
 

Lag 1 
 

Ellen Sanna Andersen & Steinar Andersen 
 
Ellen er en av to arrangører og hennes mann Steinar kan 

trygt sies å være over snittet petanqueinteressert. Han er 

styremedlem, har utgitt bok om Norges petanquehistorie 

og har tidligere vært landslagsspiller.  

 

Neste år er det konemor som er parets representant for 

Norge. Der er hun nesten like god som hun er til å bake 

kringle. 
 

 

Lag 2 

 

Eli Gjengstø & Benny Bel-Lafkih 

 
Eli er den andre av de to arrangørene. Hun er mindre 

interessert i å spille, men driver til daglig petanque.no. 

Dette gjør at hun tenker, skriver og snakker om petanque 

hver eneste dag. Samboeren Benny tenker, snakker og 

skriver petanque daglig han også. Forskjellen er at han i 

tillegg spiller petanque. 
  
 



 

Lag 3 

 

Camilla Hovind & Lars Storaker Bruu 
 

Duoen har vært mer eller mindre makkere i en årrekke, 

både sportslig og ikke minst utenomsportslig. Endelig 

gjorde de det hele permanent for nærmere to år siden, i 

alle fall hva sistnevnte gjelder. Så mye medgang dette 

paret har hatt i det siste, skulle det ikke forundre oss om 

de også gikk hen og vant adventsmixen. At begge i tillegg 

er landslagsspillere og har vært med i gamet fra barnsben 

av, kan selvsagt ha en viss innvirkning…  
 

 

Lag 4 

 

Charlotte Bjørno & Ronny Gudmundsen 
 

Charlotte er katteredder og sangstjerne i Vokalas. Tør vi 

be om at hun synger nasjonalsangen under 

seiersseremonien? - Med mindre de går hen og vinner 

selv, naturligvis. Oddsene er lave: Charlotte innehar et 

solid konkurranseinstinkt og hennes kjære Ronny har i 

flere titalls år vært landslagsmateriale og helt i toppen. 

Charlotte er ellers en kløpper til å forstå dansk, noe som er 

en prestasjon i seg selv.  
 



 

 

Lag 5 

 

Lisbeth Fossen & Dag Nygård 
 

Esso-dama Lisbeth spurte for mange, mange, mange år 

siden om mer enn tilbehør på pølsa. Hun spurte også om 

petanque. Hun er ikke lenger Esso-dame, men 

petanquespiller ble og er hun fremdeles. Siden sist det ble 

avholdt mix dobbel i Norge har Dag blitt engelsk. En ale & 

petanque-tur til York i regi Follo har resultert i ei å være 

ekstra glad i. 

 

Lag 6 

 

Regula Rieder & Mike Barker 
 

Regula og Mike spiller ikke petanque. De spiller petanca. 

Mike har en god del på samvittigheten: Han er leder for 

Follo, er medskyldig i klubb i Bergen og arrangerer årlig 

de beryktede turene til Saddle inn. Vi antar alt dette hadde 

vært umulig hadde han ikke hatt sin flotte og alltid blide 

fru. Det som derimot få vet er at Mike sammen med 

arrangørene har sittet og bivånet bryllupet mellom Victoria 

og Daniel, skålende i vin og med tårer i øynene.  



 

 

Lag 7 

Maija Juva & Larry Young 
 

Larry har gjennomgått en imponerende halvering de siste 

par årene, og styrer unna pølseserveringen. Mon tro om 

turneringens suppe blir godtatt? Teknikken er dog 

uforandret og hans spillestil har gledet mang en fotograf 

gjennom årene. Maija og Larry er Petanque-Norges 

superpar og er både beundret og fryktet i Norge og 

Norden. Maija ble en fryktet motstander også i resten av 

Europa i høst, da hun herjet EMs skytekonkurranse og 

endte på femteplass. Hun ble med dette beste norske 

skytter noen sinne i et EM eller VM.  

 

Lag 8 

Marianne Myrbråten & Tom Johansen 
 

Marianne er miljøets aller største forkjemper av 

draktlikhet. I jubileumsturneringen stilte hun og Ellen opp i 

gult og grått, og vi er alle spente på om Tom i denne 

anledningen har lånt Ellens outfit. Begge skal representere 

Norge under neste års Nordisk og er ellers trolig det mest 

fyrrige paret i denne turneringen, trolig samtlige 

turneringer verden over. Sjenerthet ligger ei i deres natur, 

til venner og bekjentes tvilsomme glede.  



