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Åpning v/ seksjonsleder Signe Hovind  
 
 

Sak 1       Opprop 
 

Deltakerliste vil bli delt ut på årsmøtet. 
 
 

Sak 2            Godkjenning av forretningsorden 
 

1. Ledelse, taletid m.v. 

Forhandlingene ledes av den valgte ordstyrer.  
 
Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. 
Taletiden begrenses til 3 min. for første gang, 2 min. for andre gang og 1 min. for tredje gang. 
Ordstyrer har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om strek etter de inntegnede 
talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. i hver sak.  
 

2. Forslag 

Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagstillerens navn og 
forening. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre 
representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt.  
 

3. Avstemninger 

Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr. NIFs lov 
paragraf 2-11. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren 
bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomiteen og 
sekretær, når ordstyrer ber om det.  
 

4. Protokoll 

Protokollen føres av valgte sekretær. I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og 
vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av de 2 valgte representanter.  
 

Sak 3      Valg av årsmøtets funksjonærer 
 
3.1   1 ordstyrer:      Rolf Hermansen 
3.2   1 sekretær:       Eli Gjengstø 
3.3   2 representanter til å signere protokollen:   Velges på årsmøtet 
3.4   2 personer til opptellingskomiteen:   Velges på årsmøtet 
 

Åpning 
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Sak 4       Godkjenning av saksliste og tidsplan  

 

09.30 – 14.30 Årsmøte seksjon petanque, inkl. lunsj og pauser  

 Åpning  
 Sak 1 Opprop  
 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden  
 Sak 3 Valg av årsmøtets funksjonærer  
 Sak 4 Godkjenning av saksliste og tidsplan  
 Sak 5  Beretning 2011 – 2012  
 Sak 6 Regnskap 2011 – 2012  
 Sak 7 Saker til årsmøtet  
 Sak 8 Handlingsplan 2013 – 2015  
 Sak 9 Langtidsbudsjett 2014 – 2015  
 Sak 10 Valg  
 

14.30 – 15.00  Pause og registrering til tinget i FIF  

15.00 – 16.45  Tinget i Norges Fleridrettsforbund  

 

Sak 5       Beretning 2011 - 2012 

 

Seksjonsstyret 
Seksjonsstyret i Norges Fleridrettsforbund, seksjon petanque har i tingperioden bestått av:  
 
Leder:  Signe Hovind, Oslo Petanque Club  
Nestleder: Ståle Baksetersveen, Holmestrand Petanque Club  
Styremedlem: Eli Rachel Gjengstø, Groruddalen Petanque Klubb  
Styremedlem:  Lars Storaker Bruu, Groruddalen Petanque Klubb  
Styremedlem:  Arvid Uleberg, Bergen Petanque Klubb  
Varamedlem: Hervé Socquet-Juglard  
 
Avholdte styremøter i tingperioden: 2011: 6 styremøter, 2012: 6 styremøter 
 
Webredaktør 
Eli Rachel Gjengstø 
 
Verv i Norges Fleridrettsforbund 
1. visepresident, Freddy Bruu  
Styremedlem, Rolf Hermansen  
Personlig varamedlem, Signe Hovind  
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Ansatte  
Idrettskonsulent Tor Erling Johnsen – 30.1.2012 20 % stilling  
Idrettskonsulent Ragnhild Mizda 1.2.2012 –  20 % stilling 
  
Klubber pr. 31.12.2012 
 
Akershus   Follo Petanca Klubb  

Petanque Club Hølen  
Son Petanque Klubb  

 
Hedmark   Hamar Petanque Venner  
 
Hordaland   Bergen Petanque Klubb  

Christiepark SK  
 
Oslo    Groruddalen Petanque Klubb  

Oslo Petanque Club  
Økern Petanque Club  
Østenfjeldske Kugleselskap  

 
Rogaland   Utsira Idrettslag 
 
Telemark   Skien Petanque Klubb  
 
Vestfold   Holmestrand Petanqueklubb  

Tønsbergs Turnforening – Petanque  
Vika Petanque Klubb  
Åsgårdstrand Petanque Klubb  

 
Østfold    Boule Frederik II  
 
Drøbak Petanque Klubb så seg dessverre nødt til å avvikle klubben høsten 2012. Klubbens aktive 
medlemmer vil gå over i eksisterende klubber. Petanquemiljøet i Norge vil savne den årvisse turen til 
Oscarsborg Festning, som har vært en flott ramme for mange turneringer.  
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2011 og 31.12.2012  
Antall medlemmer tilsluttet Seksjon Petanque pr. 31.12.2011: 580 
Antall medlemmer tilsluttet Seksjon Petanque pr. 31.12.2012: 593 
 
Fokusområder i Tingperioden har vært  
 

 Jobbe aktivt med å kartlegge alle miljøer hvor det spilles petanque i Norge, og legge til rette 
for at klubbene kan jobbe med rekruttering i det daglige.  

 Aktivt sikre god økonomi i klubbene, og informere om tilskuddsordningene som finnes i 
norsk idrett.  

 Jobbe for at landslagene skal få bedre oppfølging og rammevilkår. 

 Jobbe aktivt med kommunikasjon på websiden – petanque.no er den naturlige 
kommunikasjonskanal i norsk petanque.  

 Arrangere Nordisk Mesterskap 2011.  

 Arrangere ledermøte i 2012. 

 Arrangere førstehjelps-/hjertestarterkurs i 2012 
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 Utarbeide terminliste i samråd med klubbene, arrangere NM, kvalifiseringer og deltakelse i 
internasjonale stevner.  

