste. For
nogle år siden var nemlig hende,
der i en del år stod for driften af
forsamlingshuset.

Vi har en venskabsklub i Lystrup,
og dem spiller vi mod to gange om
vinteren og to gange om sommeren. Men selv om vi går op i spillet,
så er det ikke konkurrencen der er
det vigtigste. Petanque er alle
tiders hyggespil, og det er ikke
noget at blive uvenner over, så vi
giver altid hinanden næven, når vi
er færdige med en kamp, siger
Thorkild Pedersen.

Petanquespillerne
er
voksne
mennesker mellem 40 og 75 år. En
del af dem bor i Rodskov, mens
andre kommer fra et større
geografisk område, fra Studstrup,
Løgten, Rønde og Hornslet. Men
unge mennesker er der ingen af.

Han stod bag, da petanque-klubben i august fik støtte fra Tuborgs
grønne fond på 7.500 kr. Pengene
skal bruges til dræn i de udendørs
baner, som godt kan blive temmelig våde i regnvejr, og så skal
det udendørs lysanlæg forbedres.

Det fortæller Thorkild Pedersen
over en kop kaffe i gymnastikforeningens klublokale ved siden

Petanqueklubben startede i 1993,
og på væggen i klubhuset hænger
billeder af klubmestrene i petanque for hvert år
afdelingen har eksisteret.
Levende lys på kuglen

Koncentrationen er på højdepunktet, når kuglerne
kastes i forsamlingshuset, hvor petanque-klubben i
Rodskov øver inden døre hele vinteren.
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af forsamlingshusets sal. Han
fortæller også, at petanque-spillerne ofte tager rundt og spiller
turneringskampe andre steder i
Østjylland i Grenaa, Kolind, Randers, Beder og Lystrup.

Nu er der pause i
spillet, og stadigvæk
i sutsko og strømpesokker kommer spillerne for at tage sig
en kop kaffe og en
medbragt hjemmebagt småkage eller
en øl fra køleskabet.

Anna
Mogensen
fortæller, at i starten var der slet ikke
noget lys på den udendørs bane.
Nogle gange når vi var rigtigt godt
i gang med et spil, og det blev
mørkt, tændte vi et fyrfadslys,
som vi satte ved siden af grisen, så

man kunne se, hvor den var
henne, siger Anna Mogensen.

Og snakken går.
Det koster 90 kroner pr. halvår at
være med, og desuden 50 kroner
om året til gymnastikforeningen.
Derudover er der kun udgifter til
kaffe, øl og sodavand i pauserne.
Der skal ikke betales en masse
penge til et særligt udstyr, og
læderkuglerne tilhører klubben.
Mens snakken går, kommer et af
klubmedlemmerne pludselig til at
tænke på at fortælle om Jens
Nygård fra Rodskov. Han gik tik
bankospil i 25 år, men nu er han i
stedet for blevet bidt af petanquespillet.
Ja, det er rigtig nok, siger den 72
årige Jens Nygård, som også sidder
ved bordet.
I 25 år gik han trofast til bankospil
en aften om ugen, men så en
søndag formiddag blev han lokket
ned til forsamlingshuset, og han
blev endvidere lokket til at tage en
af de jernkugler i hånden og kaste
den. Det synes han var sjovt, og
efter den søndag formiddag var
det slut med at gå til bankospil.
Nu spiller jeg i stedet for petanque
to gange om ugen, og jeg har
været med næsten hver gang,
siden jeg begyndte, sige Jens
Nygård, som forsikrer, at han
overhovedet ikke savner at gå til
banko.
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