
  

                       ”Vestsjællandsrunden”     
 
Er en turnering i det vestsjællandske område, der inviterer 
private og de omkringliggende klubber til en hyggelig dyst i 
petanque, hvor det ikke er nødvendigt at farte hele landet 
rundt for at finde nogle modspillere der forstår at hygge og 
kæmpe for sejren. 
 

Som optakt til turneringen, når holdene er tilmeldt, er der 
start i Slagelse den 3 søndag i april måned efterfulgt af en 
ugentlig turneringsdag, onsdag, med finale og 
pokaloverrækkelse, samt smørrebrød i september. 
 
I juli måned afholdes der et stævne for ALLE der hygger sig 
med petanque, uanset tilhørsforhold og placering i klubber, 
her spilles der 5 kampe med forskellige makkere og med 
præmier til ALLE. 
Et kæmpe arrangement der trækker spillere fra det meste af 
Vestsjælland og i de 8 år stævnet har eksisteret er det blevet 
rost til skyerne, det er fuldt fortjent. 
 
”Vestsjællandsrunden” er opfundet og administreret af Niels 
Jørgen Pedersen, Slagelse. 
 
Holdene i turneringen kan højst bestå af 8 personer på en gang 
og 4 personer skal spille i hver kamp. 350.00 kr. pr. hold. 
Der spilles 4 doubler, en trippel og en single, om i alt 6 point 
pr. spilledag. 
Alle oplysninger om deltagelse kan fås på tlf.: 28 59 22 01 

www.vs-runden.dk 
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ALLE KAN BLIVE MEDLEMMER. 
Prisen for medlemskab er pt. 125 kr. pr. halvår. 

 

Spillested; Banerne ved klubhuset, Frederikshøjvej. 
Udendørs fra 1. maj måned og til 1. oktober : 

mandage 10 – 12 og fredage 10 – 12  
samt tirsdage og torsdage fra kl. 18 – 20. 

 

ÆLDRE SAGEN spiller på samme tider og steder som 
Firmasporten plus  

tirsdage 13 – 15, sommer. 
 

Der spilles indendørs på ”Rosenkildegården” 
fra 1, oktober og frem til 1. maj 
mandage og fredage: 10 – 12 og 

tirsdage og torsdage 18 – 20 . 
 

Som medlemstal er oplyst 75, med en aldersfordeling 
på 50 – 87 år, en ren HYGGEKLUB FOR ALLE ALDRE. 

 
Et godt sted at starte med petanquespillet. 

 
”Petanqueafdelingen” deltager i ”Vestsjællandsrunden” 

med 4 hold fra april til – september. 
 

I september afholdes ”Bymesterskabet” i doubler. 
 

Tage Brostrøm; tlf.: 58 52 43 41 
tage@brost.dk 
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http://www.vs-runden.dk/

