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YTRE ENEBAKK: 
Neste uke blir Driv-
plassen arena for NM i 
petanque.
Bjørn Mikkelsen
bjorn.mikkelsen@enebakkavis.no
482 83 097

Forberedelsene er godt i gang 
foran mesterskapet i Enebakk. 
Son Petanque Klubb er teknisk 
arrangør, og leder Karianne 
Fleischer forklarer hvordan 
mesterskapet havnet i Ytre.

– Kine Gundersen og jeg had-
de tanker om en vennskapstur-
nering. Så ble det søkt etter ar-
rangørklubb for NM. Det er ikke 
lett å finne så store grusbaner, 
så da juniorgruppa i Driv IL Fot-
ball tok på seg å ta seg av kios-
ken, tenkte vi at vi skal klare re-
sten! Dette skal bli kjempegøy, 
og vi ønsker alle velkommen, 
sier hun.

Norgesmesterskapet åpnes 
av ordfører Tonje A. Olsen tors-
dag 25. juni kl. 9.00. og avslut-
tes søndag 28. juni. Ca.  95 spil-
lere skal i aksjon torsdag og fre-
dag, drøye 130 lørdag og søn-
dag, i seks disipliner. I den mest 
klassiske øvelsen, trippel, vil 
vinnerlaget motta kongepokal 
søndag morgen kl. 9.00.

– Det spilles på 56 baner, med 
en centercourt for litt profilerte  
kamper og finaler. Alle med li-
sens kan stille i NM, her møtes 
både amatører og de beste fra 
landslagene i samme konkur-
ranse, opplyser Fleischer. 

teknikk og taktikk
I petanque er målet å kaste me-
tallkuler så nær en liten trekule 
som mulig. Det spilles en mot 
en eller mellom to lag. Sporten 
er stor i mange land, først og 
fremst Frankrike. Det arrange-
res EM, VM og Nordisk mester-
skap, og her hjemme er NM 
årets store petanque-begiven-
het. Sporten er tilknyttet Nor-

ges idrettsforbund gjennom 
seksjon petanque i Norges fler-
idrettsforbund.

– Dette er en uteaktivitet som 
alle spiller sammen. Vi har 
mange familier hvor flere gene-
rasjoner spiller aktivt. Petan-
que er en spennende sport, der 
en må bruke hodet og vurdere 
om du skal skyte eller legge, 
vurdere motstanderen - når du 
har spilt en stund lærer du mot-
standeren å kjenne - og ikke 
minst må du lære underlaget å 
kjenne. Hele tiden taktikk. Du 
må kjenne kreftene dine, ha 
med hele kroppen, og du kan 
bruke forskjellige metoder, sier 
Fleischer.

– Jeg håper folk i bygda kom-
mer og ser hva petanque er, 
ikke minst når Driv har planer 
om egen petanque-klubb, sier 
hun.

Driv petanque
Kine Gundersen og Kenneth 
Røkeness fra Ytre Enebakk re-
presenterer Son Petanque 
Klubb. De stiller i flere klasser i 
NM, også sammen i mix dob-
bel. Kenneth har vært aktiv i et 
års tid, og deltok i klubbmes-
terskapet i fjor, mens Kine var i 
gang litt før samboeren. 

Kenneth bekrefter Driv ILs 
planer om en petanque-grup-
pe, og håper NM blir en døråp-
ner med tanke på medlemmer. 
Han er tilbakeholden hva gjel-
der egne ferdigheter, men med-
gir at han er en konkurranse-
mann. 

– Kenneth har veldig god 
kontroll på bevegelsene sine. 
Jeg synes han mestrer spillet 
godt etter å ha vært med i så 
kort tid, skryter Karianne.

Mestring
– Hva gir det deg å spille petan-
que? spør vi Kine.

– Jeg setter veldig pris på det 
sosiale. Du møter mange for-
skjellige mennesker. Det er et 

spennende spill der en må ten-
ke teknikk og taktikk. Petanque 
gir en veldig god mestringsfø-
lelse, og her har mange mulig-
het til å mestre, sier hun. 

Siri Saltnes og Lill Marita Rø-
keness vil sammen med rundt 
15 selgere i juniorgruppa i Driv 
Fotball sørge for et godt utvalg 
baguetter, hamburgere og an-
net til sultne fremmøtte. 

Arrangerer NM i petanque

En idrett for alle

pEtanquE: F.v. Karianne Fleischer, Siri Saltnes og Lill Marita Røkeness. Kine Gundersen kaster og 
Kenneth Røkeness er neste. 

Driv IL
VS

Fire Lys
Mjær stadion torsdag 18. juni kl. 20.15.

En revansjelysten gjeng akter å reise kjerringa 
etter et par svake kamper. 

Bli med å gjenskape den flotte stemningen 
fra forrige hjemmekamp og løft bygdas beste 
gutter frem mot 3 nye poeng! 

Kiosken er åpen, servering av brus, pizza mm.

DE trE bEstE: Heidi Weng, Eli Anne Dvergsdal og Merete Weng. 
 foto: arrangørEn

YTRE ENEBAKK: Heidi 
Weng tok en ny seier i 
motbakkeløpet Hov-
landsnuten Opp.
Gunnleik seierstad
gunnleik.seierstad@enebakkavis.no
918 28 112

Nok en gang hadde familien 
Weng tatt turen til Sauda og 
motbakkeløpet Hovlandsnuten 
Opp. I fjor vant hun norgesmes-
terskapet i motbakkeløp der.

Heidi var suveren i kvinne-
klassen, og vant med nesten 
minuttet. Storesøster Merete 
sikret seg også en ny pallplass 

ved å bli nummer tre.
Flere landslagsdamer i lang-

renn deltok i konkurransen.
De store mengdene snø i fjel-

let gjorde muligens årets løp til 
tidenes tyngste utgave. Likevel 
hadde rundt 800 mennesker 
funnet veien ut og opp til Hov-
landsnuten denne dagen, opp-
lyser arrangøren.

Resultater:
1. Heidi Weng, 51:17
2. Eli Anne Dvergsdal, 52:15
3. Merete Weng, 52:50
4. Katrine Harsem, 56:19
5. May Bente Weng, 57:06

Heidi best i sauda

YTRE ENEBAKK: Monica 
Godtfredsen og Njål Haug ble 
torsdag klubbmestere i senior-
klassene i temposykling.

Monica syklet på tiden 16:57.15, 
Njål syklet på tiden 15:25.32

I ungdom under 16 år, deltok 2 
syklister: Teo S. Jørgensen kjørte 
inn på tiden 18:33:00 og Mats 
Haug kjørte inn til tiden 19:03:00

I kvinneklassen deltok to 
ryttere, og i herreklassen deltok 
18 ryttere.

klart tap for 
Eifs a-lag
ENEBAKK: Etter seier 8-0  mot 
Løvenstad 2 på Vidotta, kom 
Enebakk-gutta seg ned på jorda 
med tap 7-0 borte mot serieleder 
Ullensaker/Kisa 4. 

Enebakks lag i 9. divisjon står 
dermed med fire poeng etter syv 
kamper, og ligger dermed nest 
nederst på tabellen.

Monica og njål 
bEst i tEMpo


