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En tydelig rørt nederlandsk coach, Meep Poel, sammen med spillerne Martin Bakker, Bert van Dick, 
Rajen Koebeer og Henri Calvetti, som nettopp har mottatt sine mesterskapsmedaljer. 
Foran de nybakte europamestrene ser vi; 
En høytidsstemt Lars Friis, president i Dansk Petanque Forbund, og mesterskapsansvarlig og 
president i CEP, det europeiske petanqueforbundet, Mike Pegg.  
 

Dansk Petanque Forbund stod som vertskap 6. – 8. oktober da Europas veteranspillere (+55) 
møttes til det fjerde EM for veteraner i Danmarks nye, flotte hall i Karlslunde.  25 nasjoner 
deltok, og fra Norge og Holmestrand Petanque Klubb: Johnny Skjørberg, Helge Skjørberg, 
Odd-Reidar Gullbrandsen og Hans-Erik Røneid-Hansen, godt støttet av coach fra egen klubb, 
Bjørn Arne Nordhagen.  De norske spillerne leverte stort sett veldig bra, og Johnny i 
særdeleshet. Etter fem innledende runder kunne vi glede oss over en flott norsk sjetteplass 
og altså videre plass i mesterskapet blant topp 16! I puljespillet, for å kvalifisere oss til 
kvartfinalen, var våre motstandere Russland, Sverige og Litauen. Dessverre gikk vi på tap mot 
Russland og møtte derfor Litauen, som hadde tapt mot Sverige. Gutta vant greit mot Litauen 
og var klare for skillematch. Etter å ha gitt Russland et kjempeforsprang viste 
Holmestrandgutta stor vinnervilje, kom til 10-10, men så var det dessverre slutt.  Takk for 
mye god underholdning gutter og gratulerer med en flott 9.plass i EM Veteraner 2017!!   



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Estland var vår første EM-motstander. 

Estland gikk opp i en ledelse 0-3 før de 

«ga» Norge et poeng. Vi lot oss ikke be to 

ganger, Norge leder an til 11-5, da er det 

bråstopp og Estland plukker stadig poeng.  

Johnny fortsetter med stabil skyting, mens 

Estland legger bedre enn oss.  Plutselig står 

det 11-11 og kampen ble egentlig litt for 

spennende.  Estland har muligheten for å 

avgjøre kampen, men får bare ett poeng. 

Deretter en svak omgang av Estland og 

Norge vinner 13-12 

I andre kamp møter vi et erfarent svensk 

lag, Jona Näs, Peter Bengtsson og Leif 

Bäckström. Tett kamp i starten til 2-4.  Så 

plukker Norge poeng til 7-4, men i neste 

omgang er det Sverige som står igjen med 

mange kuler, spiller dem godt og går opp i 

ledelsen 7-9.  Johnny skyter for mange 

poeng, men flytter gris og må sikre 

stillingen 8-9. Norge kommer bakpå i neste 

omgang, Johnny bommer på griseskudd og 

svenskene viser hvem som er best akkurat 

nå. Gratulerer til Sverige med 13 poeng!  

 

I 3.kamp møtte vi Ungarn (dessverre ikke 

foto).  Norge spilte bra og kunne takke for 

kampen 13-5 etter en times spill. Og 2 seire 

i havn! Lørdag morgen møtte vi 

Luxembourg (foto til venstre) – og Norge 

(les Odd-Reidar og undertegnede)var 

veldig lystne på revansje fra fjorårets møte 

i Monaco.  På «papiret» er vel 

motstanderne bedre og lang mer erfarne, 

men Norge opplevde å ha litt «stang inn» i 

kampen, - noe som nok frustrerte 

motstanderne i en slik grad at det ødela 

deres eget spill. Norge vinner 13-7,   -    

gratulerer! Dere var best!  

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 I siste møte i innledende runder var vår 

motstander Monaco, med kun ett tap så 

langt i turneringen. Hans-Erik fortsetter 

som førstelegger, etter å ha kommet inn i 

4. kampen.  Monaco «gruset» Sverige i 

kamp nr. 4 og har jo også en tidligere gull-

medalje fra 2014 i lomma.  Men gutta var 

Holmestrand skulle ikke la kampen bli «a 

walk in the park» for Monaco og følger 

flott til stillingen 11-12. Norge kjempet til 

siste kule, men da var det slutt – Monaco 

var best til slutt og vinner kampen og 

ender som nr. 2 etter innledende fem 

kamper. 

 

I første puljespill-kamp om plass i 

kvartfinale var vår motstander Russland, 

som lå på 11. plass etter innledende 

spilleomganger, også med 3 seire.  

Dessverre slapp vi Russland opp i en 

ledelse 1-6 før Norge startet 

opphentingen. Russland spilte bra, og det 

gjorde vi også.  Norge tok innpå til 6-8 og vi 

øynet et håp om seier. Russland tar 4 

poeng i neste runde og vi ligger under 6-

12.  Men Norge kjemper godt og stillingen 

blir 7-12. Dessverre er Russland best i 

neste omgang  og vi må se oss slått 7-13. 

Ikke tid til å gråte over spilt melk, - et 

kampvillig norsk lag møter Litauen, 

som nettopp var blitt «overkjørt» av 

Sverige. Også i denne kampen begynte 

vi med å «gi bort» poeng, men så 

våknet gutta og det ble 1-3, 3-3, 3-5 og 

deretter klatret Norge raskt til 9-5 

etter spilte 45 minutter. God legging av 

Norge og mulighet for utgang, men akk 

– «bare» 12-5. Nok en omgang og 

Litauen tok nok et poeng, men så 

avgjorde Norge 13-6!  



 
 

 
 
 

  
     Norsk «deltaker» i semifinalen – vår nye landslagsgris                                           Danskenes nye «storstue» - vår «drøm» 
 
 

 
 
               Premiepallen i Nations Cup («B-sluttspill»)        Mesterskapets dommertrio, to dansker og en            
Gull til Tyskland, sølv til Jersey, og bronse til henholdsvis   svenske vi kjenner godt etter at han har dømt flere NM          
         Tsjekkia og Slovakia                                          - Roger Smedenfeldt 
 
       

Med ett tap og  én seier i puljespillet 

måtte Norge ut i den «sure» skille-

matchen. Russland viste vei i denne 

kampen og gikk raskt opp i en ledelse 

med 6 poeng. Da våknet gutta våre og 

det ble en svært så spennende kamp – 

helt til det sto 10-10, og vi virkelig 

trodde at vi skulle lykkes i å få plass i 

kvart-finalen.  Men, det ville seg ikke – 

og Russland vinner 13-10. Men godt 

kjempet Norge! Tusen takk for 

innsatsen og mye god underholdning! 

 



 
                  Gratulerer med bronse til Sverige      Gratulerer med bronse til Monaco 
 
 

 
                     Gratulerer med sølv til Spania 
 
 

 
Gratulerer til disse flotte representantene for Norge / Holmestrand  –  9.plass!! 
 
Og takk til alle dere som fulgte oss hjemmefra og støttet oss underveis!  
 
 
Tekst og foto v/ Signe Hovind 


