
Petanque teknik 

 

 

Kasteteknik 

Du vil hurtigt opdage, at det er næsten umuligt at trille kuglerne 

perfekt hen over banen. Sten og grus slår kuglerne ud af kurs, og de 

stopper langt fra målet. Det bedste du kan gøre er at holde kuglen i 

hånden med overhånden opad og kuglen nedad. Kastet sker med svingende arm 

og håndflade mod jorden. Et sådant kast giver optimal mulighed for at påvirke 

kuglen med underskru, som kan bremse den, når den rammer jorden og 

medvirker til, at den holder kasteretningen bedre. 

Kastet kan ske stående eller på hug ... blot du er koncentreret, afslappet og 

velafbalanceret. Jo højere du kaster kuglen, jo mere brat lander den, og jo 

kortere vil den trille. Vil du kaste kuglen for at lægge den tæt op ad grisen (et 

"indlæg"), bør du kaste højt. 

Vil du skyde en af modstanderens kugler væk (en "bomber"), bør kastet være 

lavere, så den kan trille ind i modstanderens kugle og skubbe den væk. Det er 

svært at skyde modstanderens kugler væk, og en forbier er en spildt kugle! Men 

er man til gengæld rigtig dygtig, kan man med et helt rent skud overføre al 

kinetisk energi til modstanderens kugle, således at den triller bort, mens ens egen 

kugle bliver liggende på stedet. Et sådant skud (kaldet en "carreau") er dobbelt 

effektivt, da man både lægger sin kugle tættest på grisen og samtidig skyder 

modstanderens nærmeste kugle væk. 

 

 

 



Spiltaktik 

Ved "indlæg" er det bedst at lægge kuglen foran grisen, således at den er "i 

vejen" for modstanderens indlægsforsøg. Selvfølgelig er en placering tæt på 

grisen det bedste, men selv en kugle som ligger en meter foran grisen, er stærkt 

generende for modstanderen og bliver ofte ramt og derved gjort bedre i løbet af 

runden. Kugler som ligger bagved grisen, bliver først værdifulde, hvis grisen i 

løbet af spillet rammes og derved triller nedad banen. Et sådant "griseflyt" kan 

ske ved et uheld eller med overlæg, men kan i begge tilfælde ændre situationen 

radikalt. 

Som oftest deles opgaverne (indlæg eller bombning) ud til de enkelte spillere på 

et hold. I double er det bedst hvis begge spillere kan begge dele, mens man i 

triple oftest deler arbejdet ud til spillere med hver sit speciale: 

Indlæggeren bruger oftest sine kugler først i forsøget på at erobre pointet fra 

holdet. Mellemmanden har det sværeste job, idet den position kræver, at man 

både kan lægge kuglen tæt til grisen og skyde den væk. Endnu værre er det, at 

man skal kunne skifte mellem de to former fra det ene øjeblik til det næste. 

Bomberen skal kunne skyde modstanderens kugler væk fra grisen med en 

træfsikkerhed på mindst 2 ud af 3 for at udgøre en reel trussel. 

En vigtig faktor indenfor spiltaktik er grisen. En bevidst placering af griseudkastet 

er ofte en spilstyrende faktor. Derfor bør man ikke bare ”strinte” grisen ud på må 

og få. Holdet bør forinden aftale, hvilken længde, der tjener netop dette holds 

spillere bedst. Det kan være enten indlæggerens eller afslutterens (bomberens) 

foretrukne distance, der er afgørende for netop dette hold. Derfor er det uhyre 

vigtigt at spillerne også øver sig på præcise grisekast. Professionelle hold bruger 

ofte den samme grisekaster hver gang, og det behøver jo ikke være den samme 

spiller, som kaster den første kugle. Tip: brug samme kasteteknik på grisen som 

på kuglerne (men færre kræfter, naturligvis). 


