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Oslo Petanque Club fyller 30 år 6.mars 2012. I 1982 hadde klubben 37 medlemmer og 

den første som hadde et ledende verv i norsk petanque var Odd Rudi. Verdens første 

petanqueturnering i Norge ble spilt i Frognerparken 18.mai dette året. Og i 

historiebøkene vil det for alltid stå at de første vinnerne i en norsk turnering er Arvi 

Tikkanen og Michel Rey. Arvi kan vi fremdeles se i en og annen turnering, forankret 

hos sin far Paavo i Boule Fredrik II. Michel får vi forhåpentligvis se igjen i en 

turnering. 

 

Selv kom jeg inn i miljøet i Frognerparken i 1989. Det jeg så opplevde i de nærmeste 

ti årene kan betegnes som en storhetstid i petanquehistorien. I alle fall for meg og for 

petanquemiljøet i Frognerparken, som mange beskriver som petanquens vugge i 

Norge. Hver eneste kveld var det liv i parken. Det var et yrende folkeliv med mange 

samtidige partier og mange som så på. Dette var tiden hvor mange av dagens sentrale 

spillere i Norge hadde sin sportslige utvikling. Kuler ble samlet sammen og hevet i 

været for trekning av lag til kveldens eller formiddagens turnering. 10 kr i potten fra 

alle og en liten premie til vinnerlaget. Og så det viktigste av alt; samlingen på 

Frognerparkens Café. 

 

En liten sløyfe rundt cafeén er nødvendig. Uten dette samlingspunktet vil jeg påstå at 

norsk petanque aldri hadde vært der den er i dag. Dette var det naturlige 

samlingspunktet for norske petanquespillere i mange år. Dette gjestfrie samlingsstedet 

var limet som bandt oss sammen. Her var det kuler til låns og til salgs og mange 

historier ble delt i alle timene som ble tilbrakt der. Historier som ble gjentatt, som ble 

endret noe og også noen nye historier. Du kunne komme til cafeén når som helst og 

det var mulig med et parti. Manglet det en spiller ordnet Svein og Frank med en fra 

personalet som fjerdemann, sjettemann eller åttendemann. Tusen takk fra oss alle. 

OPC er ikke bare den eldste, men også den viktigste klubben i norsk petanques 

historie. Viktigste i den forstand at mange klubber vokste eller sprengte seg ut av 

OPC. Det er ikke bare i målinger av hvilken kule som har poeng norske 

petanquespillere har vært uenige. Nærmest alle klubber som har vært eller er i 

Osloområdet er startet av spillere oppvokst i OPC. 

 

Jeg har før jeg går over til situasjonen i dag ønske om å gi dere noen korte, utvalgte, 

sentrale historiske opplysninger. 

 

Det er konkurransen med spillerne fra Follo. To store og sentrale miljøer som har stått 

i et hyggelig og til tider noe anspent konkurranseforhold, og som var en drivkraft for 

sportslig utvikling. Det var disse to klubbene som sammen klarte å stifte forbundet, 

den gang het det Norges Boule Forbund. Vil også gi dere noen navn i den jevne 

strømmen av OPC-folk til presidentvervet i forbundet; Paavo Tikkanen, Stig Lander, 

Tor Solheim og Torgeir Hovind. 

http://petanque.no/images/Dokumenter/OPC presentasjon.pdf


 

Frognerparkens café cup var en årlig singelturnering med et voldsomt premiebord. 

Turneringen samlet utrolig mye spillere, men det var den sosiale happeningen som var 

det viktigste og ikke petanquekampene. Egentlig er jo ikke en singelkamp en 

petanquekamp. 

 

Onsdagsturneringene ble startet av undertegnede og Morten Sjøberg tidlig på 

nittitallet. Modellen kom fra et hyggelig petanquemiljø i Beaulieu-sur-mer på den 

franske riviereaen. Vi valgte til og med samme dagen – onsdag. Turneringen har snart 

et tyveårs jubileum, i 2012. 

 

OPC holder til på banen vi har fått til anvendelse av Oslo kommune. Den ligger i 

Frognerparken til venstre etter at du har gått inn hovedporten. Om sommeren ligger 

banen der sterkt fokusert og som et mektig utstillingsvindu for norsk petanque. Masse 

folk som ser på, mange interesserte og noen tidligere spillere som kommer innom for 

å hilse på. Det er meg merkelig at ikke flere klubber i Oslo ikke benytter denne banen 

til egne turneringer, den er bare å låne av oss, framfor at turneringer som samler 

mange spillere gjennomføres på bortgjemte plasser. 

 

Hver onsdag gjennom sesongen har vi onsdagsturneringene, med start kl.18. Her kan 

alle delta og grunnideen er sosialt samvær og inkludering. Koster 20 kr. å delta, en 

pris som har stått stille i nesten 20 år. Det spilles etter trekke-makker-prinsippet og på 

tid. Styret i OPC ønsker i år å endre litt på konseptet. Vi skal ha det som trekkemakker- 

turnering, men nå må man hygge seg eller slite med samme makker eller 

makkere, gjennom hele kvelden. Dette av flere grunner. Man blir bedre kjent med 

enkeltspillere og sekretariatet slipper alle utregninger og trekking av lag mellom hver 

av rundene. Planlagt oppstart i år er 28.april. 

 

Nytt av året er at vi ønsker å lage en spillekveld til i uken. Dette blir torsdag. Vi 

ønsker å gjenskape noe av det gamle som var i parken og oppfordrer hele petanque- 

Norge til å trene og spille sammen og samtidig. Hensikten er at man skal kunne spille 

parkpartier og møte venner. Klubben arrangerer ikke noe spesielt, som turneringer 

eller opplæring, denne spilledagen. Men alle er velkomne og petanquemiljøet er kjent 

for inkludering, håper jeg. Og så kan man samle seg på vårt nye møtepunkt etterpå, 

Deja vu på Frogner plass. 

 

Ellers arrangerer OPC to årlige turneringer. Selvfølgelig i trippel. Den ene heter 

”Sesongpremieren” og arrangeres alltid 2. påskedag. Kun en gang har denne blitt 

utsatt på grunn av baneforhold. Dette er kanskje den turnering utenom NM som 

trekker flest folk. Selv om været kan være dårlig, så er det et massivt frammøte av 

spillehungrige petanquemennesker. Den andre turneringen er ”Monolitten”, som 

arrangeres i august. 

 

Klubben har i dag omtrent 60 medlemmer. Vi er en heterogen gruppe med mange 

nasjonaliteter og stor aldersspredning. 


