1991
Oddvar Karlsen passerte som første Norske petanque spiller i 1991, 100
landskamper, og stoppet opp med 105 kamper etter årets landskampsesong. Det var tre nye landslagsspillere som passerte 50 landskamper i
1991, Trond Rekdahl 55, Rune Kristoffersen 54 og Johnny Borrebæk med
50.
Norge deltok i 1991 i følgende mesterskap:
Nordisk Mesterskap
Åpen VM
Nordsjø Mesterskap
VM Junior

Navn
Oddvar Karlsen
Morten Torp
Dag Alstad
Trond Rekdahl
Rune Kristoffersen
Johnny Borrebæk
Kjell Hide
Bjørn Lyster
Svein Bruu
Gerard Mercier
Arne Kjærsrud
Michel Rey
Atle Smeby
Thorodd Arnesen
Mohamed Zari
Antoine Castillo
Terje Bratelie
Frank Engebretsen
Lars Karlsen
Per Klevenberg
Anita Stadheim
Kristin Alstad

Antall
kamper
105
82
66
55
54
50
45
39
38
36
34
32
29
27
27
25
22
22
20
19
19
19

Åpen Nordisk
nordisk Damer
7
5
3
3
1
1
4
2
1
1
3
1
2
1
2
1
1
1
2
2

Åpen
VM
5
3
2
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2

Damer
VM&EM Nordsjø
3
3
3
2
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
Adelskalender 1983 - 91

Nordsjø Mesterskapet
Norge kom på siste plass med 11 seire. 2 over Danmark, 2 over
Nederland, 4 over Storbritannia, 1 over Sverige, 2 over Tyskland. Norge 1
fikk 7 av disse seire, Norge 2 og Norge 3 fikk 2 seire. Resten av lagene i
troppen måtte dra hjem uten seire.

For Norge stilte:
N1:
N2:
N3:
N4:
N5:

Oddvar Karlsen, Morten Torp, Trond Rekdahl: 12 kamper
Steinar Lervik, Mohamed Zahri, Dag Alstad: 12 kamper
Johnny Borrebæk, Rune Kristoffersen, Svein Bruu: 12 kamper
Lisbeth Fossen, Tom Rustad, Vidar Hauger: 12 kamper
(junior klassen) Freddy Bruu, Lars Bruu, Ingrid Hauger

Final results
1
1 BEL

2

3 4 J

Total

9 11 12 8 9 49 victories

2 NED 10 4

7 8 11 40 victories

3 GER 8

9

3 7 9 36 victories

4 SWE 5

9

5 9 3 31 victories

5 GBR 3

5

7 7 3 25 victories

6 DEN 0

2

6 3 7 18 victories

7 NOR 7

2

2 0 0 11 victories

I petanque Nytt nr. 1 1991 hadde Bjørn Lyster følgende artikkel:
Nordsjøturneringen gikk i år i Eindhoven i Nederland, og for å si det som
det var – Norge ble desidert sist. I fjor fikk vi 17 seire og ble nummer
seks, i år fikk vi 11 seire og ble for første gang skjøvet ned til
syvendeplassen.
At vi kom sist betyr ikke at alle spilte dårlig. Førstelaget vårt med Oddvar
Karlsen, Morten Torp og Trond Rekdahl tok hele 7 av de 11 seirene. Siden
hvert lag spiller 12 kamper, betyr det at Oddvar, Morten og Trond fikk
mer enn 50 % uttelling på kampene sine. Dette er selvfølgelig et
oppsiktsvekkende godt resultat siden de spilte i den tøffeste gruppen. For
sammenligningens skyld vil vi nevne at førstelagene våre i 89 og 90
greide en seier hver. Vi skulle tatt en seier til, sier Trond Rekdahl og røper
dermed noe av innstillingen til dette laget. Her er det ikke nok å komme
på landslaget og ikke nok med å vinne de lette kampene, alle de jevne
kampene vi dette laget vinne. Bare de opplagte tapene for bedre
motstandere svelges raskt unna og er fort glemt.
I tillegg til de 7 seirene til førstelaget, fikk også andrelaget og tredjelaget
med seg to pinner hver. To seire i Nordsjø kan vel sies å stå sånn omtrent
til Ng+. Ikke noe å rope hurra for, men tross alt et anstendig resultat. At

vi ikke kan være helt fornøyd med to seire pr. lag er enkel hoderegning. "
ganger 5 er lik 10, og 10 seire betyr sisteplass i Nordsjø. Fjerdelaget og
femtelaget opplevde å tape alle kampene sine. I VM har vi hatt mange lag
som har gjort akkurat det, men i Nordsjø skal det helst ikke skje.
Oddvar er i særklasse den som har flest landskapsturneringer, og Morten
og Trond er også høyt oppe på denne lista. Når dette laget går så
respektløst frem der andre norske lag står med lua i hånden, får vi tro det
har med rutine å gjøre. Og rutine kan heldigvis også andre skaffe seg.