 Delta aktivt i samarbeid innad i Norges Fleridrettsforbund spesielt, og norsk idrett generelt.  

 Arrangement i Bergen m/treningshelg. 

 Petanqueanlegg i Oslo/det sentrale Østlandsområde. 
 
Kartlegging av petanquemiljøer – nye klubber 
Seksjonen har jobbet aktivt for å få flere nye miljøer tilsluttet seksjon petanque. Man har hatt 
kontakt med flere miljøer hvor det spilles petanque.  
 
Følgende klubber har kommet til i perioden 2011-2012:  
Utsira Idrettslag 
 
Seksjon petanque har videre deltatt ved følgende anledning for fremme av petanque 
Idrettens dag, Norsk idrett 150 år, Rådhusplassen, Oslo, 7. mai 2011 
Idrettens dag, Norsk idrett 150 år, Bergen sentrum, 7. mai 2011 
Reiselivsmessen Lillestrøm – januar 2012  
Gran aktivitetssenter – juni 2012  
Aktivitetsdag i Byparken, Bergen – august 2012  
 
Økonomi i klubbene 
Seksjonen har informert om støtteordninger og oppfordret klubbene til å søke midler fra seksjonen 
til markedsføring med mer, herunder spesielt med hensyn til juniorsatsing.  Klubbene er videre 
oppfordret til å registrere seg i Frivillighetsregisteret for å kunne motta Grasrotmidler.  
 
Landslag – oppfølging – rammevilkår 
Seksjon petanque har i inneværende tingperiode innvilget reisestøtte ved internasjonale stevner 
med inntil NOK 2.000 pr. person. Ved stevner som finner sted i Norge vil søknad om reisestøtte bli 
vurdert i forhold til den enkelte søknad /arrangement.  
Seksjon Petanque har videreført samarbeidet med Jack Schillemans, Nederland, som trener og coach 
for seniorlandslagene. Seksjonen inviterte interesserte spillere til landslagssamling i Sverige i 2011 – 
med det mål at Jack Schillemans skulle danne landslag for deltakelse i Dame-EM 2012 samt Nordisk 
Mesterskap 2013. Som en naturlig forlengelse av dette samarbeidet vil Jack Scillemans også ta ut 
spillere til EM for herrer i 2013 + VM for damer 2013. 
 
I forhold til landslagsdeltakelse var det gledelig at Norge både stilte med to juniorlag under Nordisk 
Mesterskap i Oslo i 2011, samt at vi kunne sende juniorlag til EM for juniorer i 2012, etter mange års 
fravær i denne turnering.  
 
Petanque.no  
Petanque.no har i perioden 2011-2012 fortsatt sin positive utvikling med hensyn til søkertreff fra inn- 
og utland. Web-redaksjonen har videreført sitt gode arbeid med hjemmesiden, med hyppige 
nyhetsoppslag, petanqueartikler, turneringsresultater og oppdateringer generelt.  
 
Ledermøte 2012  
Styret inviterte til ledermøte lørdag 4. februar 2012 på Ullevål  
Mange interesserte møtte fram til diskusjon om sentrale temaer i norsk petanque.  
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Førstehjelps-/hjertestarterkurs 
Seksjon petanque arrangerte førstehjelpskurs i regi av Blostrupmoen, hvor seks av våre medlemmer 
gjennomgikk førstehjelpsøvelser og opplæring i bruk av hjertestarter. Seksjon petanque har inngått 
leieavtale for hjertestarter. Hjertestarteren medbringes til samtlige terminlisteturneringer.  
Det vil bli avholdt nytt kurs våren 2013 og vi håper at mange av våre medlemmer vil møte frem for å 
tilegne seg verdifull kunnskap innen førstehjelp.  
 
Terminlisten  
Terminlisten for 2011 og 2012 inneholdt både lisenspliktige og lisensfrie turneringer, i tillegg til 
norgesmesterskapene, kvalifisering til EM for herrer 2011, dame-VM 2011 og veteranlandslag både i 
2011 og 2012.  
 
Generelt har alle turneringene hatt meget god oppslutning.  
 
Fra og med 2012-sesongen ble det innført forhåndspåmelding til alle turneringer. Dette har gitt den 
enkelte arrangør store fordeler i forhold til oppsett, banelegging og kiosktilbud. Det har også vært 
med på å øke interessen i forkant av hver enkelt turnering og derved også økt turneringsdeltakelse.  
Fra 2012 ble det også åpnet for at klubbene selv kunne bestemme deltakeravgift på turneringene. 
Seksjonsstyret vil vurdere dette hvert år i forbindelse med innkomne forslag i forkant av 
turneringssesongen.  
Foruten at vinneren av årsrankingen hedres med vandrepokal, har vi videreført premieringen av 
årets beste klubb med kr 5.000. Vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder 
arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.  
I 2012 ble også de beste spillerne på rankinglisten gitt reisestøtte til invitasjonsturnering i Frankrike.  
 
Kongepokal 
Premieutdelingen i NM åpen-trippel 2011 ble et historisk øyeblikk. Da kunne seksjon petanque 
v/forbundets visepresident Freddy Storaker Bruu for første gang overrekke vinnerne Kongepokal. 
Også i 2012 ble vår søknad innvilget og Kongepokal ble overrakt NM-vinnerne av klassen åpen-
trippel. 
 
