
 

1993 
 
Et meget aktivt år for landslag med det norske flagget, der Nordsjø var en av  
sesongens bedre resultater med 17 seire i bagasjen. En eneste seier skilte oss 
fra 5. plassen. I VM åpen ble det Coupe de Nations for begge de norske lagene. 
Begge lagene gjorde her en meget god og historisk innsats. I Nordisk 
mesterskap ble årets innsats midt-på-treet. Før har det gått mye bedre, og før 
har det også gått mye dårligere. 
 
 
Norge deltok i 1993 i følgende mesterskap: 
 
Nordsjø Mesterskapet 
Nordisk Mesterskap 
Åpen VM 
Junior VM 
 

Navn 
Antall 

kamper 
Åpen 

nordisk 
Nordisk 
Damer Åpen VM 

Damer 
VM&EM Nordsjø 

Oddvar Karlsen 117 7   5   4 
Morten Torp 98 6   3   4 
Rune Kristoffersen 74 1   3   4 
Trond Rekdahl 71 4   2   3 
Dag Alstad 66 3   2   3 
Johnny Borrebæk 50 1   1   3 
Mohamed Zari 46 2   3   2 
Kjell Hide 45 4   3     
Bjørn Lyster 43 3   1   2 
Lars Bentsborg 43 1   3   1 
Morten Sjøberg 43 1   3   1 
Arne Kjærsrud 42 3   2   1 
Svein Bruu 38 1       3 
Leif Høgberg 38     3   1 
Gerard Mercier 36 1   1   2 
Lisbeth Bruu 36         3 
Michel Rey 32 1   2   1 
Atle Smeby 29 2   1   1 

Adelskalender 1983 -93 
 
Nordsjø Mesterskapet 
 
For Norge spilte dette år: 
 
N1: Trond Rekdahl, Morten Torp, Erik Johansen: 12 kamper 
N2: Bengt-Arne Sørum, Odd Erik Høye, Vidar Hauger: 12 kamper 
N3: Rune Valseth, Ingri Hauger, Lars Bruu: 12 kamper 
N4: Grethe Johansen, Lisbeth Fossen, Hanne Arnesen: 12 kamper 
 



Final results

  1 2 3 D J Total 

1 BEL 11 11 10 8 12 52 victories 

2 NED 8 8 9 11 10 46 victories 

3 SWE 7 11 9 3 5 35 victories 

4 GER 7 3 7 5 6 28 victories 

5 GBR 3 4 3 6 2 18 victories 

6 NOR 5 2 0 5 5 17 victories 

7 DEN 1 3 4 4 2 14 victories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra PetanqueNYTT nr. 7 har vi hentet tekst skrevet av Signe og Torgeir 
Hovind. 
 
Etter årets Nordsjøturnering kunne vi reise hjem fra Ostende, Belgia, med 
17 seire i bagasjen. Enn eneste seier skilte oss fra 5. plassen. Danskene 
måtte bite i gresset og besatte jumboplassen med 14 seire. Men frem til 
Belgia var det langt, 52 seire av 60 mulige. 
 

 
Troppen til Nordsjø 

 
For de norske lagenes vedkommende opplevde vi stort sett stor 
innsatsvilje og evne til å komme tilbake i vanskelige situasjoner. Det var 
aldri snakk om å gi opp. Men til tross for fighter-vilje må vi konstatere at 
det fortsatt er langt igjen til de beste, men vi nærmer oss kvalitetsmessig 
flere land. Med en grundig og systematisk trening er det ingen umulighet 

 



at vi i Nordsjø 94 kan prestere et bedre resultat. Sammenlignet med de 
fleste øverige landene i Nordsjø er våre forberedelser ganske 
amatørmessige. Dette er noe vi må arbeide med, ikke bare for å hevde 
oss bedre internasjonalt, men fremfor alt å heve den nasjonale 
standarden. 

 

 
Lisbeth – Hanne – Grethe 

 
 

Åpen VM 
 
Vinnere dette år ble Frankrike med Schatz Michel, Quintais Philippe og  
Simoes Roger. For Norge i Thailand spilte: 
 

 
Årets verdensmestere (og et norsk lag) Bak fra venstre Quintais, Simoes, 

Passo, Marius Breimo. Foran fra venstre Ronny Gudmundsen og Roger 
Støa. 

 
N1: Lars Bentsborg, Morten Sjøberg, Mohamed Zahri: 9 kamper 
N2: Ronny Gudmundsen, Roger Støa, Marius Breimo: 10 kamper 

 



 
 
 
 

Fra PettanqueNytt nr. 7 har vi hentet tekst 
ført i pennen av Lars Bentsborg. 

 

 
VM ble i år arrangert i Chang Mai nord i 
Thailand. Det var i år 63 lag påmeldt fra 
32 nasjoner i fem verdensdeler. Norge 
stilte i år også med to lag. Norge I med 
Morten Søberg, Mohammed Zari og Lars 
Bentsborg, som alle har spilt tre VM de 
siste fire år. Norge II med Ronny 
Gudmundsen, Marius Breimo og Roger 

Støa, som alle debuterte i år.  
 
Norge I kom i en såkalt lett gruppe. Lett sett ut fra hva vi kunne ha møtt. 
Det vi kan si om gruppespillet er at vi ikke er fornøyd verken spillemessig 
eller resultatmessig. Vi tapte en kamp vi burde ha vunnet, mot Australia, 
men vant ingen kamper vi ut i fra papiret skulle tape. Vi fikk to gevinster 
mot henholdsvis Cambodia og Danmark I. Mot Andorra I følte vi også at vi 
hadde muligheter, mens vi ble et nummer for små mot Sverige II og 
Monaco I. Vi tapte klart mot svenskene, men synes allikevel at dette var 
vår beste kamp i gruppespillet. Vi fikk poeng mot alle, men følte mangelen 
på stabilitet og rutine. 
 
