Velkommen til NM i Petanque
2021
Bildøy, 24. – 27. juni 2020

Arrangør: Norges Fleridrettsforbund, Seksjon Petanque
Teknisk arrangør: Bergen Petanqueklubb
Teksten i denne presentasjonen oppdateres kontinuerlig frem mot NM
Sist oppdatert 21. April 2021

NM og koronaen
Dersom pandemigudene står oss bi har vi i Bergen Petanqueklubb den store
gleden å invitere til NM i petanque 2021. Det gjorde de ikke i fjor da vi hadde linet
alt klart for et fest-NM i Bergen Sentrum. Dessverre er plassen nå i bruk som
test/vaksinasjonssenter og dermed mister vi også i år en gylden mulighet for å
eksponere idretten vår til et stort publikum.
Regjeringen har lagt opp til en gjenåpning i flere trinn. I mangel på konkret
informasjon rundt datoene de ulike lettelsene vil tre i kraft er det fortsatt en del
usikkerhet rundt arrangementets form og gjennomførbarhet. Skissen i dette
dokumentet baserer seg på lettelsene i det regjeringen omtaler som trinn 3 i
pressemelding nr. 42/21 av 07.04.2021. Alternative gjennomføringsformer
vurderes dersom vi ikke skulle oppnå dette åpningstrinnet i tide til NM.

Når og hvor
Som vanlig er NM lagt til slutten av juni, fra torsdag 24. til søndag 27. juni
Vi hadde alle gledet oss til et fantastisk NM på Festplassen i Bergen Sentrum, men
vi har likevel funnet et godt alternativ på Bildøy idrettsanlegg, i området rundt
Bildøyhallen. Øygarden kommune låner oss velvillig anlegget, ca. 20 minutter fra
Bergen sentrum i bil og ca. 30 minutter med buss. Bussen går ganske regelmessig
mellom Bergen Busstasjon og busstoppet “Bildøy Rv 555”. Rutetider kan innhentes
på planleggeren som finnes på appen «Skyss Reise», den lastes ned på vanlig
måte. Derfra er det fem minutter å gå til anlegget. Vi arbeider med å få til en
avtale med busselskapet om transport helt frem til anlegget hver dag, en gang om
morgenen og en gang om ettermiddag/kveld.

Foreløpig program

- 24 juni
8:00-9:00
9:00
9:20

- 25. juni
8:00-9:00
9:00
9:20

- 26. juni
8:00-9:00
9:00
9:20
- 27. juni
8:00-9:00
9:00
9:20

Kveld

Registrering
Offisiell åpning av mesterskapet ved
Ordfører i Øygarden Tom Georg Indrevik
NM Dobbel Mix
NM Dobbel V65

Registrering
Premieutdeling i NM Dobbel Mix og Dobbel V65
NM Single Damer
NM Single Åpen

Registrering
Premieutdeling NM Single Damer og Single Åpen
NM Trippel

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
Anlegget på Bildøy består av to store grusbaner og en idrettshall som inneholder
håndballbane, garderober, toaletter og kontorer. Dekket på banene er vanlig sand.
Det tas sikte på å etablere ca 70 baner. Finalespillet i de ulike øvelsene vil foregå
på en egen finalebane ved idrettshallen.

Fasiliteter
Det vil være tilgang til to garderober og 5 toaletter (ett for bevegelseshemmede)
Idrettshallen vil benyttes for bespisning. Det vil finnes en kiosk som selger basis
kioskvarer og det tas sikte på å servere varmmat om ettermiddagen. Sekretariatet
vil disponere eget kontor.

Andre spisesteder
Sartor storsenter ligger ca 5 minutter med bil fra Bildøyanlegget. Her finnes det en
rekke spisesteder, gitt at disse får holde åpent. Ut over dette vises det til
restauranter og kafeer i Bergen by.

Overnatting
Det vil bli klargjort for strøm for bobiler som vil kunne stå på anlegget. Det finnes
også campingplasser i Øygarden, men disse ligger ikke i umiddelbar nærhet til
Bildøyanlegget. Det finnes også to hoteller på Ågotnespå Sotra. Ellers vises det til
hoteller i Bergen by.

