
Velkommen til NM i Petanque 
Festplassen i Bergen, 25. – 28. juni 2020 

 

 

Festplassen med Lille Lungegaardsvann i forgrunnen 

 

Arrangør: Norges Fleridrettsforbund, Seksjon Petanque 
Teknisk arrangør: Bergen Petanqueklubb 

 

Teksten i denne presentasjonen oppdateres kontinuerlig frem mot NM 

Desember 2019 



 

Når og hvor 
 

 

 

Samtidig som Bergen feirer sitt 950-årsjubileum ønsker vi i BPK alle hjertelig 
velkommen til NM i Petanque 2020. Mesterskapet vil finne sted fra tidlig torsdag 
25. til og med søndag 28. juni.  

Bergen Kommune har velvillig stilt selveste Festplassen til disposisjon. Den ligger i 
hjertet av Bergen Sentrum omkranset av Lille Lungegaardsvann i sør og Byparken 
og Ole Bullsplass på nordsiden. 

 

 

 



Foreløpig program 
 

 

- 25. juni  Registrering 
Offisiell åpning av mesterskapet 
NM Dobbel Mix 
NM Dobbel V65  
 

- 26. juni  Registrering 
Premieutdeling i NM Dobbel Mix og Dobbel V65 
NM Single Damer 
NM Single Åpen 
 

- 27. juni  Registrering 
Premieutdeling NM Single Damer 
Premieutdeling NM Single Åpen 
NM Trippel  
 

- 28. juni  Registrering 
Premieutdeling i NM Trippel Åpen  
Utdeling av Hans Majestet Kongens Pokal  
NM Dobbel Damer 
NM Dobbel Åpen  
NM Dobbel V55 
NM Dobbel Junior 
Premieutdeling  
 

  



Baner 
 

Dekket på plassen består av store granittblokker. Det tas sikte på å etablere 60 
baner på selve Festplassen. Disse dekker behovet for avvikling av alle øvelser 
bortsett fra gruppespillet i singleøvelsen fredag 26. juni. Da vil det også bli spilt på 
grusgangene på begge sider av selve plassen. Finalespillet i de ulike øvelsene skal 
foregå på en egen senterkårt plassert sør for Michelsen Kafé.  

Selve baneområdet på plassen vil bestå av 4 rektangler som hver vil være 
begrenset av trerammer Hvert rektangel vil være fylt med et tynt lag sand. 
Området mellom rektanglene er bevegelsesområder. 

 

__baner, __senterkårt, __sekretariat og kiosk 

 

 

 

 



Fasiliteter 
 

 

Gitt at mesterskapet foregår i et område med stor gjennomgang av mennesker, vil 
det bli etablert mulighet for å plassere utstyr i bevoktet område.  

Det vil finnes en liten kiosk som selger basis kioskvarer (presisering av vareutvalg 
følger). 

Urinal for menn finnes 150m vest for selve plassen Det arbeides med å etablere 
tilfredsstillende toalettfasiliteter. 

 

 

Steder å spise 
 

I tillegg til Michelsen Kafé som ligger på Festplassen har man hele Bergens 
restauranttilbud å nyte godt av. Det er bare å sjekke nettet. 

 

  



Steder å overnatte 
 

Følgende tilbud kan benyttes: 

Navn Enkeltrom  
pr natt 

Dobbeltrom 
pr natt 

Annet 

Bergen P-hotels 989,- 1150,-         Booking direkte til hotel         
Frokostpakke levert på dør 

Citybox Bergen 
 
Citybox 
Danmarksplass 
 

  10% rabatt alle rom forutsatt at 
ledig finnes. Du må booke på 
www.citybox.no med kodeord: 
nmboule                 

NB!  Ikke frokost 
Hotel Admiral   10% rabatt alle rom hvis ledig 

finnes. Må søkes direkte via 
hotellet (ikke web). Frokostbuffet 

Scandic Bergen 
City 

1090,- 1290,- Booking før 5/5 på telefon 55 33 
33 00, eller 
bergencity@scandichotels.com 
Oppgi kode BBER260620, 
Frokostbuffet 

 
Scandic Hotel 
Norge 

1690,- 1890,- Booking før 5/5 på telefon 55 55 
40 00, eller 
hotelnorge@scandichotels.com 
Oppgi kode BBER26020, 
Frokostbuffet 

Det finnes også noen billigere hoteller/gjestgiverier. Sjekk f.eks 
www.momondo.no  Montana Ungdomsherberge kan være et godt alternativ. 

Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser for bobil med tilgang til strøm ved 
Bergenshallen. (Bybanestopp til sentrum rett ved siden av). Slettebakken 
Idrettsarena like ved benyttes også til parkering for bobil om sommeren, men her 
er ikke strømtilgang. Vi arbeider med å finne alternative løsninger. 
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