Norges tropp til Nordsjø i 1991

Veteraner allerede i 1991
Morten Torp - Trond Rekdahl – Oddvar Karlsen

Juniorlaget
Ingrid Hauger – Freddy Bruu – Lars Bruu

Petanque forbrødring i Nordsjø

VM Åpen
Seieren gikk til Schatz Michel, Quintais Philippe, Simoes Roger. For Norge i
Andorra stilte:
N1: Oddvar Karlsen, Morten Torp, Trond Rekdahl: 8 kamper
N2: Lars Bentsborg, Morten Sjøberg, Leif Høgberg: 8 kamper

I petanque Nytt nr. 2 1991 hadde Bjørn Lyster følgende artikkel:
Årets VM-innsats var den beste gjennom tidene!
Hva har Norge hittil hatt å slå i bordet med i VM-sammenheng? Faktisk
nesten ingenting. Av 12 lag har 10 havnet sist eller nest sist i sin gruppe –
unntak er Michel, Max og Bjørn i 87 og Morten, Trond og Oddvar i 90.
Ellers har vi èn sterk prestasjon i Coupe de Nations – VM's trøsteturnering
– da Johnny, Terje og Kjell kom til kvartfinalen i 88. PetanqueNYTT vil
påstå at årets innsats går utenpå det vi har gjort før. Å få begge lag på 4.plass i VM's 7-lagsgrupper, er et langt skritt i riktig retning. Vi tok seire
mot land som vi også tidligere har slått – for eksempel Finland, Japan,
Danmark og Andorra – men vi kunne også notere vår første seier over
land som Djibouti. Med tanke på at Djibouti stadig får lag med til VM's
mellomrunde, var dette en fin skalp å få i beltet.
Norge 1 som var Trond, Morten og Oddvar har solid internasjonal rutine.
Det var selvfølgelig dem vi ventet mest av. De var heldige med
trekningen. Tre av motstanderne var lag som erfaringsmessig er på vårt
nivå – Japan, Andorra og Finland. Ellers skulle de møte umulige Thailand
og de to beste nasjonene i Nordsjøsamarbeidet, dvs. Nederland og Belgia.

Når status skulle gjøres opp, sto gutta med 3 sire og tre tap. Resultatene
ble Finland 13-10, Nederland 5-13, Thailand 3-13, Belgia 10-13, Andorra
13-2 og til slutt seier over Japan 13 -x. Du kan si vi gjorde jobben vår,
sier Trond og er fornøyd uten å være kjempefornøyd. Han mener helt klart
det bare var rett og rimelig at de slo Japan, Andorra og Finland, og det
lyser lang vei at han hadde ønsket seg en seier også mot Belgia eller
Nederland. Selvfølgelig vet han at disse landene er mye bedre enn oss,
men Trond tillater seg å tro på at det går an å gjøre sensasjoner. Hva så
med kjempesensasjonen, den som det kan ta ti år å oppnå – at Norge blir
nummer 1 eller 2 i sin gruppe og går videre til mellomspillet? Kunne det
skjedd her?
Oddsene for å gå videremå sies å ha vært lave, men bedre enn vanlig.
Følgende tre forutsetninger måtte innfris: Seier mot Finland, Andorra og
Japan. Thailand ubeseiret gjennom gruppa. Seier med mange plusspoeng
mot Nederland. (siden de vant mot Belgia). De to første forutsetningene
slo faktisk til. Derimot var det aldri noen aktuell problemstilling å få den
avgjørende kampen mot Nederland. Gutta møtte nederlenderne tidlig,
lenge før de viste at nettopp dette var nøkkelkampen. Dessuten var de
ikke i nærheten av noen seier, de fikk bare 5 poeng.
Norge 2, Leif var i VM i fjord og tapte alle kampene sine – revansjesugen
selvfølgelig. Morten og Lars var VM-debutanter, men hadde prøvd seg på
landslaget i årets nordiske mesterskap i Danmark. Trekningen ga to
normalt veldig gode land som motstandere. Madagaskar og Djibouti. Men
videre kom det land som ikke hørtes så umulige ut. Danmark, Finland og
Singapore er land vi ofte har slått, og Canada har heller ikke mye å vise til
i VM-sammenheng. En nøktern forhåndsvurdering ville tilsi at pari norsk
innsats skulle gi femteplass som resultat. Pluss og minus i forhold til pari
kurs, kunne bety alt fra 3. til 7.plass. Absolutt en heldig trekning.
Vi vant 3 kamper, sa Morten og strålte som en sol da vi traff han i parken
etter hjemkomsten. Det var tydelig at det var godt å få smake litt suksess
etter bakover-sveisen i nordisk. I praksis viste det seg at Djibouti var
svakere enn forvente, men til gjengjeld var Canada sterkere. Norges
resultater ble: Finland 6-13,Madagaskar 1-13, Djibouti 13-12, Singapore
13-4, Danmark 13-x, og Canada 0-13. Norge gjorde det altså bedre enn vi
kunne forvente – 13-12 over Djibouti er sterkt. I tillegg vant jo gutta 2 av
3 mot de motstandere som man på forhånd skulle tro var på vårt nivå.
Oddsene for at andrelaget skulle gått videre, var vel omtrent som for
førstelaget. De tre forutsetningene her var: Seier mot Djibouti, Singapore,
og Danmark. Madagaskar ubeseiret gjennom gruppa. Seier med mange
plusspoeng over Canada (siden de vant over Finland). Også her slo de to
første forutsetningene til, og gutta møtte Canada i puljespillets siste
kamp. Fikk du med deg den? Når èn kamp gjensto i gruppespillet, hadde

