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Son Petanque Klubb så dagens lys i 1995. Klubbens første leder Jenny Svendsen ble 

fasinert av sporten i Spania og sådde interesse i Son. En av de engasjerte var Sigurd 

Stene. Sigurd var et rivjern med en finger i det meste som rørte seg i Son. Det gikk 

ikke mer enn et år før klubbens flotte baneanlegg i BrevikbuktaBrevikbuktaBrevikbuktaBrevikbukta var etablert under 

hans ledelse. Sigurd var fremsynt og inngikk avtaler som sikret klubben god 

økonomi for mange år fremover. Både Sigurd og Jenny gikk dessverre bort i 2009.  

 

Son Petanqueklubb har i dag 50 medlemmer50 medlemmer50 medlemmer50 medlemmer. Flesteparten er veteranspillere som 

deltar på de to ukentlige spilledagene. Disse dagene samler fra 15 og opp til 25 

deltagere hvor partnere og motstandere trekkes etter kule nærmest grisen 

metoden. Like viktig som spillet er det sosiale som blir godt ivaretatt gjennom en 

lang kaffepause mellom slagene på banen. Spilledager er onsdag kveld og lørdag 

ettermiddag.  

 

Klubben har en liten gruppe konkurransespillere som deltar i ulike turneringer 

omkring Oslofjorden. Det er ingen toppspillere i klubben, men iblant glimter vi til 

og får gode plasseringer. Høydepunktet blant årlige turneringer er 

”Bygdetullingene””Bygdetullingene””Bygdetullingene””Bygdetullingene” Den utkjempes mot nabo Petanqueklubb Hølen og det er 

ærefult å være best i bygda.  

 

Første helgen i juli arrangeres Son OpenSon OpenSon OpenSon Open. Det er et terminfestet rankingstevne 

hvor det spilles dobbel. De siste årene har det vært blant de stevnene i Norge som 

har best deltagelse. Vi tror det skyldes en miks av flott sommervær og rask og 

effektiv avvikling av stevnet.  

 

Klubben har mange medlemmer, men snittalderen er høy. Nyrekruttering av 

yngre spillere er et must å lykkes med de nærmeste årene. Klarer ikke klubben det, 

kan den være kraftig redusert allerede i løpet av få år.  

 

 

 



 

  
 

   
 

 

Sammen med de andre Follo-klubbene er Son med på å drifte Vestby Vestby Vestby Vestby 

PetanquehallPetanquehallPetanquehallPetanquehall. Det er et godt tiltak som sikrer at idretten kan drives som 

helårsidrett. De ivrigst spillerne deltar i hallen gjennom hele vinteren. Hallen er 

godt besøkt av spillere fra hele Oslofjordområdet.    

 

Utenom petanque er det noen sosiale aktivitetersosiale aktivitetersosiale aktivitetersosiale aktiviteter som fenger. På topp er 

sommerturen som de siste årene stort sett har bestått av en kombinasjon av buss og 

båttur. I 2009 var det Telemarkskanalen som ble besøkt. Det årlige julebordetjulebordetjulebordetjulebordet på 

Son Kro er også godt besøkt. Tradisjon der er premieutdeling for 

klubbmesterskapene.  

 

 

For Son Petanqueklubb 

Bjørn Weum 
 