Norgesmesterskapene:  
Styret i Seksjon Petanque har hatt ansvar for sekretariatfunksjonen under norgesmesterskapene, 
mens følgende klubber har stått som tekniske arrangører:  
 
2011 – Follo Petanca Klubb, Østre Greverud Idrettspark, Oppegård kommune  
 
Norgesmestere som ble kåret dette året:  
 
Singel:   Marius Breimo, Oslo Petanque Club  
Skyting:   Trond Rekdahl, Økern Petanque Club  
Damer – dobbel: Siri Sanna Ingebretsen og Marianne Myrbråten, Økern Petanque Club  
Veteran – dobbel: Kjell Ausland og Bjørn Larsen, Hølen Petanque Club  
Junior – dobbel:  Jonatan Smeby og Martin Vinje, Follo Petanca Klubb  
Åpen – dobbel:  Johnny Skjørberg og Bjørn Arne Nordhagen, Holmestrand Petanque Klubb 
Åpen – trippel og vinnere av Kongepokal: Roger Johansen, Ståle Baksetersveen og Francois 

Soto, Holmestrand Petanque Klubb  
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2012 – Økern Petanque Club, Hellerudsletta, Skedsmo kommune 
 
Norgesmestere som ble kåret dette året:  
 
Singel: Ole Hågensen, Groruddalen Petanque Klubb 
Skyting: Trond Rekdahl, Økern Petanque Klubb  
Damer – dobbel: Caroline Hovind og Ranu Homniam, Oslo Petanque Club 
Veteran – dobbel: Helge Skjørberg og Hans Erik Røneid-Hansen, Holmestrand Petanque Klubb  
Juniormestere: Jonatan Smeby og Martin Vinje, Follo Petanca Klubb 
Åpen – dobbel: Marius Breimo og Bo Cong Thieu, Oslo Petanque Club  
Åpen – trippel og vinnere av Kongepokal: Lars Storaker Bruu, Ole Hågensen og Benny Bel-

Lafkih, Groruddalen Petanque Klubb  
 
 
Kvalifiseringsturneringer for internasjonal deltakelse: 
 
Boule Frederik II stod den 7. mai 2011 som teknisk arrangør for kvalifisering til Nordisk  
Mesterskap for veteraner i Finland samt EuropaCup for veteraner i Sverige.  
 
Økern Petanque Klubb stod den 18. og 19. juni 2011 som teknisk arrangør for kvalifisering til VM  
for damer i Tyrkia og EM for herrer i Sverige.  
 
Holmestrand Petanque Klubb stod den 21. april 2012 som teknisk arrangør for kvalifisering til EM for  
veteraner i Danmark.  
 
 
Nordisk Mesterskap 2011  
Norges Fleridrettsforbund, seksjon petanque, stod som arrangør av Nordisk Mesterskap 2011.  
Mesterskapet fant sted i Frognerparken 21. og 22. mai 2011 med deltakelse fra Sverige, Danmark og 
Finland. Ordfører Fabian Stang stod for den offisielle åpningen.  Mike Pegg, internasjonal dommer fra 
England, var dommer under mesterskapshelgen.  
Seksjonsstyret vil takke Oslo Petanque Club samt alle øvrige bidragsytere som var med på å gjøre 
dette til en flott turneringshelg.  
 
 
Landslagsdeltakelse 
 
I Nordisk Mesterskap i Frogneparken, Oslo, 21. og 22. mai 2011 deltok følgende spillere:  
Damer 1:  Lisbeth Fossen, Camilla Storaker Bruu, Signe Hovind og Maija Juva 
Damer 2:  Elin Rue, Marianne Myrbråten, Siri Sanna Ingebretsen og Ellen Sanna Andersen  
Herrer 1:  Robert Pettersen, Lars Storaker Bruu, Benny Bel-Lafkih og Ole Hågensen  
Herrer 2:  Roger Støa, Tom Johansen, Ronny Gudmundsen og Trond Rekdahl 
Junior 1:  Jørgen Danielsen, Eivind Simonsen, Henrik Johansen 
Junior 2:  Ruben Orderud, Marthine Nielsen, Jonas Blystad  
 
Norge Herrer 2 sikret sølvmedalje i sin klasse, mens Norge Herrer 1 vant bronse.  
 
 
I Europa-Cup Veteran, Malmø, Sverige, 28. og 29. mai 2011 deltok følgende spillere:  
Maija Juva, Larry Young, Ståle Baksetersveen, Signe Hovind  
 
 



8 Årsmøte i seksjon petanque 15. mars 2013                                       

 

 
I Nordisk Veteran, Turku, Finland, 6. og 7. august 2011 deltok følgende spillere:  
Norge 1:  Arne Bergmål, Rolf Finstad, Odd Porsmyr og Thor Arne Smestad  
Norge 2:  Ståle Baksetersveen, Maija Juva, Larry Young (reserve Signe Hovind) 
Norge 2 endte på 4.plass.   
 
I EM-herrer, Gøteborg, Sverige, 19. – 22. august 2011 deltok følgende spillere:  
Marius Breimo, Tony Manzano, Leif Høgberg og Benny Bel-Lafkih  
Benny Bel-Lafkih hevdet seg i EM i skyting ved å gå videre til mellomrunden. 
 
I VM-damer, Antalya, Tyrkia, 17. – 19. oktober 2011 deltok følgende spillere:  
Lisbeth Fossen, Ellen S. Andersen, Caroline Hovind og Signe Hovind.  
5.plass i Coupe des Nations.  
 
