1994
Oddvar Karlsen mistet sinn topp-plassering til Morten Torp, som også dette år
passerte som andre spiller 100 landskamper. Det ble et bra år for enkelte av de
norske landslag, vi trekker frem noe dette år så er det sølvet til Christer Nordby,
Camilla Pedersen og Thomas Støa i junior klassen i Nordisk og i dame VM ble det
8. plass til Ellen Johansen, Ingri Hauger og Signe Hovind.

Norge deltok i 1994 i følgende mesterskap:
Nordsjø Mesterskapet
Nordisk Mesterskap
Åpen VM
Dame VM

Navn
Morten Torp
Oddvar Karlsen
Dag Alstad
Trond Rekdahl
Rune Kristoffersen
Johnny Borrebæk
Lisbeth Bruu
Mohamed Zari
Kjell Hide
Erik Johansen
Bjørn Lyster
Lars Bentsborg
Morten Sjøberg
Arne Kjærsrud
Marius Breimo
Ronny Gudmundsen
Roger Støa
Svein Bruu
Leif Høgberg

Antall
kamper
125
117
87
86
74
50
48
46
45
44
43
43
43
42
42
39
39
38
38

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

Nordisk
Damer

Åpen VM
4
5
2
3
3
1

Damer
VM&EM

3
3
1
3
3
2
2
2
2
3

Nordsjø
5
4
3
4
4
3
4
2

3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
Adelskalender 1983 - 94

Nordsjø Mesterskapet
Ble gjennomført i tiden 23-25/6 1994 i Karlslunde, Danmark, for Norge spilte:
N1: Morten Torp, Trond Rekdahl, Jean-Jacques Razaka: 12 kamper
N2: Ronny Gudmundsen, Roger Støa, Marius Breimo: 12 kamper
N3: Freddy Bruu, Ole Christian Hågensen, Erik Johansen: 12 kamper
N4: Grethe Johansen, Lisbeth Fossen, Hanne Arnesen: 12 kamper
Junior: Christer Nordby, Thomas Støa, Camilla Pedersen

Final results
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1 BEL 11 10 6
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Total

6 11 44 victories

2 SWE 9

9

6 11 9 44 victories

3 GER 7

7

7

7

8 36 victories

4 NED 7

4 11 5

7 34 victories

5 DEN 3

5

7

3

4 22 victories

6 NOR 2

1

5

5

2 15 victories

7 GBR 3

6

0

5

1 15 victories

Fra PetanqueNYTT nr. 8 har vi hentet tekst skrevet av Grethe Johansen.
Norge ledet etter første dag – det er nesten det eneste posetive som er å si.
Første dagen ble det spilt bare 2 runder, dvs. 10 kamper pr. narsjon. Av disse
vant Norge 8. Det er bare bare det at på hele resten av turneringen, greide vi
bare å ta 7 seire til.
Under Nordsjø går det an å vedde på hvordan man tror det går. Optimistene
satset på en skikkelig oddsbombe da de så hvordan det gikk første da. Som dere
alle skjønner ble det til slutt, tapte penger. Det som er verdt å skrive hjem om,
er den knallharde sluttstriden mellom Belgia og Sverige. Belgia pleier å vinne
Nordsjø suverent med over 50 seire på de 60 kampene. Men i år gikk det ikke
like greit for dem. Belgia sluttet på 44 seire, men det var de ikke alene om.
Sverige hadde også 44 seire. Så var det å se på innebyrdes oppgjør. Femte rude
hadde endt 3-2 til Sverige. Altså sto det 5 –5 i innebyrdes. Det viste seg at
Belgia til slutt vant på innebyrdes score. De hadde scoret 13 enkeltpoeng mer
enn Sverige.

VM Åpen
Vinnere dette år ble Choupay
Didier, Loy Michel og Bideau
Alain. For norge spilte:
N1: Morten Torp, Trond Rekdahl,
Jean-Jacques Razaka: 11 kamper
N2: Ronny Gudmundsen, Roger
Støa, Marius Breimo: 9 kamper
Tekst hentet fra PetaqueNYTT
nr.9 skrevet av Signe og Torgeir
G. Hovind

Norges førstelag VM åpen i Clermot-Ferrand i 1994
Morten Torp - Trond Rekdahl - Jean-Jacques Razaka

Norges førstelag med Trond Rekdahl, Jean Jaques Razaka og Morten Torp hadde
mange bra kamper under årets VM. De burde nok, hvis alle hadde vært i
matchform, vunnet noen flere kamper. Men forkjølelse og til tider høy feber satte
spillerne i perioder litt "ut av spill" Forhåpningene om å gå videre var vel aldri
store med lag som Frankrike, Marokko og Tunis i gruppen. En litt høyere
gruppeplassering enn den de fikk gjennom sine to seire, hadde vel laget håpet
på. Men etter 4 kamper og 9. plass i Coupe de Nations, var vel førstelagets
innsats forholdsvis bra. Her er kampene deres:

