
Petanque 

Historie 
Petanque er det mest populære og udbredte spil inden for sin genre. Med 

udgangspunkt i det sydlige Frankrig har spillet i løbet af de sidste århundreder 

spredt sig til hele verden og findes i dag på alle kontinenter. 

Petanque spilles af to hold, der dyster mod hinanden. Hvert hold kan bestå af enten 

to eller tre spillere. Er der to spillere på holdet, har de hver tre kugler, er der tre 

spillere, har hver spiller to kugler.  

Spilleregler  
 

Før spillet begyndes, trækkes der lod om, hvilket hold, der skal kaste "grisen" (den 

lille trækugle med en diameter på 25-3O mm). Herefter tegner en spiller en cirkel 

(diameter ca. 35-50 cm) på jorden, hvorfra "grisen" og kuglerne skal kastes. Det 

hold, der vandt lodtrækningen (hold A), kaster "grisen" 6-10 m, fra cirklen og kaster 

derefter ligeledes den første kugle. Herefter kaster det andet hold (hold B) sin første 

kugle og lander denne længere væk fra grisen end hold A's kugle, fortsætter hold B 

med at kaste endnu en kugle. På den måde bliver det først hold A's tur, når hold B 

placerer en af sine kugler tættere på grisen end hold A's. Spillet fortsætter på denne 

måde, idet spilleren skal have begge fødder på jorden inden for cirklen, fra kuglen 

kastes og til den rammer jorden.  

Når det ene hold har kastet alle sine kugler tildeles points. Holdet opgør sine points 

på følgende måde: Enhver af holdets kugler, der er placeret tættere på "grisen" end 

det andet holds bedst placerede kugle tildeles 1 point. På denne måde gives der 

mindst 1 point i hvert spil (hvis den næst tætteste kugle i forhold til "grisen" tilhører 

modstanderen), mens der i det ekstreme tilfælde tildeles 6 points (hvis 

modstanderens tætteste kugle ligger længere væk fra "grisen" end holdets 

fjerneste). 

Under spillet kan forskellige strategier anvendes. Eksempelvis kan modstanderens 

kugler forsøges ramt og derved blive skubbet længere væk fra "grisen", eller man 

kan forsøge at mindske tabet ved at "spærre" vejen til "grisen" for modstandsren. 

Ligeledes kan man forsøge at ændre placeringen at en af holdets kugler, der allerede 

er kastet, ved at ramme denne. Der er masser af muligheder... 

Rigtig god fornøjelse 