Norge II kom i en "helvetesgruppe". Mange oppsøkte oss for å formidle sin 
sympati. Gruppen besto av Frankrike I, årets VM-vinnere, Thailand II, 
Marokko II, med tidligere verdensmestere, Madagaskar II, Senegal I, 
Djibouti I og Italia II. Alle de lag som aspirerer til å være med frem mot 
semifinalespill. Naturlig nok ble det da også syv tap for gutta fra "løkka". 
Men de stjal poeng fra de fleste og åpnet VM med syv poeng mot 
Madagaskar og de oppnådde å få ni poeng mot Djibouti. Og fra årets 
verdensmestere stjal de også ett poeng. 
 
Som alltid før ble det Coupe de Nations for begge de norske lagene. Begge 
lagene gjorde her en meget god og historisk innsats. For første gang fikk 
Norge begge lag ut av gruppespillet, sveitsisk. Norge I på bekostning av 
Storbritannia og Ungarn og Norge II på bekostning av Danmark og 
Storbritannia. Norge I fikk WO i mellomrunden og møte Djibouti i 
åttendelsfinalen. Her tapte vi 9 – 13. Norge II måtte gjennom 
mellomrunde hvor de trakk Belgia I og tapte 9 – 13. 



VM laget med ledere 

 
 

Lars Bentsborg, Morten Sjøberg, Mohamed Zahri 
kom seg opp på pallen  

 



 
 

Junior VM 
 
Fra PetanqueNYTT nr.7 har vi hentet tekst skrevet 
av Grethe Johansen 

 

 
Petanque-VM for Juniorer ble spilt i Casablanca 
Marokko 17. – 19. september. For Norge deltok 
Ellen Johansen, Ingri Hauger, Lars Bruu og Ole 
Chr. Hågensen. Delegater var Frank Pedersen og 
Grethe Johansen. 
 
Fredag kveld var det duket for trekning av puljene, 
og vi hadde et håp om at vi skulle komme i en 
pulje med lag som vi kunne ha et håp om å slå. 
Men den gang ei. Vi trakk Tunis, Algerie, Sverige 
og Belgia. Det kunne vel ikke blitt verre. Sverige 

var det eneste landet vi kunne ha en murlighet til å slå. I vår første kamp 
møtte vi Sverige, og for Norge spilte Ingri, Lars og Ole. Det tok et par 
runder innen vi kom i gang, men vi spilte jevnt med dem til 7 –9. Men så 
skjedde det som ofte skjer, konsentrasjonen forsvant, og Sverige vant 7 – 
13. 

 
Kamp 2 var mot Belgia, 
og der var vi et par 
nummer for små. Etter 7 
runder var vi slått 1 –13, 
og det ene poenget "fikk" 
vi av dem. Kamp 3 mot 
Tunis var kjørt allerede 
etter 3 runder på 
stillingen 0 – 11. I den 
fjerde runden spilte vi 
bra og ble belønnet med 
4 poeng. Men så la Tunis 
inn et ekstra gir og vant 

kampen 4 –13 etter 5 runder. Kampen mot Algerie ble spilt over hele 12 
runder, og her hadde vi hatt en sjanse til å gjøre noe hvis laget hadde 
vært mer samspilt. Det var for dårlig taktikk gjennom hele kampen, og 
Algerie kunne gå av banen med en klar 5 – 13 seier. Det betød at Norge 
hadde spilt innledende runde uten å vinne, og det resulterte i en 20. plass 
til slutt. Vinneren av årets junior-VM ble ikke overraskende Belgia med 
Tyskland på 2. plass. 
 
 
 
 



Nordisk Mesterskap 
 

 

en 

Nordisk mesterskap ble 
gjennomført i Sverige i 
Lindome og her ble det 
svensk seier med, 
Kenneth Ôttenius, Bjørn 
Johansson og for andre 
gang Anders Larsson. Her 
tok Danmark andre 
plassen før Finland tok d
siste plassen på pallen 
dette år. 
 
 
 

 
Bak fra venstre; Ronny Gudmundsen, Roger Støa, Marius Breimo, Bjørn 

Lyster, Freddy Bruu, Jean Jacques Razaka. 
Foran fra venstre; Caroline Hovind, Heidi Brende, Andre Erdal, Lars Bruu, 

Camilla Pedersen, Ingri Hauger 
 
 
For Norge spilte: 
 
N1: Bjørn Lyster, Freddy Bruu, Jean-Jacques Razaka: 4 kamper 
N2: Ronny Gudmundsen, Roger Støa, Marius Breimo: 4 kamper 
 



 

Signe og Torgeir Hovind oppsummerte i PetanqueNYTT nr. 7 Nordisk 
Mesterskap dette år på følgende måte: 
  
Svenskene vant både seniorene, og finnene vant blant juniorene. Norge 
kjemper jevnt med Danmark i juniorklassen, mens vi i seniorklassen 
kjemper jevnt med både Danmark og Finland. Årets jumbolag i 
seniorklassen var ikke norske, det var derimot finske i begge gruppene. 
Men vi fikk ingen lag til semifinale. Vi kan dermed konstatere at vi ikke 
dummer oss ut, men vi får heller ikke de resultatene vi gjerne ville hatt. 
Årets innsats var altså midt-på-treet. Før har det gått mye bedre, og før 
har det også gått mye dårligere. 
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