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Adresse: 
Boule Frederik II v/ Gunnar Salthe, 
Nabbetorpveien 31, 
1632 Gamle Fredrikstad.
Hjemmeside: http://www.boule-frederik.org/

Leder: 
Gunnar Salthe
Mobiltelefon: 976 75 306
E-post: gunnar.salthe@hiof.no

Boule Frederik II holder til i Fredrikstad og ble stiftet i mai 1999. Klubben har i underkant av 60 
medlemmer. Omtrent halvparten av medlemmene er aktive, noen er bare aktive i sommmerhalvåret, 
men den harde kjerne spiller året rundt. Omtrent 1/3 av medlemmene er kvinner. Medlemmene er 
voksne, til dels godt voksne. 

For  flere  av  våre  medlemmer 
er  pétanque  en  sosial  og 
trivelig  fritidsaktivitet.  Noen 
av oss tar det litt mer alvorlig. 
Vi spiller sammmen likevel. 

Hos  oss  er  alle  velkommen, 
men  yngre  medlemmer  er 
særlig  velkomne. Man trenger 
ikke bo i Fredrikstad for å være 
medlem.  Forhåndskunnskaper 
trengs  ikke.  Man  lærer 
pétanque ved å prøve seg! 

          To av klubbens medlemmer i sekretariatet under Nordsjøturneringen

  Tollboden under Glommaturneringen

I sommerhalvåret spiller vi 
på Tollbodplassen: 
Tirsdager kl 17:00 – 19:00  
Lørdager kl. 13:00 – 16:30

I sommerhalvåret spiller vi
uten værforbehold.

http://www.boule-frederik.org/
mailto:gunnar.salthe@hiof.no


Men om vinteren, når det er for mørkt, snødekke på bakken eller ufyselig vær, spiller vi i et nedlagt 
tilfluktsrom, utsprengt i fjellet på østsiden, sørvest for Rakkestadkrysset, ved Borgar Fabrikker. 

Klubben  arrangerer  Glommaturneringen  hvert  år,  et  nasjonalt  stevne  for  lisensierte  spillere.  Vi 
organiserer  også  noen  mindre  alvorlige  turneringer,  samt  et  klubbmesterskap  og  noen  sosiale 
arrangementer. Av og til tar vi ansvar for å være teknisk arrangør for store turneringer: for eksempel 
NM  i  år.  Men  det  er  ikke  første  gangen  NM  eller  internasjonale  stevner  arrrangeres  på 
Tollbodplassen.

Tollboden under ett av våre arrangementer

Man kommer lettest i kontakt med oss ved å møte opp på Tollbodplassen og forstyrre en av dem 
som spiller (men helst ikke akkurat når vedkommende er i ferd med å kaste sin kule). Noen har som 
regel noen kuler til utlån, slik at folk kan få prøve seg.

Pétanque er et lagspill. Det ene laget tegner en ring i grusen og kaster ei lita trekule 6 – 10 meter. 
Deretter skal man kaste stålkuler så nær trekula som mulig eller kaste slik at man klinker bort 
stålkulene til  det andre laget. Spillet stiller små krav til fysikk, men teknisk ferdighet kan alltid 
forbedres  uansett  hvor  dyktig  man  blir.  Dyktig  spill  krever  også  god  taktisk  og  strategisk 
bedømmelse av situasjonen før man bestemmer seg for hvordan man vil kaste kula, og laget må 
spille disiplinert. 