 

 

Lag 9 

 

Kitta Møller & Vidar Hauger 
 

Kitta heter Kristjane men mener ingen klarer å skrive 

navnet hennes riktig og har derfor meldt seg på som Kitta. 

Også vi da, som faktisk kan skrive K-R-I-S-T-J-A-N-E! 

Kitta (hm) er trolig den eneste fra Island som vet hva 

petanque er. I adventsmixen spiller hun med Vidar som 

alltid er med på det som skjer i hallen. Fullbooket liste betyr 

utfordringer, ikke problemer for Vidar, som denne gang var 

ute i god tid. 

 

Lag 10 

 

Reidun Johansen & Rune Fuglesang 
 

Reidun burde definitivt vite hvordan Kristjane skrives, 

men det var ironisk nok hun som meldte på Kitta. De to 

spiller alltid på lag, men vi får i denne turneringen endelig 

vite hvem av de to som er den bedre halvdel. Rune har vi 

enda ikke hørt synge, men han er heller ingen fugl, så da 

utgår den morsomheten. Når fløyta blåser, kaster Rune 

hansken og er klar for kamp.  

  



 

 

Lag 11 

Elin Rue & Herve Socquet-Juglard 
 

Franskbergenske Herve søkte petanquemake og fikk napp 

hos Elin fra Follo. Dette er etter hva vi vet Bergen Petanque 

Klubb sin første representant noen sinne i en turnering på 

Østlandet.  Et kjapt søk på Google forteller oss at mannen 

innehar mer kunnskap enn normalt om bølger og spiller i 

tillegg rugby. Om Elin deler disse interessene er mer 

usikkert, men petanque er hun i alle fall ivrig i. Så ivrig at 

hun og mannen Jørn har egen petanquebane i hagen. 

 

Lag 12 

 

Anne Møller & Morten Sørensen 
 

Om sommeren er de ikke Anne og Morten lette å se, men 

de har tilnærmet selvpålagt møteplikt i hallen på vinterstid. 

Anne legger i dag kioskvakten til sides og kjemper på 

hjemmebane. Det er ikke Morten som er på bildet, men vi 

regner med at folket likevel kjenner ham igjen! Til våren 

satser han på å komme seg ut i friskluft og melde seg inn i 

en klubb. Det holder vi med ham i! 

 
 

 



 

Lag 13 

 

Ragnhild Gilholm & Arne Olsen 
 

Petanque-Norges Grand Old Lady må ha plasket nedi 

ungdomskilden da hun trådte sine barnesko i Sverige.  Hun 

holder seg imponerende sprek og ung til sinns. Det er ikke 

så ofte Ragnhild spiller i turneringer, så det er ekstra 

hyggelig når hun først stiller. Arne spiller bare i hallen på 

vinterstid, men kanskje benytter han det forestående nye 

året til faktisk å melde seg inn i en klubb? 

 

Lag 14 

 

Inge Ruth Aabol & Knut Lomsø 
 

I likhet med Charlotte er også Inge en kløpper til å forstå 

dansk. Muligens ikke så rart, siden hun faktisk er dansk, 

noe som også forklarer det noe – i norske ører - mannlige 

fornavnet. Hun er blid og livlig, men den aller blideste er 

likevel makker Knut. Om det skulle vært en kåring av 

Norges blideste petanquespiller er oddsen for Knut vinner 

forsvinnende lav. 

  

 



 

Lag 15 

Gunn Trine Hansen & Kjell Rune Karlsen 

Fra Holmestrand har Gunn og Kjell tatt ferga over. Klubben 

har sendt deres antatt sterkeste mix-kort over fjorden for 

å forsvare Vestfolds ære. Begge er relativt ferske spillere 

i forhold til mange av turneringsdeltakerne, men duoen har 

allerede rukket å herje HPKs interne lister. Arrangørenes 

lille hjelper brukte i noen av sine barndomsår Kjell som 

klatrestativ og antas derfor å ha en personlig favoritt i 

dette paret. 

 

Lag 16 

Kari-Lill Arnesen & Oddvar Karlsen 
 

Kari-Lill og Oddvar herjet banene på nittitallet, og etter en 

del års pause er de nå endelig tilbake, til motstandernes 

store skrekk.  Folloduoen antas å komme meget høyt opp 

på listen i mix dobbel. Sist påmeldt men særdeles neppe 

sist på resultatlista. Oddvar har ellers en effektiv måte 

ydmykt å be nysgjerrige motspillere fjerne seg når han er i 

ringen. Vi utdyper intet i denne sammenheng, men den ene 

arrangørens medspiller kan trolig fortelle mer. 

 

 

 


