
FASIT: PETANQUEQUIZ, RUNDE 2 
Maksimal poengsum sammenlagt gir 10 poeng. 

 
1. Begivenheten  

 

a) Hvilket år og hvilken begivenhet er dette bildet hentet fra?  
b) Personen som vant årsrankingen er blant disse. Hvem var dette?  
 
Svar: a) VM 2000 b) Roger Støa 
 
Poeng: 2 
 
2. Den familiære  
 
a) I Økern Petanque Club er det en liten familie på tre: mor, far og datter. Hvor mange gull i NM har 
de til sammen?  
b) Hvor mange landskamper har de til sammen?  
 
Svar: a) 18. Erik, Grete og Ellen Johansen har alle 6 NM-gull hver. b) Adelskalenderen teller kun 

seniorkamper og det magiske tall er 352. Signe kommenterer: “Ellen har i tillegg spilt Nordsjø som 

junior 12 kamper (Ostende) og 3 kamper nordisk jr. + 7 kamper i 2 jr. VM.” 

Poeng: 2 

3. I media  

Mann med hatt som ble gjort stas på i lokalavis under klubbens store arrangement i fjor. Hvem?  

Svar: Trond Rekdahl ble portrettert i lokalavisa Groruddalen Avis i forbindelse med NM 2009 der 

Økern var teknisk arrangør. Link finner dere i menyvalget Petanque i media. Og ja, Trond hadde 

hatt på bildet. 

Poeng: 1 

 



4. Åstedet  

 

Hvilken petanquebane er dette bildet hentet fra?  

Svar: Tollbodplassen i Fredrikstad 

Poeng: 1 

5. De rutinerte  

a) I 1983 debuterte en ung junior på landslaget som fortsatt er aktiv, hva var hans navn?  
b) Samme år spilte Paavo Tikkanen sin første landskamp – når spilte Paavo sin første landskamp i 
veteranklassen?  
 
Svar: a) Marius Breimo  b) 2004 
 
Poeng: 2 
 
6. Den internasjonale  

Hvem ble i 2000 kåret til århundrets spiller i petanque?  

Svar: Christian Fazzino 

Poeng: 1 

7. Hjernetrimmeren  

Hvem skal spille med hvem og hvilken posisjon i laget har mennene? Leggerens makker er ikke Hill. 

Trond Rekdahl er skytteren. Helge Skjørberg skal spille med Kari-Lill. Odd Porsmyr er villig til både å 

legge og skyte og inntar rollen som altmuligmann. Lisbeth skal ikke spille med altmuligmannen.  

Svar: Helge er legger og spiller med Kari-Lill. Trond er skytter og spiller med Lisbeth. Odd lar Hill 

bestemme om han skal legge eller skyte. Lisbeth hevder i en kommentar at hennes makker traff 

heller sjeldent i denne turneringen… 

Poeng: 1 


