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Petanque Bornholm er en popu-
lær turnering og for rigtig mange 
spillere, er det et glædeligt gensyn 
med både Bornholm og turnerin-
gen. Det bliver til mange kram, 
håndtryk og smil, når de første 
kugler i fredagens ”Rødvinspe-
tanque” kastes. 

Lørdag morgen begynder doub-
leturneringen. På forhånd er I ind-
delt i puljer, hvor I spiller 3 kampe, 
og herfra går alle hold videre til 
finalespillet.   

For at sikre fuld koncentration til fi-
nalespillet, har vi sørget for en god 
frokost, inden de sidste og afgø-
rende kampe.  

Præmierne til turneringen er de-
signet af øens dygtigste glaskunst-
nere, og udover rækkevinderne, 
vil der også være præmier til nr. 
2 og 3 i hver række. Præmieover-
rækkelsen sker under festmidda-
gen, og vi kan godt garantere, at 
det bliver en festlig aften med mu-
sikalske overraskelser undervejs. 

Efter en god middag og præmie-
overrækkelse bliver der budt op til 
dans, så både hænder og fødder 
bliver sat i sving. 

Skal petanquekuglerne luftes 
mere under opholdet, så findes 
der mange petanquebaner og 
foreninger rundt på hele Bornholm. 
Flere steder er banerne anlagt 
med klipper og hav som en male-
risk baggrund. I er altid velkomne til 
at deltage i de lokale turneringer. 
Når vi har alle tilmeldinger til Pe-

tanque Bornholm, vil der i god tid 
inden turneringen blive udarbej-
det et samlet program med angi-
velse af spillested og tidspunkter. 

Petanque Bornholm er en hygge-
lig turnering, hvor der er plads til 
alle spillere. Selv om spillet naturlig-
vis vil fylde en del under opholdet, 
så bliver der både tid og lejlighed 
til at besøge Bornholms mange 
spændende seværdigheder eller 
leje en cykel og tage på opda-
gelse i den bornholmske natur. 

VELKOMMEN TIL BORNHOLM      
Bornholm er altid et spændende rejsemål.  

Øen bliver ofte nævnt som ”Syden i Norden” og  
Danmarks Solskinsø, da øen kort og godt har de fleste 

solskinstimer i Danmark. Det milde klima giver mulighed 
for at have eksotiske planter som eksempelvis figen- og 

morbærtræer, der ellers normalt ikke vokser i Danmark.

Ønsker I at opleve mere af Bornholm, så arrangerer  
vi rundture til Bornholms mange særprægede og  

unikke seværdigheder - for eksempel de bornholmske 
rundkirker eller borgruinen Hammershus. Prøv også  
et besøg på Svaneke Bryghus, hvor brygmesteren  

fortæller eller hos vinbonden på Ll. Gadegaard, hvor I 
efter en rundtur i vinmarken prøvesmager gårdens vine. 

Velkommen til Petanque Bornholm!



Under Petanque Bornholm bor I i velindrettede feriehuse eller hytter 
i nogle af Bornholms bedste ferieparker med kort afstand til petanque- 
baner og mange af øens seværdigheder.

OVERNATNINGSMULIGHEDERENKELT OG NEMT
I forbindelse med Petanque 
Bornholm kan I selv bestemme 
ankomst- og afrejsedag, og I kan 
frit vælge mellem 2, 3, eller flere 
overnatninger på Bornholm. Vi 
arrangerer hele rejsen for jer med 
færgebilletter, ophold, turnering, 
oplevelser og mad under ophol-
det, såfremt I ønsker det.

Eventuel busleje er ikke inklude-
ret i deltagerprisen, men vi hjæl-
per jer gerne med at finde frem 
til busselskaber i jeres lokalom-
råde, som har erfaring med ture 
til Bornholm.

1. STORLØKKE  
FERIEPARK 
Storløkke Feriepark består af 
feriehuse for 2, 2-4 eller 4-6 per-
soner. Ferieparken ligger i Allinge 
på Nordbornholm, som er et af 
Bornholms flotteste naturområ-
der med sandstrande og klipper 
i malerisk kombination.

Petanquebane på området.

2. FERIECENTER 
ÆBLEHAVEN 
Feriecenter Æblehaven er nabo 
til Storløkke Feriepark og ligger 
i en tidligere æbleplantage. 
Æbletræerne er der stadig og 
giver en idyllisk stemning blandt 
feriehusene, som alle er indrettet 
til 4-6 personer. 