I EM-Veteran, Hvidovre, Danmark, 17. – 19. august 2012 deltok følgende spillere:  
Morten Torp, Larry Young, Ståle Baksetersveen og Odd Porsmyr  
Vinnere av Coupe des Nations  
 
I EM-junior, Ghent, Belgia, 2. – 4. november 2012 deltok følgende spillere:  
Pål William Johannessen, Martin Vinje, Herman Støa og Jonatan Smeby  
 
I EM-damer, Ghent, Belgia, 2. – 4. november 2012 deltok følgende spillere:  
Lisbeth Fossen, Ranu Homniam, Caroline Hovind og Signe Hovind  
2.plass Coupe des Nations  
 
Internasjonal representasjon 
Representanter fra seksjon petanque har i tingperioden representert seksjonen ved;  

- Nordisk Boulealliance, møte i Oslo 20. mai 2011 v/ Signe Hovind og Eli Gjengstø  
- CEP kongress under EM-herrer, Gøteborg 20. august 2011 v/Signe Hovind  
- F.I.P.J.P. kongress under VM-damer, Antalya 17. oktober 2011 v/Signe Hovind  
- F.I.P.J.P. kongress under VM-herrer, Marseille 4. oktober 2012 v/Signe Hovind  
- CEP kongress under EM-damer og junior, Ghent 1. november 2012 v/Signe Hovind  
- Nordisk Boulealliance, møte i København 16. – 17. november 2012 v/Signe Hovind  

 
Internasjonale verv  

- Revisor CEP-regnskapet for perioden 2011 og 2012 – Signe Hovind  
 
Årets petanquespiller – årets petanqueklubb: 
Poeng på terminlistens rankingstevner danner grunnlag for kåringen av årets beste spiller og klubb.  
 
Årets spiller 2011: Benny Bel-Lafkih, Østkanten, Unbeat-a-boule 
Årets klubb 2011: Østkanten, Unbeat-a-boule  
 
Årets spiller 2012: Benny Bel-Lafkih, Groruddalen Petanque Klubb  
Årets klubb 2012: Oslo Petanque Club  
 
Æresmedlemmer i seksjon petanque: 
Etter vedtak i styret i seksjon petanque ble Frank Pedersen og Paavo Tikkanen utnevnt som 
æresmedlemmer i seksjon petanque i juni 2012. Utnevnelsen skjedde ved en seremoni under 
åpningen av NM 2012 på Hellerudsletta.  
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Utnevnelsen ble blant annet begrunnet som følger: 

Frank Pedersen 
Med få unntak har petanque i Norge vokst ut fra basen i Frognerparken. Frank var selve symbolet for 
miljøet og en positiv utvikling i flere tiår. Frank fikk også tid til å reise og promotere petanque i det 
ganske land. Tålmodigheten og hans evne til å formidle imponerer, da som nå. Frank har brukt mye 
av sin tid som leder for seniorlandslag og juniorlandslag. Han skapte et miljø på disse turene, spesielt 
for juniorene, som klart har hatt en medvirkende betydning for at flere av disse er våre beste 
seniorspillere i dag. Holdninger og respekt er noe av den arven vi har fra Frank Pedersen. 
 
Paavo Tikkanen 
Initiativet til det forbundet som i dag lever og vokser under navnet Norges Petanqueforbund, nå 
Seksjon Petanque, ble i sin tid tatt av Paavo Tikkanen. Han var også vårt forbunds første og femte 
president. Paavo er ikke bare en gründer, han er også en pioner. Som landslagsspiller var han først 
ute med det meste. Han var den første som spilte Nordsjø-turneringen (for øvrig for Sverige), han var 
med på tidenes første norske landslagsturnering, og var med første gang Norge deltok i VM. Som 
godt voksen deltok han i tidenes første Nordiske Mesterskap for veteraner, og har æren av                  
å ha innført et levende, sosialt petanquemiljø i Fredrikstad. 
 
 
Petanqueanlegg i Oslo: 
Vi har i tingperioden fortsatt jobbet for å realisere planene om petanqueanlegg i Oslo. I en periode 
var det store planer for det nedlagte tapperiet til Vinmonopolet på Hasle. Nye eiere av 
bygningsmassen la frem planer om fleridrettsanlegg, hvor også petanquebaner var inkludert. Vi var 
på flere visninger underveis og prosjektet lå til behandling i kommunestyret, hvor man var svært 
positivt innstilt til et fleridrettstilbud i et område med hurtig voksende boligmasse. Før saken ble 
realitetsbehandlet i kommunen ble dessverre eiendommen delvis solgt til nye eiere og som en følge 
av dette ble prosjektet skrinlagt til fordel for ombygging til boliger.  
 
Som redegjort for i tidligere beretning vil vi ved eventuell leie av anlegg ikke kunne motta økonomisk 
støtte, mens vi ved oppføring av et permanent anlegg vil kunne motta tippemidler og annen 
økonomisk støtte. Det er tidligere vedtatt å øremerke NOK 500.000 til anlegg.  
 
Det har i løpet av tingperioden vært avholdt møte med representanter for klubbene i Oslo med sikte 
på å diskutere ulike muligheter og problemstillinger i forhold til petanqueanlegg. Til tross for at det 
økonomiske aspektet i forhold til petanqueanlegg vil være en stor utfordring er det viktig at vi 
fortsetter arbeidet med å legge til rette for at petanque skal bli en helårsidrett.  
 
