
PETANQUEQUIZ, RUNDE 6 
 

I tredje runde av Petanquequiz presenteres 8 spørsmål, inkludert to med delspørsmål. 
Maksimal poengsum sammenlagt gir 10 poeng. 

 

1. Webredaktørens hjørne 

 

Norges Petanque Forbund var tidlig ute med egen side på internett. Hvilket år så forbundets 

egen webside dagslys for første gang? 

 

 

2. The battle 

 

Det ble i to år arrangert et cup-mesterskap for klubber, der finalen ble spilt i Frognerparken. 

Hvilke to år ble disse mesterskap arrangert? Hvilke to klubber er cupmestere i Norge? 

 

 

3. En to tre, på det tredje skal det skje 

 

I 2005 ble det arrangert en turnering som hadde påmelding 09.33 med start av spillet klokken 

10.03. Hva var navnet på denne turneringen? 

 

 

4. Forbrytelsen 

 

Det er blitt gitt bot for å ha glemt lisens til rankingturnering i Norge kun en gang. Hvilket 

årstall skjedde dette, og hvor mye var boten på?  

 

 

5. Det står skrevet… 

 

Hva het den første trykksak som kom ut flere ganger i regi av forbundet? 

 

 

6. Den ukjente 

 

 

 Hvem er dette? 



7. Knøttene 

 

Hvem i troppen til Nordisk mesterskap i petanque 2011 på seniorlagene har spilt 

juniorlandskamper for Norge i petanque? 

 

 

8. Hjernetrimmeren 

 

Marianne og Tom går tur med Basco da de stopper opp ved en stor åker. Basco løper ut på 

åkeren, lykkelig og glad. – Hvor ble det av ballen? spør Tom. – Finn ballen, Basco! roper 

Marianne, men hunden klarer ikke å finne den. Marianne sukker og sier til Tom at de må gå 

og lete etter ballen selv. - Her må vi organisere letesøket, sier Tom. - Vi går fire meter i 

motsatt retning av hverandre, og deretter går vi tre meter mot venstre. Når vi kommer til dette 

punktet tar vi en pause. Marianne og Tom går og går, så stopper de begge opp som avtalt. - 

Har du funnet ballen? spør Tom. - Jaaaaaaaaa! roper Marianne glad og løper bort til Tom som 

ikke rører seg av flekken. Hvor langt må hun løpe for å nå frem til Tom? 
 
 
 

 

Lykke til! 

Svar sendes pr. epost til petanque.no@gmail.com innen 7. desember kl. 1600 
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