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For første gang markerte Norge seg i et verdensmesterskap for damer, og det 
var 6. plassen til Norge med Ingri Hager og Ellen Johansen som utgjorde denne 
utrolig sterke plasseringen, foruten denne plasseringen var det et aktivt år for 
norske landslag uten de helt store andre sportslige fremganger. 
 
Norge deltok i 1992 i følgende mesterskap: 
 
Nordsjø Mesterskapet 
Nordisk Mesterskap 
Åpen VM 
Dame VM 
 

Navn 
Antall 

kamper 
Åpen 

nordisk
Nordisk 
Damer

Åpen 
VM 

Damer 
VM&EM Nordsjø 

Oddvar Karlsen 117 7   5   4 
Morten Torp 86 6   3   3 
Rune Kristoffersen 74 1   3   4 
Dag Alstad 66 3   2   3 
Trond Rekdahl 59 4   2   2 
Johnny Borrebæk 50 1   1   3 
Kjell Hide 45 4   3     
Arne Kjærsrud 42 3   2   1 
Bjørn Lyster 39 2   1   2 
Svein Bruu 38 1       3 
Leif Høgberg 38     3   1 
Mohamed Zari 37 2   2   2 
Gerard Mercier 36 1   1   2 
Lars Bentsborg 34 1   2   1 
Morten Sjøberg 34 1   2   1 
Michel Rey 32 1   2   1 
Atle Smeby 29 2   1   1 
Thorodd Arnesen 27 1   1   1 
Antoine Castillo 25 1   1   1 

Adelskalender 1983 -92 
 
Nordsjø Mesterskap 
 

Nordsjøturneringen, ble gjennomført dette år i Botley i England. Det ble 
ingen god hjemtur dette år da Norge kom på siste plass med kun 7 seire, 
vinner dette år ble Belgia med hele 50 seire. Norge 1 fikk 3 seire ble det 
norske lag som fikk flest seire dette år. En klar sportslig nedtur. 
 

For Norge spilte dette år: 

N1: Mohamed Zahri, Oddvar Karlsen, Rune Kristoffersen: 12 kamper 
N2: Lars Bentsborg, Morten Sjøberg, Leif Høgberg: 12 kamper 
N3: Erik Johansen, Tom Rustad, Freddy Bruu: 12 kamper 



N4: Lisbeth Fossen, Solveig Hansen, Signe Hovind: 12 kamper 
N5: (junior) Magnus Utgård, Trygve Fjerdingstad, Benny Bel Lafkih 
 

Final results

  1 2 3 D J Total 

1 BEL 12 9 8 10 11 50 victories 

2 SWE 7 9 9 9 9 43 victories 

3 NED 9 9 8 9 4 39 victories 

4 GER 4 5 6 3 8 26 victories 

5 GBR 3 6 7 7 3 26 victories 

6 DEN 4 4 3 2 6 19 victories 

7 NOR 3 0 1 2 1 7 victories 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fra Petanque Nytt nummer 4. har vi tatt noe tekst fra artikkel skrevet av 
Torgeir Hovind. 
 
Årets Nordjøturnering ble avholdt på Botly Park litt syd for Southampton i 
England i tidsrommet 26.-28 juni. Norge deltok som vanlig med full tropp. 
Reisen var lagt opp felles for hele troppen med fly til London og tog videre 
til Southampton hvor vi ble hentet av representanter for det engelske 
forbundet. Det var utarbeidet et eget program fra forbundets side for den 
norske troppen som ga alle nødvendige informasjoner.  
 
Botley Park er en golf og country club av høyeste klasse og hadde alt og 
mer til av det som skulle gjøre oppholdet til en virkelig opplevelse for alle 
deltakerne. Spillestart var fredagen om ettermidagen. Det ble videre spilt 
hele lørdag og søndag, og turneringen ble avsluttet med bankett på 
søndag. I tillegg til at selve innkvarteringen var av ypperste klasse, var 
banene meget krevende og utfordrende. Det var bygget for anledningen 
er eget anlegg bestående av i alt 9 baner, og i tillegg ble 
parkeringsplassen på området brukt. Særlig på parkeringsplassen hvor en 
rekke av kampene ble spilt, var underlaget meget krevende: Asfalt med 
noe sten og grus oppå. Dette at underlaget var så krevende, gjorde at det 
var de beste lagende som vant. Banene skilte meget godt, og teknisk 
dyktige lag gikk av med seirene gjennomgående under hele turneringen. 
 
Hva kan vi så si om den norske innsatsen: Vel den var vel dårligere enn 
det vi hadde trodd på forhånd, men viste vel dessverre det reelle 
styrkeforholdet som Norge befinner seg i forhold til de øvrige deltagende 
nasjoner. Feilen hos de norske lagene, som hos den overveiende 
resterende delen av det norske petanquemiljøet, er manglede teknisk 
dyktighet. Og, det er først når man møter gode motstandere på krevende 
baner at man får sett dette til fulle. Det er først når vi reiser utenlands at 
vi får det nødvendige korrektiv.  