Fra høsten 2012 har man gjennom leieavtale med eier av boblehall på Sinsen fått tilgang til 
turneringsområde med plass for nasjonale rankingstevner. Flere ildsjeler fra klubber i Oslo og 
Akershus står bak stiftelsen av Oslo Bouledrome Alliance, som er initiativtakere og leier av 
Sinsenshallen.  Allerede høsten 2012 ble det arrangert turneringer i hallen med stor suksess.  
Leiekostnadene er dessverre svært høye, og det kreves mye dugnadsarbeid i for- og etterkant av leie 
av hallen, men det er et meget viktig supplement til norsk petanque som helårsidrett, og som tillegg 
til Vestbyhallen og Peter Pan-hallen, haller som har gjort det mulig i flere år å ha vinterserie og andre 
turneringer i løpet av vinteren.  
 
Styret vil rette en anmodning til det neste styret om å fortsette arbeidet med å finne egnede 
permanente lokaler, eventuelt undersøke muligheter for tilbygg på eksisterende idrettsanlegg.  
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Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  
 

Den fremlagte Beretning for seksjon petanque for 2011 – 2012 godkjennes. 

 

 

Sak 6 Regnskap 
 

1 Styrets forslag til regnskap for 2011 og 2012  

Se vedlagte regnskap i annet dokument. Regnskapet vil bli utlevert på årsmøtet. 

2 Revisors beretning for 2011 og 2012 

 

Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

De fremlagte regnskapene for seksjon petanque for 2011 og 2012 godkjennes.  

 

 

 

Sak 7 Innkomne saker 
 

  
7.1 En årlig sommerserie.   
 Forslag til årsmøtet i NFIF, seksjon petanque, fra Holmestrand Petanque Klubb  
                                                     

Styret i seksjon petanque administrerer en årlig sommerserie, og Styret utpeker en klubb som 
teknisk arrangør i hver serierunde. Årsmøtet velger en seriekomite på fem medlemmer, som 
får i oppdrag å lage regler for sommerserien, der lagene blir delt opp i divisjoner. 
 
Seksjonsstyrets innstilling:  
Styret mener at dette ikke er en oppgave som naturlig tillegges styret, men som bør kunne 
ivaretas etter avtale klubbene imellom, på lik linje med Vinterserien.  

 

  Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak: 
  

Seksjonsstyret pålegges ikke å administrere en årlig sommerserie, men oppfordrer til at 
eventuelt deltakere på Årsmøtet gir beskjed om hvorvidt de ønsker å delta som arrangør. 
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7.2 Det gis ikke rankingpoeng i mix-turneringer 
 Forslag til årsmøtet i NFIF, seksjon petanque, fra Holmestrand Petanque Klubb 

 

Meget overraskende finner vi to ranking-stevner for mix-lag i årets oppsett. Dette er 
beklagelig, all den tid det, per dags dato, ikke er tilstrekkelig antall kvinnelige deltagere for at 
alle herrespillere skal kunne delta. 

  Det trengs minst 33 % kvinner for å sette sammen et trippel mix-lag og 50% for dobbel-mix. 
 Ranking resultatet for 2012 viser ca. 10 % kvinner av de 50 beste, og ca. 25% kvinner blant 
alle deltagerne med ranking poeng. 

  Ekstra uheldig er det at dobbel-mix er i NM. 50 % av herrene er dermed utestengt. 
 Det er dette som er det alvorlige i situasjonen. Forbundet og Petanque-Norge kan ikke være 
bekjent av slik diskriminering – og spesielt ikke i en NM-øvelse. 
NIFs formålsparagraf sier at «det skal arbeides for at alle mennesker gis mulighet til å utøve 
idrett ut fra sine ønsker og behov…» 

Dette er også en gavepakke til de aktive kvinnene, mange vil kunne få makkere langt over 
eget prestasjonsnivå. Etterspørselen blir jo stor! 

  Vi regner med at dette endres, og at det bare var et arbeidsuhell. 
 

Seksjonsstyrets innstilling:  
   

Seksjonsstyret har i forbindelse med oppsett av årets terminliste godkjent Økern Petanque 
Clubs ønske om også i år å arrangere en mix-trippel turnering. Turneringen har som i 2012 
fått status som rankingstevne.  Videre har styret ved innføring av ny NM gren – mix dobbel – 
også gitt denne øvelsen rankingstatus.  
 
Styret anser så vel klassen mix trippel som mix dobbel å være en åpen klasse.  Styret ønsker 
ved blant annet ved å innføre denne øvelsen i Norgesmesterskapet å få flere av våre 
kvinnelige spillere til å delta i rankingstevner.  
 
I regelverket for de franske nasjonale turneringer er det vedtatt at alle seniorturneringer og 
mix turneringer har rankingstatus. Det bemerkes videre at mix dobbel inngår som egen 
turnering i det franske mesterskapet, på lik linje med hva som er tilfellet i mange andre 
europeiske land. 

 
Det vil bli redegjort nærmere for styrets synspunkter på årsmøtet. 
 

  
 Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak: 
  
 Forslaget om ikke å utdele rankingpoeng i mix-klassen tas ikke til følge. 
 

 

7.3 Terminlisten 
 Forslag til årsmøtet i NFIF, seksjon petanque, fra Holmestrand Petanque Klubb 

Terminlisten for 2014 bør være klar før nyttår. Styret i seksjon petanque bør sette en frist i 
god tid. 
 
Seksjonsstyrets innstilling:  
Forslaget bifalles av seksjonsstyret. Det har alltid vært styrets intensjon at terminlisten skal 
være klar før nyttår. For at klubbene også skal vite hvilke frister de har å forholde seg til anser 
styret det som svært nyttig å tidfeste arbeidet med terminlisten.  
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Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak: 
 
Klubbene har frist til 1. oktober hvert år med å sende inn ønsker om turneringsdatoer/-
oppsett til seksjonen. Terminlisten for kommende sesong skal være klar/offentliggjøres 
innen 1. desember.  

