PETANQUEQUIZ, RUNDE 1
Fasit
1. Hemmeligheten
Hvem befinner seg under sladden?

Svar: Bjørn Lyster. Bildet er blitt gjengitt flere ganger på petanque.no i forbindelse med PetanqueNytt, der Bjørn var redaktør i en årrekke.
Poeng: 1

2. Den internasjonale
Hvilken klubb er årets vinnere i nordisk veteran medlem av?
Svar: Kärnan (Sverige).
Poeng: 1

3. Høydepunktet
I 1996 kom Norge på fjerdeplass i VM for damer i petanque. På det norske laget spilte Lisbeth Fossen
og Ellen Johansen, men hvem var tredje dame?

Svar: Gunvor Berge
Poeng: 1

4. Trofast til det siste

Hvem er denne ivrige tilskueren, tross øsende regnvær?
Svar: Elisabeth Hågensen. NM 2009.
Poeng: 1

5. Den rutinerte
a) I 1987 var det en petanqueklubb med navn Jeløya Bouleklubb. Hvilket tidligere klubbmedlem av
Jeløya er fremdeles aktiv den dag i dag?
b) Hvilke to andre petanqueklubber har denne personen vært medlem av?
Svar: a) Steinar Andersen. B) AMI/ABC og Økern
Poeng: 2

6. I media
I forbindelse med en tv-sending fra et av høydepunktene i tv-personlighetens idrett lagde
vedkommende for noen år siden et tv-innslag om petanque.
Hvilken tidligere toppidrettsutøver er vi på jakt etter?
Svar: Dag Otto Lauritzen rapporterte under Tour de France live fra en petanquematch. Innslaget kan
du selv se under Petanque i media.
Poeng: 1

7. Unge og håpefulle

a) Hvilket år vant Ole Hågensen og Lars Bruu sitt første norske mesterskap sammen?
b) Hvilke klubber representerte de den gang?
Svar: a) 1991 b) Lars Bruu spilte for OPC og Ole Hågensen spilte for Økern
Poeng: 2

8. Hjernetrimmeren
Klubbleder Jan Åge inviterte til petanquefest på Nedre Gausen Kompetansesenter. Etter åpningstalen
kommer han med to digre poser, den ene full av griser og den andre full av målebånd, med like
mange av hver sort i hver pose. Så deler han ut 7 griser til hver, og etter det har han 10 til overs.
Deretter gir han 5 målebånd til hver, og etter dette har han 28 målebånd igjen i posen.
Hvor mange målebånd var det i posen før Jan Åge begynte å dele ut? Og hvor mange av HPKs
medlemmer var med på festen?
Svar: 73 målebånd og 10 medlemmer. Jan Åge er selv medlem av klubben, av naturlige årsaker!
Poeng: 1

