
Tilbage til Søgård Petanque Klub 

Byg din egen pétanquebane 

 

Det franske kuglespil kan spilles overalt, men er sjovest på grus. 

Anlæg af egen pétanquebane er en overskuelig opgave. Her er 

opskriften, som kan varieres efter behag 

 
Af Niels Barfod og Lars Refn 

[torsdag 01.07.1999 00:01  

 

 

 

   

 

En rigtig Pétanquebane måler 15 gange 4 meter. Men mindre kan 

også gøre det. Dog helst ikke min dre end ca. 13 gange 2,5 meter. Et 

gammelt bed i et hjørne af haven, hvor skvalderen evt. har taget over 

hånd, er velegnet. Ellers kan et stykke af græsplæ nen ofres til 

formålet. Her er der så den ekstra gevinst, at en pétanquebane ikke 

skal slås. Hvis det er muligt, så vælg et sted, hvor der er rart at 

opholde sig. Sol og læ er også godt. 

 

 

Find spaden frem og fjern vækster og jord ned til et spadestiks 

dybde, og ret jorden til så bunden er jævn. Dæk eventuelt med 

fibertex, så senere lugning begrænses 

 

 
 

 

   

Vigtigt er det at tage stilling til underlaget. Her er forskellige 

muligheder. Først skal man vælge, om man vil anlægge en nem bane, 

som familie og venner kan trille kugler på. Eller om man vil have en 

svær bane, som kræver god kasteteknik for at skrue kuglerne uden 

om sten og skærver, og som kræver, at man mestrer det høje spil. 

Pétanque er let at lære, men man kan gøre det sværere hen ad vejen. 

 

Den nemme bane kan f.eks. anlægges med et lag (10-15 cm) lysit, 

som er knust granit fra Stavanger, ovenpå et lag stabilgrus, ligeledes 

på 10-15 cm. Det hele stampes godt sammen med en pladevibrator. 

 

Lysit er et ret dyrt materiale, men det er velegnet til pétanquebaner, 

fordi det pakker godt sammen, da kornene ikke er slebet runde, som 

det f.eks. gælder for strandsand, som er helt uegnet. Desuden sviner 

det ikke. Stabilgrus koster ikke mange basseøre, men som overflade 

har det en tendens til at blive lidt kattebakkeagtigt. Det hjælper dog, 

hvis man blander lidt ler i. 

 

Den svære bane anlægges med flere regulære skærver som 

spilleunderlag - de kan også tilføjes ad åre efterhånden som stenmelet 

pakker. Det kan også være nødvendigt at reparere banen navnlig midt 

på, hvor meget af spillet kommer til at forgå. Her kan det være en 

god idé med lerholdigt stabilgrus - det er stærkere. 

   

Det skal du bruge 

Det skal du bruge 
Ingredienser til et 

excellent pétanqueanlæg 

på 15 gange 4 meter. 

Priseksemplerne kan 

variere, og kørsel er ikke 

medregnet. Priser er inkl. 

moms og diverse 

afgifter. 

Underlag: 
9m3 stabilgrus 

2 ruller Fibertex 

 

Dæklag: 
9m3 leret vejgrus 

eller 

9m3 lysit 

elller 

9m3 4-11mm 

skærver 
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Ramme: 
Ca. 380 

Chaussésten (ca. 

10 pr. løbende 

meter) 

eller 

15x15cm 38 meter 

trykimprægneret 

stolpe 

 

Leje af 

pladevibrator 

(fredag til mandag 

morgen) 

 

7600 

 

 

 

 

7125 

 

 

 

 

470 

 

Kantmateriale kan være meget forskelligt. En smuk, men også ret dyr 

løsning, er at lægge chaussésten hele vejen rundt og sætte dem i 

beton. Husk der går seks til otte af de store sten pr. løbende meter, så 

regn med en 360 sten. Ellers anbefales aflagte telefonpæle, hvis de 

kan skaffes. Mursten duer ikke, da de bliver skudt i småstykker i 

løbet af kort tid. Det samme gælder gasbeton. Kansten støbt i beton 

er også en god løsning. 

 

Bestil alt materiale på en gang. Det er ikke så meget materialerne 

som kørslen, der koster. 

 

Tag eventuelt stilling til, om der skal anlægges dræn. Det kan være 

nødvendigt, hvis arealet er meget vådt og fugtigt. Ifølge de officielle 

pétanqueregler, er der intet til hinder for at spille på en sjaskvåd 

bane, så længe målkuglen ikke flyder, men det kan være et frygteligt 

svineri. 

 

 

 

 

 

Ophavsmanden havde gigt 

Pétanque blev født kort efter århundredskiftet i den lille sydfranske 

havne- og værftsby La Ciotat, der ligger ca. 30 km øst for Marseille. 

Historien fortæller om en ældre udøver af Jeu Provencale (et 

provencalske kuglespil), der på grund af gigtvrøvl med bentøjet ikke 

længere kunne deltage i sit elskede kuglespil. 

 

Manden, der hed Jules le Noir, fandt sammen vennen Ernest Pitiot 

ud af, hvordan reglerne for Jeu Provencale skulle ændres, så Jules 

 

 



igen kunne komme i spil. Det blev til en kortere bane og ikke noget 

med tre skridts tilløb, ej heller nogen regel om, at man skulle stå på 

et ben ved kast. 

 

Den første regulære pétanqueturnering blev holdt i 1910. Siden har 

spillet bredt sig - først i den frankofone verden navnlig i de 

nordafrikanske lande og siden med masseturismen til resten af 

verden. Siden stiftelsen i 1958 har den internationale pétanque-

federation afholdt verdensmesterskaber hvert år. I 1999 foregår det 

på den franske vulkanø Réunion i det indiske ocean, og Danmark er 

med blandt de 44 deltagerlande. 

 

Dansk Pétanque Forbund blev stiftet i 1986 og har i dag knap 2500 

medlemmer fordelt over hele landet i mere end 75 klubber. 

 

Forbundet kan kontaktes på tlf. 43 26 24 45, e-mail: 

DPF@petanque.dk 
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