  

 
7.4 Lisens for nye medlemmer – mulighet for å løse lisens fra 1/7 til redusert pris 
 Forslag til årsmøtet i seksjon petanque fra seksjonsstyret.  
 

Seksjonsstyret vil foreslå at nye medlemmer kan løse lisens fra og med 1/7 for halv pris.  
Turneringssesongen er fra 2013 utvidet betraktelig i forbindelse med at det også vil være 
rankingstevner innendørs i løpet av høsthalvåret. Det vil således være mer aktuelt for nye 
medlemmer som har kommet til i løpet av våren/sommeren å løse lisens for siste halvår.  
Vi mener at en slik prisreduksjon vil gjøre det mer attraktivt for nye spillere å løse lisens i 
inneværende sesong.  Det presiseres at det kun er ved første gangs tegning av lisens at det er 
mulig å kjøpe lisens for perioden 1/7-31/12. 
 
Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak: 
 
Ved første gangs tegning av lisens er det mulig å kjøpe lisens for perioden 1/7-31/12 for  
50 prosent av gjeldende lisensavgift.  
 
 

7.5 Disiplinærreaksjoner for regelbrudd  
 Forslag til årsmøtet i seksjon petanque fra seksjonsstyret.  

I sesongen 2012 så vi dessverre et stadig tydeligere behov for innstramming av 
regler/straffetiltak ved overtredelser av røykeforbud/forbud mot inntak av alkoholholdige 
drikkevarer/andre rusmidler. Styret anser at dette er et viktig tema, både av hensyn til 
sporten men også sett på bakgrunn av at vi nå er en del av Norges Idrettsforbund og således 
plikter å rette oss etter lover og regler fra Idrettsforbundet sentralt.  Styret vil redegjøre 
nærmere om temaet på årsmøtet.  

Styret ønsker at Årsmøtet tar foreslåtte straffereaksjon opp diskusjon og avstemming.   

Styrets foreslåtte straffereaksjon ved brudd på forbudet mot røyking under pågående spill:   

1. Turneringsleder informerer dommer om regelbrudd  
2. Advarsel - deretter utvisning 
3. Rapportering til seksjonsstyret sammen med turneringsresultatet 
4. Eventuell rapportering til landslagstrener 
 

Ved utvisning av spiller får resten av laget fortsette. 

Alkohol = Nulltoleranse under pågående turnerings-deltakelse. 
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Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å pålegge turneringsansvarlig og dommere å håndheve 
straffetiltak under spill.  

 

7.6 Videreutvikling av Norgesmesterskapet – rammebetingelser 
 Forslag til årsmøtet i seksjon petanque fra seksjonsstyret: 
 

Seksjonsstyret har siden forrige årsmøte arbeidet med problematikken omkring hvordan vi 
kan videreutvikle Norgesmesterskapet på en mest hensiktsmessig måte, både i forhold til 
arrangementet, mens også det rent sportslige. Temaet ble også drøftet på Ledermøtet i 2012 
og seksjonsstyret har tatt med seg innspill herfra i utarbeidelsen av nedenstående.  
 
Vårt mål må jo være en NM-uke, på linje med den svenske modellen, men vi tror fortsatt at 
dette ligger noe fram i tid, ikke minst på bakgrunn av et langt lavere deltakerantall i Norge.  
 
Norgesmesterskapet ble i 2012 avviklet i juni måned av praktiske hensyn for arrangerende 
klubb. Seksjonsstyret har bare mottatt positive tilbakemeldinger på denne tidsforskyvningen 
av Norgesmesterskapet – ikke minst fordi vi da kan dra nytte av lange, lyse kvelder.  
 
Seksjonsstyret har derfor også i 2013 lagt Norgesmesterskapet til medio juni måned.  

 
Som et trinn på veien i videreutvikling av Norgesmesterskapet er mesterskapet i 2013 utvidet 
med én spilledag, som inneholder to nye øvelser; V65 i dobbel og Mix-dobbel. Klassen Mix-
dobbel er også gitt rankingstatus, idet vi anser dette å være en åpen klasse.  
 
For at det skal bli mer attraktivt å melde seg som arrangør av Norgesmesterskapene har 
styret i 2013 også lagt opp til endringer i forhold til økonomien i mesterskapet.  
Deltakeravgiften er blitt endret til NOK 150,- pr. deltaker pr. øvelse.  
I Juniormesterskapet er deltakeravgiften NOK 75,- pr. deltaker.  
 
Arrangørklubben mottar 75 prosent av den totale deltakeravgiften, minimum NOK 35.000.  
Denne godtgjørelsen medfører selvfølgelig også krav til arrangørklubben.  
Ved årets utlysing for å få arrangøransvaret ble følgende kravspesifikasjon bekjentgjort:  

 Baneområde: Banestørrelse 15x4 m , jf  internasjonale mål, nok baner til alle, minimum 50 
baner 

 Ønske (men ikke krav) om egen finalebane 
 WC, minimum to stykker 
 Telt eller annet egnet lokale med sitteplasser for bespisning mm dersom uheldige 

værforhold 
 Kiosk med min 1 varmrett pr dag (lunsj). Næringsrik, men enkel bevertning. Moderate 

priser. 
 Nasjonalsang, musikalsk innslag. Ikke krav om korps. 
 Hotell, innhente gunstige priser for overnatting, tilrettelegge for bobil og telt 
 Dommere: 1 hoveddommer pr turneringsdag, 1 medhjelper, 1 reserve 
 Dommere i skytekonkurransen: 4 dommere, 4 fotdommere, 2 i sekretariatet 
 Lydanlegg 
 Strøm til sekretariat 
 Plass til sekretariat-telt, bord og stoler, stor poengtavle (min.mål utarbeides senere) 
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 Poengmarkører til banene 
 Fire skytebaner 

Seksjonsstyret har videre besluttet at det under årets Norgesmesterskap ikke vil bli spilt 
kamper om tredjeplassen. Det blir følgelig delt ut bronsemedalje til samtlige tapende 
semifinalister, jf vanlig praksis i EM og VM.  