 



 
Konklusjonen som kan trekkes etter denne turneringen, er at vi nå må 
satse å trene teknisk og gjøre dette over tid. Vi må dessuten akseptere at 
trening tar tid og er en nødvendighet for at vi skal utvikle oss og derved 
bli bedre på alle slags underlag. Det er grunn til å anta at forbundet bør ta 
lærdom av det som nå har skjedd i nordsjøturneringen i flere år. De 
viktige turneringene i Norge så som de norske mesterskapene og 
kvalifiseringsturneringer, må man nå begynne å spille på vanskeligere 
baner, fortrinnsvis meget harde og med mye sten og annet. Først da vil vi 
kunne spille en teknisk petanque, og derved få frem spillere og lag som 
kan klare å hevde seg i internasjonale konkuranser med andre nasjoner 
på en bedre måte. 
 
VM Åpen 

VM ble vunnet av Frankrike med 
Foyot Marco, Fazzino Christian og 
Monard Daniel. Til 
verdensmesterskap åpen klasse som 
fant sted noen mil nord for Milano i 
Italia dro Mohamed Zahri, Arne 
Kjærsrud, Rune Kristoffersen, Lars 
Bentsborg, Morten Sjøberg og Leif 
Høgberg. Første laget vant ingen 
kamper i selve VM ei heller i Coupe 
de Nations. Andre laget vant heller 

ingen kamper i selve mesterskapet, men kom på en respektabel 11 plass i 
Coupe de Nations. Der de bl.a. slo Tyskland i en kamp som varte i over 2 
og ½ time.  
 
For Norge i Italia spilte: 
 
N1: Mohamed Zahri, Arne Kjærsrud, Rune Kristoffersen: 8 kamper 
N2: Lars Bentsborg, Morten Sjøberg, Leif Høgberg: 10 kamper 
  
 
 

 



VM Damer 
 
Verdensmesterskap for damer gikk av stabelen i Sveits og norske 
deltakere var Ingri Hauger (OPC) og Ellen Johansen (ØPC). Her fikk Norge 
en etterlengtet opptur med en meget sterk 6 plass. Med uredd holding og 
med god trenig over lang tid stilte våre juniorer opp i konkurranse med 
verdensbeste damelag i seniorklassen. I sin pulje tapte Norges lag bare en 
kamp 10 – 13 mot Nederland. Resterende kamper vant jentene over 
Japan med 13 – 7,  Italia 13 – 6, Danmark 13 – 3 og til slutt England med 
13 – 11. I sluttspillet vant jentene over Sveits med 13 – 2, men tapte 
over Thailand med 4 – 13 og Italia med 6 – 13. Dette førte altså til Norges 
beste plassering i et VM en 6. plass og var den første internasjonale 
fremgang siden nordiskmesterskap i 1987. 
 

 
 
 

 



 
 
Fra artikkel i PetanqueNYTT nr. 4 skrevet av Bjørn Lyster har vi hentet 
følgende tekst: 
 
Da kvalifiseringen til Dame-VM var ferdig, var det en del kritiske røster å 
høre. Inger Hauger (OPC) og Ellen Johansen (ØPC) hadde vunnet. Norge 
skulle stille opp i VM med to juniorer: Flaut, var det noen som sa, og 
syntes det var en skandale. Nå er det ingen som klager. Friskt og freidig 
stilte våre juniorer opp i konkurranse med verdens fremste damelag. Og 
de gjorde det bra. Kjempebra! Helt oppe på 6. plass endte de til slutt. 
Aldri har Norge gjort det bedre i VM. 
 
Ingrid og Ellen er allsidige idrettsjenter. Ingrid driver med kunstløp på 
skøyter, og Ellen spiller fotball. De begynner nå å bli så gamle at kravene 
skjerpes og kollisjonene kommer.  
 
For at Ingri og Ellen lyktes er det ingen tvil om. De kopierte blant annet 
danskenes prestasjon fra fjorårets åpne VM gjennom at de vant sin 
åpningspulje. I puljen tapte juniorene våre bare en eneste kamp, 
åpningskampen mot Nederland, før de vant over Japan, Italia, Danmark 
og England. Ett tap høres greit ut, men puljen ble utrolig jevn. For det var 
ikke bare Norge som nøyde seg med ett tap. Nederland og Italia greide 
det samme. Her ble det finregning på målforskjell. Norge pluss 4, Italia 
pluss 2 og Nederland minus seks. Seier'n er vår – Norge gikk videre 
sammen med Italia. 
 
