
Velkommen til 

 

Frognerparken, Oslo 

21. – 22. mai 2011 
 

Skulptur av Gustav Vigeland 

© Vigeland-museet / BONO 2011 



Program 
 

 
Fredag 20. mai   Innsjekking Hotell Scandic KNA,                                                                    
   Parkveien 68, 0202 Oslo.                                                                                    
   Tlf. + 47 23 15 57 00        
   E-post: kna@scandichotels.com 

 
   Breddegrad: 59,913815 
   Lengdegrad: 10,72124 
 
 
Lørdag 21. mai  08.45 Fremmøte spilleplass, Frognerparken 
   09.00 Runde 1. 1:1 & 2:2 SWE-FIN, DEN-NOR 
    Runde 2. 1:1 & 2:2 SWE-NOR, DEN-FIN 
 
   12.00 Lunch 
 
   13.00  Offisiell åpning av mesterskapet     
     v/ ordføreren i Oslo – Fabian Stang 
    og presidenten i Norges Fleridrettsforbund – Hedi Anne Birkeland 
 
   13.30 Runde 3. 1:1 & 2.2 SWE-DEN, NOR-FIN 
    Runde 4. 1:2 & 2:1 SWE-FIN, DEN-NOR 
    Runde 5. 1:2 & 2:1 SWE-NOR, DEN-FIN 
 
   19.00 Møte Nordisk Bouleunion  
   
   20.00 Middag på hotellet 
 
 
Søndag 22. mai  09.00 Runde 6. 1:2 & 2:1 SWE-DEN, NOR-FIN 
     
    Semifinaler 
 
   12.00 Lunch 
 
   13.00 Finaler 
 
   14.30 Premieutdeling   

 

 

 

 

mailto:kna@scandichotels.com


Norsk petanques vugge 

Nordisk Mesterskap skal gjennomføres i Frognerparken som er en offentlig park i Oslo. Parken 

inneholder skulpturparken Vigelandsanlegget av Gustav Vigeland. Parken er Norges mest besøkte 

severdighet. Parken inneholder 214 skulpturer og 13 smijernsporter og er opparbeidet etter Gustav 

Vigelands tegninger. Alle skulpturene er laget av ham og en av dem, Sinnataggen, preger logo for 

mesterskapet. 

 

Petanque spilles gjennom hele sommeren i parken. Til Nordisk mesterskap i 1989 ble det anlagt en 

egen petanquebane i parken. I 1999 ble det også arrangert Nordsjømesterskap samme sted. 

Oslo Petanque Club (stiftet 1982) som er Norges eldste klubb har tilhørighet i parken, og har fra tidlig 

på nittitallet arrangert Onsdagsturnering hver uke gjennom hele sommerhalvåret. Dette er en 

turnering som alle kan bli med på og er av stor betydning for petanque i Norge.  Petanquebanen i 

Frognerparken er også stedet der flere nasjonale turneringer blir arrangert i Oslo.  

Frognerparken ligger sentralt i Oslo og har enkelt adkomst både med trikk og buss fra resten av Oslo. 

Selve banen ligger 50 meter innenfor hovedporten som har inngang fra Kirkeveien.  

 

Klikk på kart for veibeskrivelse og GPS-koordinater. 

 

 

 

http://www.vigeland.museum.no/no/vigelandsparken
http://petanque.no/images/Dokumenter/petanquenytt%2018.1.pdf
http://www.petanque.no/index.php?option=com_content&view=article&id=362:vervearena-nr-1&catid=38:nyheter&Itemid=92
http://www.finn.no/kart


Møte i Nordisk Bouleallianse 

Møtet vil finne sted på Scandic KNA, lørdag kl. 19:00, alternativt fredag kveld. Dette er avhengig av 

når deltakerne ankommer Oslo og hotellet. 

 

Hotell og servering 

 

Vi har nå inngått avtale med Hotell Scandic KNA, Parkveien 68, Oslo som vil bli basen vår under 

Nordisk Mesterskap. Hotellet ligger i gangavstand for de sprekeste, og i tillegg går det trikk fra 

hotellet til Frognerparken. 

Kostnadene i forbindelse med overnatting vil bli som følger: 

 Enkeltrom pr. natt inkl. frokost:  NOK     700,- 

 Dobbeltrom pr. natt inkl. frokost:  NOK     800,- 

 Trippelrom pr. natt inkl. frokost:  NOK  1.000,- 
 

 

Lørdag kveld blir det servert 3-retter middag på hotellet. Pris NOK 345,- pr. person inkludert 

mineralvann/sodavann. Lunch lørdag og søndag vil bli servert i Frognerparken. Vi kommer nærmere 

tilbake med pris. 

 

http://www.scandichotels.no/Hotels/Countries/Norge/Oslo/Hotels/Scandic-KNA/


Kontakt og bestilling 

Alle bestillinger av hotellrom/middag/lunch skal skje til styret i seksjon petanque v/ Signe Hovind: 

signe.h@online.no, senest innen onsdag 4. mai. Husk nøyaktig angivelse av antall rom av hver enkelt 

kategori m. navneliste, samt ankomst- og avreisedato.  Vi vil fakturere det enkelte nasjonale forbund 

umiddelbart etter mesterskapet i henhold til mottatte bestillinger. 

 

Deltakere og ledere 

Vi ønsker å presentere troppene (spillere og ledere) fra de nordiske landene med navn og bilde og 

ønsker informasjon om når det enkelte land tar ut sine endelige tropper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligere informasjon vil bli sendt ut på mail og for øvrig lagt ut på petanque.no fremover mot mesterskapet. 
Har dere for øvrig spørsmål ta kontakt med Signe Hovind på epost: signe.h@online.no 

 

file:///C:/Users/ib08/Documents/petanque/signe.h@online.no
signe.h@online.no