Det har også tidligere vært tatt opp til diskusjon hvilke øvelser som skal avholdes på hvilke 
dager under Norgesmesterskapet.  Det har vært tradisjon for at alle dobbelturneringene har 
vært spilt på lørdag, mens trippelturneringen har gått av stabelen på mesterskapets siste dag.  

Nytt av året er at vi har lagt trippelturneringen på lørdag med premieutdeling og overrekkelse 
av Kongepokal søndag morgen, før mesterskapets siste dag, med desidert størst antall 
deltakere, starter opp. På denne måten tror vi også at det blir en flottere ramme rundt 
overrekkelse av Kongepokalen.  

Offisiell åpning av Norgesmesterskapet vil i år bli på fredag.  

Seksjonsstyret ønsker å høre Årsmøtets synspunkter på styrets arbeid i forbindelse med 
utviklingen av Norgesmesterskapet.  

 

Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med utvikling av Norgesmesterskapet i tråd 
med endringer som er gjort i anledning Norgesmesterskapet 2013. 

 
 
7.7 Landslagstrener / landslagsuttak  

Forslag til årsmøtet i seksjon petanque fra seksjonsstyret: 
 
Det har i norsk petanque gjennom mange år vært tradisjon for kvalifiseringsturnering for 
deltakelse i Nordisk mesterskap, EM og VM. Resultatene i mesterskapene har variert, sikkert 
av ulike årsaker, men i tråd med langtidsplanen 2011-2013 og et ønske om å søke nye veier 
for å styrke landslagsspillerne inngikk seksjonsstyret et samarbeid med Jack Schillemans fra 
Nederland i 2011. Bistand og coaching mot Nordisk Mesterskap 2013, EM herrer 2013 og VM 
damer 2013 er foreløpig satt som mål for samarbeidet.  
Alle som har hatt lyst til å satse på landslagsspill, herunder forplikte seg til trening og 
turneringsdeltakelse i inn- og utland ble invitert til samling i Sverige i mars 2012.  
Bakgrunnen for en slik samling var at landslagsansvarlig over tid skulle kunne vurdere hver 
enkelt spiller, både teknisk sett som spiller, men også som lagspiller i ulike lagkombinasjoner.  
Jack Schillemans har hatt landslagssamlinger i Norge, samt bistått ulike lag på turneringer i 
utlandet, herunder damelaget i EM 2012 i Belgia.  
Jack Schillemans har lang erfaring med toppidrett, også i andre idretter enn petanque, og han 
har mye å bidra med i forhold til trenings- og konkurransesituasjoner.  
 
Styret vil redegjøre nærmere for positive og ev. negative forhold i forbindelse med 
landslagstrener på årsmøtet. Det vil også være naturlig å diskutere saken i forhold til 
eventuell avholdelse av kvalifiseringsturneringer i forhold til landslag/ landslagstrener.  
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 Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

 

Styret gis fullmakt til å fortsette med landslagsuttak.  

 

7.8 EuropaCup for klubblag – kriterier for utvelgelse til deltakelse  
Forslag til årsmøtet i seksjon petanque fra seksjonsstyret: 
 
Seksjonsstyret sendte høsten 2012 ut henvendelse til klubbene for å lodde interessen for at 
Norge skal delta i EuropaCup for klubblag. Fem klubber takket ja til "invitasjonen" og vil delta 
på kvalifiseringsturnering 23. og 24. mars 2013. Vinnerklubben vil delta under årets 
EuropaCup for klubblag. Seksjonsstyret tror at deltakelse i EuropaCup for klubblag kan være 
med på å inspirere aktive petanquespillere til økt treningsinnsats og turneringsdeltakelse.  
 
Selvfølgelig må årets deltakelse evalueres i etterkant, men seksjonsstyret håper og tror at 
norsk deltakelse i EuropaCup for klubblag vil bli en del av den sportslige satsingen fremover.  
 
Vi har i år fått dispensasjon for å melde inn deltakende klubb etter påmeldingsfristens utløp, 
slik at en kvalifiseringsturnering for neste års spill bør avholdes langt tidligere.   
 
 
 
Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  
 
Styret gis fullmakt til å melde på til EuropaCup for klubblag såfremt det er interesse for 
deltakelse blant klubbene. Kvalifiseringsturnering skal avholdes i god tid før 
påmeldingsfristen 1. mars hvert år. Så fremt mulig gjennomføres kvalifiseringsturneringen 
etter samme spilleoppsett som EuropaCup'en.  Hvert klubblag som deltar i kvalifiseringen 
må under enhver omstendighet bestå av spillere av begge kjønn, jf reglene for EuropaCup 
for klubblag.  
 

