
Unbeat-A-Boule inviterer: 

Velkommen til kjempehelg i Frognerparken! 

Lørdag 25. juni 

UAB 12 timer Challenge 
For andre år på rad arrangeres UAB sin egen rankingturnering: UAB 12 timer Challenge. I fjor møtte 

21 lag og dagen ble perfekt – I år håper vi på samme suksess, om ikke enda flere og bedre! 

Stedet er Frognerparken, turneringen spilles i dobbel og spillestart er presis kl. 0930. Alle kamper 

utenom finalen spilles på tid. 7 kamper i innledende, etterfulgt av A-D sluttspill. Gjerne E-sluttspill 

også! 

Hva koster så herligheten? Pris pr. spiller er kr. 50. Da vi ikke har lov til å ha kiosksalg, kan vi for den 

nette sum av 75 kroner tilby en flott matpakke: Lunsjpakke og i tillegg kaffe, kaker, frukt, drikke og 

snacks hele dagen. Dette kommer i tillegg til startavgift og må bestilles ved påmelding. 

Påmeldingsfrist: Senest 22. juni.  

Kontakt: Ole Hågensen, mob 93 04 56 19 eller epost: ole.hagensen@hotmail.com 

Her er det plass for alle! Både elite og hobbyspillere er hjertelig velkomne til årets flotteste turnering. 

Vel møtt!  

                                                                           

Søndag 26. juni 

Norwegian Masters of Petanque 
Dette er en lukket turnering kun for påmeldte, men det er desto større grunn til å bivåne 

begivenheten som publikummer. Skal man se topp petanque, er dette anledningen! 

NMP tar utgangspunkt i Norgesrankingen. De åtte best plasserte på fjorårets ranking har i løpet av 

vinteren fått invitasjon til å delta med ett trippellag. Makkere ble valgt fra øverste hylle, med enkelte 

forbehold. Resultatet er åtte særdeles gode norske lag. 8 plasser er forbeholdt inviterte utenlandske 

lag. Blant disse finner vi det ypperste i svensk elite, norske storheter fra gamle dager samt et lag fra 

England.  

Turneringen blir arrangert med gruppespill der alle møter alle i gruppen med påfølgende finalespill. 

 - Spillestart kl. 0930. 

Pengepremiene er meget store og prestisjen er enorm! Her er alle muligheter for å se petanque på 

sitt aller, aller beste. Møt opp, juble for flotte prestasjoner og lær av de aller beste. Velkommen! 

 