Der er en petanquebane på det 
nærliggende Storløkke Feriepark.

3. HASLE 
FERIEPARK 
I en flot bøgeskov på Bornholms 
vestkyst ligger Hasle Feriepark. 
De veludstyrede feriehuse er ind-
rettet med plads til 4-6 personer 
og har blot 400 meter til en af 
Bornholms bedste sandstrande, 
hvor I også kan nyde en smuk 
solnedgang. 

Der er petanquebaner 300 m. 
fra Hasle Feriepark.

4. HASLE 
HYTTEBY 
Hasle Hytteby ligger i tilknytning 
til Hasle Feriepark og består af 
små bekvemme og hyggelige 
hytter for 4 personer. Alle er 
indrettet med køkkenfaciliteter. 
Bad og toilet er der i den nærlig-
gende centerbygning.

Petanquebaner finder I 300 m. 
fra Hasle Hytteby.

1. 2.

3. 4.

Bornholm har et vidtforgrenet net 
af cykelstier, som snor sig gennem 
det bornholmske landskab. Her 
er biler undtagelsen og smukke 
oplevelser hovedreglen. Tag ek-
sempelvis turen gennem klippe-  
sprækkedale, som er formet i den 
seneste istid for 10.000 år siden og 
husk petanquekuglerne, så I kan 
opleve et forunderligt spil midt i 
det fantastiske landskab.



Bornholm er en dansk ø, men 
den ligger faktisk nærmere både 
Sverige (37 km) og Tyskland (88 
km) end Danmark (135 km).

Gennem tiderne har øen været 
under såvel svensk som tysk her-
redømme, men i 1658 besejrede
bornholmerne den svenske be-
sættelsesmagt og gav øen til-
bage til den danske konge.

Selv om Bornholm er lille i udstræk-
ning - den længste distance er  
40 km – er naturen meget varieret. 
Fra imponerende klippeformati-
oner i nord til lange strande i syd 
med det flotteste hvide sand. San-
det er så fint, at det i gamle dage 
blev brugt i timeglas.

Der hviler en afslappet og inspi-
rerende stemning over Bornholm. 
Mange kunstnere bliver tiltrukket 
af denne stemning, og øen kan 
byde på et væld af spændende 
og dygtige kunstnere - lige fra 
keramikere, glaspustere, malere 
til tekstilkunstnere. Bornholm har 
naturligvis også sin egen pibe- 
og knivmager. Eller hvad med at 
besøge Europas sidste blåtrykker, 
som stadig trykker duge, servi-
etter og tapeter som for mange 
hundrede år siden? Teknikken er 
enkel, men resultatet er smukt.
 
Bornholms lokale råvarer er af høj 
kvalitet. Øen rummer også nogle 
af Danmarks bedste restauranter. 
Kokke og gastronomer valfarter 

til øen for at eksperimentere med 
øens gode råvarer. Hos mange af 
de små producenter står døren 
næsten altid åben, således at I 
kan følge med i produktionen i alt 
fra pølser til økologisk is.    

Bornholms placering midt i Øster-
søen har næsten altid været en 
garanti for højspændte situatio-
ner. Efter afslutningen af 2. ver-
denskrig kapitulerede Tyskland 
til de allierede tropper fra vest, 
undtagen på Bornholm, hvor det 
var russerne, der ”befriede” øen. 
De syntes også godt om øen og 
blev her i 10 måneder! Forud for 
tyskernes kapitulation bombede 
russerne intensivt Bornholms to 
største byer Rønne og Nexø.  

I den efterfølgende kolde krig 
var Bornholm centrum for nogle 
af tidens mest spektakulære af-
hopninger. Blandt andet fik Nato 
vigtige informationer om det 
russiske jagerfly MIG, da en  polsk 
pilot brød ud af sin eskadrille og 
landede flyet på Bornholm.

I dag har idyllen sænket sig 
over Danmarks solskinsø, og vi 
glæder os meget til at byde jer 
velkommen til petanque, sol og 
oplevelser!

Kontakt os gerne for mere infor-
mation.

A/S TEAM BORNHOLM 
Att: Jacob Lund 
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8566
info@teambornholm.dk

www.petanque-bornholm.dk
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