  

Sak 8 Handlingsplan for 2013-2015 
 

Forslag til handlingsplan 2013-2015  

1. Rekruttering  

Mål:  

-  Over 750 medlemmer i 2015 
-  1-2 nye klubber pr. år  
- Økt rekruttering blant barn og unge. Etablere et godt fungerende juniormiljø.  
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Tiltak:  
 
-  Få med alle klubbene på å forplikte seg til å prøve å øke rekrutteringen. Dette gjøres gjennom 

at alle klubbene setter opp et mål for hvor mange medlemmer de skal være i 2015, og 
arbeider aktivt for å nå dette målet.  

 
- Opprette "fadderordninger" der klubber hjelper til med å få i gang nye petanqueklubber i 

nabokommuner.  
 
-  Aktivt oppfordre uorganiserte petanquemiljøer til å danne klubb.  
 
- Bidra med nødvendig økonomisk støtte og kompetanse/kunnskap til nyetablerte klubber.  
 
- Gi økonomisk støtte til demonstrasjoner og annonsering.  
 
 
2. Økonomi 
 
Mål:  
 
-  Seksjonen skal til enhver tid ha kontroll over økonomien  
 
Tiltak:  
 

- Riktig anvendelse av oppspart egenkapital  
- Bistå og informere klubbene om alle de økonomiske mulighetene og støtteordningene som 

finnes i norsk idrett.  
- Følge langtidsbudsjettet og rapportere i tilstrekkelig grad etter dette budsjettet.  
- Detaljere langtidsbudsjettet ned til aktiviteter år for år.  

 
 
 
3.  Organisasjon 
 
Mål:  
-  Seksjon petanque skal bli mest mulig effektiv i utførelsen av dens oppgaver.  
- Styrket kompetanse i klubbenes styrer.  
-  Få enkle og effektive systemer administrativt.  
- Hurtig og effektiv saksbehandling.  
- Være delaktig i sentrale oppgaver i FIF  
 
Tiltak:  

-  Gå aktivt ut å tilby klubbutvikling og andre nødvendige kurs til klubbene.  
-  Opprette et enklere og mer oversiktlig lisenssystem. 
- Styret behandler saker som haster fortløpende. 
- Styrets representanter skal ha klart definerte ansvarsområder.  
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4. Sportslig utvikling 
 
Mål: 
 
-  Bedre nivået til landslagene 
- Flere turneringsspillere  
- Øke spenningen og interessen for de nasjonale turneringene  
- Utvikle Norgesmesterskapet  
- Delta i EuropaCup for klubblag  
Tiltak: 
 
- Ha landslagssamlinger med trener, der man setter krav til landslagsspillerne 
- Oppfordre så vel landslagsspillere som øvrige spillere til å delta på turneringer utenlands  
- Videreutvikle turneringsformene og kvalitetssikre rankingstevnene  
- Tilrettelegge for bistand til teknisk trening 
- Tilrettelegge for bistand vedrørende opplæring taktikk 
- Mental trening  
- Trenerløype 
- Arrangere dommerkurs  
  
 
 

5.    Media/kommunikasjon 
 
Mål: 
-  Få mer og bedre dekning av petanque i norsk media  

-  Petanque.no skal være den naturlige kommunikasjonskanal innen norsk petanque 

 

 

Tiltak: 

- Sende petanqueartikler til lokalaviser, og prøve å få media til å stille på større 

arrangementer. 

 

6.     Anlegg  
 

Mål:   

- Petanqueanlegg i Oslo / Oslo-området   

 

Tiltak: 

-  Støtte opp om arbeidet til Oslo Bouledrome Alliance.  

-  Eventuelt opprette anleggskomité 

- Videreføre dialog med Oslo Idrettskrets. 

 

 

Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

 

Den fremlagte Handlingsplan for perioden 2013 – 2015 for seksjon petanque vedtas.  



18 Årsmøte i seksjon petanque 15. mars 2013                                       

 

Sak 9 Langtidsbudsjett 2014 – 2015  
 
Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som seksjonsstyret har som styringsverktøy 
ved budsjettbehandlingene for seksjon petanque i 2014 og 2015.  
Se eget vedlegg med forslag til langtidsbudsjett.  

Styret i seksjon petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

 
Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplan, andre årsmøtevedtak og vedlagte langtidsbudsjett 

gis seksjonsstyret fullmakt til å vedta budsjett for årene 2014 og 2015.  

 

 

 

Sak 10 Valg 
 

Seksjonsstyre 

Valgkomiteen legger frem følgende forslag til styre i seksjon petanque for perioden 2013-2015  

Leder:    Signe Hovind, Oslo Petanque Club    (gjenvalg) 
Nestleder:  Ståle Baksetersveen, Holmestrand Petanque Klubb  (gjenvalg) 
Styremedlem:  Eli R. Gjengstø, Groruddalen Petanque Klubb   (gjenvalg) 
Styremedlem:  Arvid Uleberg, Bergen Petanque Klubb    (gjenvalg) 
Styremedlem:  Grethe Johansen, Økern Petanque Club   (ny)  
Varamedlem:  Øystein J. Bråten, Vika Petanque Klubb   (ny) 
Varamedlem:  Dag Meisingset , Petanque Club Hølen    (ny)  
 
Valgkomité 
 
Styret i seksjon petanque legger frem følgende forslag til valgkomité for perioden 2013-2015  
 
Leder:   Mike Barker, Follo Petanca Klubb    (gjenvalg) 
Medlem:  Helge Skjørberg, Holmestrand Petanque Klubb   (gjenvalg) 
Medlem:  Hanne Arnesen, Økern Petanque Club    (gjenvalg)  


