
 

PETANQUEQUIZ, RUNDE 9 

FASIT 
 
 

1.  Partners in crime 

Vi skal frem til makkerne til vedkommende som ”vant” prisen for årets kroppsspråk , da han fikk sin 

debut på landslaget. Hva heter hans medspillere?  

Svar: Trygve Fjerdingstad og Benny Ble-Lafkih. Omtalte person er Magnus Utgård som debuterte som 

landslagsspiller i 1992, under Nordsjømesterskapet i Botly Park litt syd for Southampton i England. 

Poeng: 1 

2.  Landslagsgrossisten 
  
Hvilken norsk spiller har flest juniorlandskaper og hvor mange?  Her har vi et slingringsmonn på 
pluss/minus 10 kamper for å få rett. 
 
Svar: Camilla Hovind med sine 102 juniorlandskamper.  

Poeng: 2 

3.  Supperådet 
  
I starten av nittitallet eksisterte det flere utvalg i regi av styret. Hvilke av disse utvalg eksisterte ikke i 
regi av norsk petanque? 

a) Utdannings- og opplæringsutvalg    b) PR og markedsføringutvalg 
c) Sponsor/økonomiutvalg  d) Dameutvalg 
e) Programutvalg   f) Juniorutvalg 
g) Eldreutvalg 

 
Svar: d) Dameutvalg 
 
Poeng: 1 
 
4. Repetisjonen 
 
Vinteren 91/92 og Vinteren 09/10 gjentok historien seg, hva var det? 
 
Svar: Oslo Petanque Club (OPC) vant vinterserien. 
 
Poeng: 1 
 
 



 5. Fint skal det være 

I hvilket år startet man med å titulere leder av styret for president? 

Svar: 1991. 

Poeng: 1 

6. Åstedet 

”De uslåelige på lag 3 tok ledelsen 1-0 i finalen. Francisco & co svarte med å overta med 3-1 og 6-3. 

Da sa Morten Torp, Ole Nilsen og Lars Karlsen takk for følget med taktisk og meget godt spill. Fire 

poeng på en omgang er sjelden, men like fult brakte det laget i ledelsen 7-6. Det fortsatte i kjent stil 

også neste omgang. I trange posisjoner ble motstanderens kuler slått bort fra ”lillegrisen” som er den 

kulen som det om å gjøre å komme nærmest. Dermed tre nye poeng, samt tre nye deretter igjen. Med 

13-7 manglet de tre ”uslåelige” Follo-spillerne bare to poeng for å sikre seg mestertittelen. Francisco 

& co på lag fire gjorde et tappert forsøk. En siste kule av Francisco som det virkelig var klasse over 

sikret redusering til 13-10. Etter at Morten Torp klarte å slå bort motstanderkulen fra ”lillegrisen” i 

siste omgang og sikret at laget fikk ett av de nødvendige to poengene, kunne Lars Karlsen sette inn 

nådestøtet med sin siste kule, og den sikret  xxx. 15-10 vant Morten, Ole og Lars til slutt.” 

Vi skal ikke frem til hendelsen, ei heller årstall. Derimot vil vi vite hvor dette skjedde? 

Svar: Hellerasten. Det første Norgesmesterskap i regi av Norges Boule Forbund i 1985. Dette ble en 

stor triumf for Follo Petanca Klubb. 

Poeng: 1 

7. Prestasjonen 

Enda ett sitat: 

”I sin pulje tapte Norges lag bare en kamp 10 – 13 mot Nederland. Resterende kamper vant jentene 

over Japan med 13 – 7, Italia 13 – 6, Danmark 13 – 3 og til slutt England med 13 – 11. I sluttspillet 

vant jentene over Sveits med 13 – 2, men tapte over Thailand med 4 – 13 og Italia med 6 – 13. ” 

Vi vil vite hva, hvor og når. 

Svar: Verdensmesterskap for damer som gikk av stabelen i Sveits i 1992. Våre damer endte på 

6.plass.  

Poeng:  1 

8. Elementet 

Et ord petanquespillere verden over gjerne benytter betyr egentlig blanding og/eller deig. Strengt 

tatt har dette ordet ingenting på forbundet sine sider å gjøre. Hvilket ord er dette? 

Svar: Ordet pastis kommer fra provençalsk oksitansk og betyr «deig» eller «blanding». (wikipedia.no) 

Poeng: 1 



9. Gjenkjennelsesfaktoren 

Hvilke to petanquepersonligheter ser vi på dette bildet? 

Svar: Signe Hovind og Ronny Gudmundsen 

 

Poeng: 1 

 


