PETANQUE

Petanque i Norge
Norsk petanque oppstod gjennom innvandring fra Frankrike

Det arrangeres hvert år turneringer i regi av de fleste klubber som

og Spania. Norges Petanqueforbund ble stiftet (som Norges

en del av den offisielle terminlisten. I tillegg blir det arrangert

Bouleforbund) i 1984. De første klubbene i Norge var bl.a.

Norgesmesterskap i flere klasser, disse arrangeres alle i løpet

Oslo Petanque Club, Christiania Boule Club og Follo Petanca

av en helg, normalt den andre helgen i august, og dette er årets

Klubb. 1 september 2007 ble NPF oppløst og fra samme dato

store petanque-begivenhet nasjonalt.

kalt seksjon petanque.

spilles nå i hele Østlandsområdet. Klubbene dekker fylkene
Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, og Østfold. I tillegg spilles
det petanque i miljøer som ikke er tilknyttet forbundet i Vestfold,
Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.

Ønsker du å starte en Petanqueklubb?

Norge kom til kvartfinalen under VM i åpen klasse i 1998. I

Ta kontakt med Norges Fleridrettsforbund (FIF) slik at vi vet om

VM kan hver medlemsnasjon i FIPJP stille med ett lag, samt at

dere, vi kan hjelpe dere i gang!

arrangørlandet og tittelforsvarerne får et ekstra lag.

gikk vi inn i Norges Fleridrettsforbund og ble en egen seksjon

Petanque var i den første tiden konsentrert om Stor-Oslo, men

Norske resultater internasjonalt

Norge i internasjonal petanque
NFI seksjon petanque har siden stiftelsen vært medlem av FIPJP
(det internasjonale forbundet). Norske lag deltar i verdensmesterskapene, europamesterskap for damer samt i Nordisk
mesterskap.

Som i flere andre sportsgrener er det damene som setter Norge

Medlemskapet innebærer at klubben får mulighet til å delta

på kartet internasjonalt. I 1996 klarte damelandslaget en 4.

i offisielle turneringer, samt arrangere egne turneringer som

plass under VM i Pori, Finland. Tidligere har man oppnådd en

gjennomføres etter FIF sine bestemmelser. Som medlem i

8. plass i ‘94 og en 6. plass i ‘92. Beste resultat fra Junior-VM

Norges Fleridrettsforbund, seksjon Petanque blir klubben

er en 9. plass fra ‘95. Norge har 2 ganger vunnet Nordisk

medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

mesterskap i åpen klasse.

komité. Dette kan i enkelte kretser og kommuner gjøre det
enklere å for eksempel få støtte til driften av klubben. Klubbens
medlemmer kan få spillelisens, slik at de kan spille nasjonale og
internasjonale turneringer som videre innbefatter at generelle
forsikringer er på plass for den enkelte spiller. Mer om lisens
finner du lenger ned.

Alle som ønsker å melde sin Petanque-klubb i Norge inn i Norges

• På årsmøtet skal følgende saker tas opp:

		

Fleridrettsforbund, seksjon Petanque må gjennomføre følgende:

Sak 1: Søke om opptak i FIF og NIF

			 foregående punkt.

- Idrettsrådet. Fyll ut med samme navn som i 		

• Send samtidig en kopi av søknaden til Norges 		
Fleridrettsforbund, seksjon Petanque.

Sak 2: Vedta ny lov for foreningen (forslag ligger vedlagt).

Mer informasjon om Petanque og klubber

Norges Fleridrettsforbund / Ullevål Stadion, Sognsveien 75L, 0840 Oslo
Tlf: 21 02 90 00 / E-post: post@fleridrett.no / www.fleridrett.no
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i Norge finner du på fleridrett.no

• Avholde årsmøte

		

Fyll ut følgende i loven:

IDRETTSKRETSEN

For å delta på turneringer må man betale lisens. En lisens

• Sende inn søknad om medlemskap i FIF til Idrettskretsen

		

- Klubbens navn

Det er idrettskretsen som godkjenner medlemskap i FIF. Hver

koster 300 kr for seniorspiller og 50 kr for junior. Dette

		

- Stiftelsesdato for klubben

enkelt idrettskrets har mottatt et brev fra NIF og er forberedt på

betales inn én gang i året. Når man har betalt lisens kan man

ÅRSMØTE

		

- Vedtatt, sett inn dato for årsmøtet.

forespørselen fra klubber. Foreningene må så raskt som mulig

delta på nasjonale og internasjonale stevner.

For at klubbene skal få avholdt årsmøtet både raskt og riktig har

		

- Endringer, la dette feltet stå tomt. Benyttes senere

etter årsmøtet gjøre følgende:

vi laget ferdig en ”bruksanvisning” med alle de dokumenter som

			 ved ev. endringer.

er nødvendig. Følgende må gjennomføres:

		

• Innkalle til årsmøtet

- Godkjent, la dette feltet stå tomt. Idrettskretsen 		

I lisensavgiften ligger også idrettsforsikring som dekker skade
• Fyll ut vedlagte følgebrev til idrettskretsen. Ta gjerne en

			 fyller ut på vegne av NIF.

telefon til din idrettskrets før du sender søknaden, da

		

- Idrettskretsen foreningen hører hjemme i, samme som fylket

enkelte idrettskretser har egne skjemaer som skal fylles 		

		

- Kommunen foreningen hører hjemme i. Dersom 		

ut (for adresse til idrettskretsen, se idrett.no).

Det bør innkalles senest 14 dager før årsmøtet. Det kan være

			 foreningen har tilbud i flere kommuner skal kun

tilstrekkelig at dere legger innkallingen ut på deres hjemmeside.

			 den kommunen der foreningens adresse er 		

Årsmøtet kan fint legges i forlengelsen av et styremøte.

			 hjemmehørende settes inn i loven.

• Send følgebrevet (ev. søknadsskjemaet) med den vedtatte
loven til din idrettskrets.

på trening eller turneringer. Man mottar også forbundets årlige
spilleplan over nasjonale turneringer.
For mer informasjon om lisens ta kontakt med forbundskontoret.