altså Norges andrelag fremdeles muligheten til å gå videre til
mellomrunden! De tapte riktignok 0-13, men de via de 5 første kampene
gitt seg selv sjansen til en avgjørende kamp om 2.-plassen i gruppa.
Topp!
Hvis vi skal greie å komme til mellomrunden, trenger vi tre ting. For det
første en like heldig trekning som vi faktisk hadde i år. For det andre må
vi spille bedre enn vi noen gang har gjort. Og for det tredje trenger vi en
god porsjon flaks. Skjer det i dette århundre?
Junior VM
I Malmö ble det 2 – 4. august arrangert
verdensmesterskap for juniorer, Norge stilte
med et lag i dette mesterskap. Det Norske
laget var Freddy Bruu, Ingri Hauger, Ole Chr.
Haagensen og Ellen Johansen. Norge fikk
meget tøff motstand i sin pulje, med lag som
Frankrike, Thailand, Tunisia og Marokko. I et
slik selskap ble det kun innledende kamper for
det Norske laget, man kom på 16 plass av 21
lag som spilte dette mesterskap.

Nordisk Mesterskap
Nordisk mesterskap ble dette år gjennomført i Danmark i Norre Aslev og
her vant brødrene Fuglesang, Brian, Peter og Bo fra Danmark. Et svensk
lag vant sølv før nok et dansk lag kom på tredje plass.
For Norge stilte:
N1: Jean-Jacques Razaka, Svein Bruu, Mohammed Zahri: 4 kamper
N2: Larry Young, Lars Bentsborg, Morten Sjøberg: 4 kamper
To juniorer lag med Ole Chr. Haagensen, Ingri Hauger og Ellen Johansen,
på det andre laget dro juniorene fra Hamar Magnus, Benny og Trygve.

Troppen til Nordisk Mesterskap
Fra Petanque Nytt nr. 2 1991:
Nordisk Mesterskap i petanque ble i år spilt i Nørre Alslev, Danmark.
Norge var med kraft av to seniorlag og to juniorlag. I tillegg kom to
gruppeledere, Erik Johansen og Tom Rustad, som fungerte som
uerstattelige støttespillere.
Reisen startet med noe spenning. Momo (Mohamed Zari) hadde billettene
for sitt lag, som i tillegg til han besto av Jean Jacques Razaka og Svein
Bruu. Problemet var at Momo ikke møtte opp til avtalt tid ved
Frognerparken Cafè. Etter å ha ventet en halv time kjørte Svein og Jean
Jacques nervøse til båtterminalen i håp om å treffe sin lagkamerat der,

men forgjeves. Han var ikke der og kom heller ikke da det var siste frist
for biler å kjøre om bord. Et kvarter før avgang spaserte han rolig om
bord – det var jo fortsatt god tid.
Fredag morgen kjørte vi til Nørre Aslev – 11 mil sør for København.
Loddtrekningen foregikk i rådhuset. Seniorene skulle spille 5 lag i hver
pulje og juniorene alle mot alle bortsett fra at man ikke skulle møte sine
egne landsmenn. Så var det på tide å studere banene, og det var virkelig
verd et studium. Det var ca. 15 baner – det startet med trillebaner à la
Frongnerparken, gikk gradvis over til bløte sandbaner og endte med baner
belagt med grus og til slutt store stein. Spesielt de siste var en stor
utfordring. Leggerne måtte løfte helt frem, og skytterne måtte treffe rett
på kulen, ellers ga steinene stygge overraskelser. Hele anlegget var også
skikkelig belyst, så det var mulig å trene sent om kvelden.
Det beste norske laget var vårt første juniorlag med Ole, Ellen og Ingri.
De vant halvparten av sine kamper og var virkelig nær seier i to kamper
til. De var også det eneste laget som slo dagens beste junior-lag. Vårt
andre juniorlag, Magnus, Benny og Trygve fra Hamar, startet flere kamper
sterkt med 7-8 poengs ledelse, men fikk dessverre ikke med seg noen
seire. Seniorenes resultater var også noe beskjedne. Våre seniorlag ble
denne gangen nr. 9 og 10, altså de to siste. Svein, Momo og Jean Jacques
hadde en seier og totalt 24 poeng. Lars, Morten og Larry kom til samme
poengsum uten seire.
Nivået på mange kamper var høyt over det man vanligvis ser.
Petanquemiljøet i de andre nordiske land er mange ganger større enn i
Norge, og det betyr tøffe interne turneringer ved landslagsuttak. Generelt
inntrykk er at spillere fra de andre nordiske land spiller mer offensivt enn
vi gjør her.

