Hellerudsletta, 17. juni 2012

Det er en stor glede å utnevne

Paavo Tikkanen
til æresmedlem i
Norges Fleridrettsforbund, Seksjon Petanque

Det er vel bare de gamle petanquespillere som er klar over at initiativet til det
forbundet som i dag lever og vokser under navnet Norges Petanqueforbund, nå
Seksjon Petanque, i sin tid ble tatt av Paavo Tikkanen. Han var også vårt
forbunds første og femte president.
Det var viktig at vi fikk organisert oss. Paavo var også en av de første som tok til
ordet for at vi måtte søke kontakt med resten av det organiserte idretts-Norge.
- Paavo måtte bruke all sin kløkt for å få det i gang. Hvordan går det fremdeles
gjetord om.
Paavo er ikke bare gründer, han er også en pioner. Som landslagsspiller var han
først ute med det meste. Han var den første som spilte Nordsjø da han var med i
Gent i Belgia i 1980. Ved den anledning spilte han for Sverige, og han var
dermed også den første -og hittil eneste- norske statsborger som har spilt på et
utenlandsk landslag. I 1983 var Paavo med på tidenes første norske
landslagsturnering som var Nordisk i Stockholm. Han var dessuten med første
gangen Norge deltok i VM, i Casablanca i Marokko i 1985. Mange år senere, i
2004, var han med i troppen som spilte Nordisk Mesterskap for veteraner i
Danmark.
Paavo flyttet til Fredrikstad, og ikke lenge etter var det en levende klubb i byen.
En klubb som vi i dag har mye glede av i miljøet.
Til slutt ble også Paavo Norgesmester, selv om mange hadde gitt opp håpet om
at han skulle klare det. – Men ikke Paavo selv!
Grunnlaget, organiseringen, egenarten som kjennetegner vår hobby, idrett,
sport, aktivitet eller hva vi nå velger å kalle barnet, kan vi takke vår gründer og
pioner for.
Tusen takk, Paavo Tikkanen, for alt du har gitt oss.