Da det ble klart hvem som hadde tatt de 8 kvartfinaleplassene, viste det 
seg at Norge var den eneste nasjon videre av de som tidligere ikke har 

 



vunnet noe VM. Her var det selve petanque-adelen jentene våre skulle 
kjempe mot. Det var to lag fra Thailand – bl.a. regjerende mestere. Ellers 
var det Belgia, Spania, Frankrike, Italia og Sveits. Bare nasjonsnavnene 
har ofte nok til å skremme vettet av norske herrespillere i åpen VM. 
 
Kvartfinalen gikk mot Thailand, og der var jentene sjanseløse. Men så 
kom en fantastisk sterk kamp. Ingri og Ellen feide vertsnasjonen Sveits av 
banen med 13 – 2. Da gjør man seg bemerket i et VM. I den siste kampen 
tapte jentene mot Italia i en kamp som gjaldt femteplassen. 
 
Nordisk Mesterskap 
 
Nordisk mesterskap ble arrangert i Finland, Helsingfors. Nok en gang ble 
det finsk seier på hjemmebane med Peter Eriksson, Henri Palmquist og for 
andre gang nordisk mester Jerome Bouix. Det ble finsk dominans i dette 
mesterskapet med 1 og 3. plass. For de to norske lagene ble det en seier 
til vært lag. I juniorklassen dro Ellen Johansen, Ingri Hauger og Thomas 
Støa som ikke fant seg helt til rette i Finland og tok med seg 3 poeng på 
tre kamper hjem til Norge. Det andre norske juniorlaget som besto av 
brødrene Ole og Joachim Hågensen sammen med Lars Bruu spilte seg 
frem til semifinale der det ble tap 8 – 13 mot Sverige 1. 
 
For Norge stilte: 
 
N1: Trond Rekdahl, Morten Torp, Per Klevenberg: 4 kamper 
N2: Erik Johansen, Bjørn Nielsen, Freddy Bruu: 4 kamper 

Norges lag i åpen klasse 
Bak fra venstre Erik Johansen - Bjørn Nielsen - Freddy Bruu 

I front fra venstre Trond Rekdahl - Morten Torp - Per Klevenberg 

 



 

 
Fra Petanque Nytt nr 4. har vi hentet deler av artikkel skrevet av Vegar 
Næss 
 
Nordisk mesterskap i petanque 1992 er over, og det ble en nesten hundre 
prosentlig suksess for vertsnasjonen. En sølvmedalje i juniorklassen ble 
fulgt opp med en sensasjon i åpen klasse, hvor finnene tok 1. og 3. plass. 
Finnene hadde lagt ned st stort og godt arbeide foran turneringen. De 
hadde skaffet godt med sponsorer, og laget en meget vanskelig bane, 
hinsides alt hva vi har i Norge. De lagene som kom fra nordsjøturneringen 
kunne jo fortelle den samme historien derfra, så vi må skjerpe oss her 
hjemme: Banene er for lette! 
 
Mesterskapets store favoritter var brødrene Fuglesang fra Danmark. Det 
satte derfor håp i den norske kolonien da det norske førstelaget etter en 
dårlig start kjempet jevnt med de danske drenge. Avgjørelsen falt da 
danskene forgjeves hadde angrepet Per Klevenbergs førstelegg. Per la la 
inn et poeng til, men Trond og Morten klarte ikke å plusse på med sine 4 
kuler. Det var den ene store sjansen laget fikk, og danskene dro kampen i 
land med 11-13. Nå viste det seg at det danske laget ikke var av 
toidligere klasse, andre gjøremål hadde tvunget brødrene til å redusere 
kraftig på treningen. Med seier i denne kampen hadde Rekdahl & Co gått 
til semifinalen på bekostning av de regjerende mestere. 
 
Da førstelaget deretter tapte sin kamp mot Finland 1, måtte vi konstatere 
at laget var ute av turneringen med to kamper igjen. Så fikk Follo-guttene 
endelig sin første seier, da de slo Danmark 2 med 13–12, men i sin siste 
kamp ble de utklasset av det svenske damelaget med 2-13. Det norske 
andrelaget brukte forholdsvis lang tid på å nedkjempe Finlands 3.-lag, 
men tilslutt vant Bjørn, Freddy og Erik 13-8 over finnene. Deretter fulgte 
tap mot Danmark 1 med 7 –13 og Sverige 1 med 5-13. 
 
Før siste kampen var det klart at med seier 13-5 mot Finland 2 ville 
Økern-laget være klart for semifinale. Det begynte meget bra, laget ledet 
4-0 og hadde to forsøk på skudd til 6-0. Det ble to bom, og finnene 
reduserte til 4-1. Deretter tok finnene raskt de poengene de trengte, og til 
slutt også kampen 8-13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Juniorlagene til Nordisk i 1992 
 

Bak fra venstre Joachim Hågensen – Lars Bruu - Ole Hågensen 
I font fra venstre Thomas Støa - Ellen Johansen - Ingri Hauger 
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