England 13 –4, Guinea 13 – 12, Tyskland 3 –13, Luxembourg 4 –13, Marokko 3
–13, Tunis 5 – 13, Frankrike 0 –13. Coupe de Naions: Canada 13 – 5, Sverige 3
–13, Monaco 13 –2, Djibouti 4 – 13.
Norges andrelag hadde en svært strabasiøs reise med flystreik, sent frammøte
og en bortkommet koffert. Om dette satt i kroppen skal være usagt, men Marius
Breimo entret VM-arenaen med lånte kuler og lånt bukse. Tross alt full av
forhåpninger, men det ville seg bare ikke for Marius, Roger og Ronny. Det var
liksom ingenting som stemte for laget, verken teknisk eller taktisk. Selv da
Marius fikk sine egne kuler, fortsatte laget sin rekke av tap, 7 av 7 mulige.
Dessverre gikk det ikke noe bedre i Coupe de Nations med ett eneste poeng mot
Luxembourg og Fanny mot Israel i den siste kampen. Her er resultatene deres:
Frankrike 1 –13, Irland 11 – 13, Monaco 4 – 13, Algerie 5 – 13, Estland 6 – 13,
Madagaskar 2 – 13, USA 2 – 13. Coupe de Nations: Luxembourg 1 –13, Irael 0 –
13.

Norges andrelag i VM åpen Clermot-Ferrand i 1994
Marius Breimo - Ronny Gudmundsen - Roger Støa

Dame VM:
For Norge i Luxemburg spilte:
Ingri Hauger, Ellen Johansen, Signe Hovind: 8 kamper

Bak fra venstre det laget fra Norge, Signe Hovind - Ellen Johansen - Ingri Hauger

Fra PetanqueNYTT nr. 8 har vi hentet tekst skrevet av Grethe Johansen.
For to år siden kom Ingri Hauger og Ellen Johansen smilende hjem fra Sveits
med en svært så gledelig 6. plass i kofferten. Når de i år skulle til Luxemburg
sammen med Signe Hovind, hadde de derfor litt å forsvare. Og det gikk veien.
Ny kvartfinale. Det eneste som var litt irriterende var at de faktisk misset en god
sjanse til å gå helt til semifinalen.
For første gang ble VM for damer i år arrangert i trippel. Det deltok i alt 25 lag
fra 23 nasjoner. Luxemburg og Frankrike stilte med 2 lag hver som arrangør og
tittelforsvarer. Det var knyttet stor spenning til turneringen. Kunne vi være like
heldige som for 2 år siden? På papiret så det ikke slik ut, men i ettertid viste det
seg at jentene gikk videre med 3 seire i innledende. En arbeidsulykke mot
Danmark kunne blitt skjebnesvanger, men med ny skjerping ble den siste
kampen i innledende mot USA ble vunnet greit. De norske resultatene i
innledende var: Frankrike 8 – 13, Belgia 13 – 10, Luxemburg 13 – 9, Danmark 2
– 13, USA 13 – 7.

Ny trekning, kvartfinale. Nok en gang var vi heldige og trakk Canada. Et lag vi
hadde alle forutsetninger for å slå, men akk! I siste runden glapp det fullstendig.
Jentene kastet 6 kuler i den samme fella, og alle kulene havnet godt til høyre for
grisen. Canada kunne lett legge inn de siste fire poengene og avgjorde dermed
kampen med 10 – 13.
Da var vi like langt som 1 1992. Spill om plassene 5 – 8. Her fikk vi den "ære" å
møte de regjerende verdens-mestre, som helt sensasjonelt ble slått av Sverige i
kvartfinalen. Vi hadde ingenting å stille opp mot petanque-stjerner, og 0-13 var
vel ingen stor overraskelse. Da gjensto siste kamp mot Italia om retten til 7.
plass. Denne tapte vi 7 – 13, men 8. plass er ikke dårlig i dette selskapet.

Nordisk Mesterskap:
Mesterskapet ble
arrangert i Norge oh
her ble det dobbelt
seier til svenskene
med det samme lager
som vant i 1993
Kenneth Ôttenius,
Bjørn Johansson
Anders Larsson. På
tredje plass dette år
kom et dansk lag.
Det norske junior laget
tok dette år sølv i sin
klasse.
For Norge spilte:
N1: Morten Torp, Trond Rekdahl, Jean-Jacques Razaka: 4 kamper
N2: Ronny Gudmundsen, Roger Støa, Marius Breimo: 4 kamper
N3: Freddy Bruu, Ole Christian Hågensen, Erik Johansen: 4 kamper
Junior 1: Ellen Johansen, Lars Bruu og Andre Erdal
Junior 2: Christer Nordby, Camilla Pedersen og Thomas Støa
Fra PetanqueNYTT nr. 8 har vi hentet tekst skrevet av Rolf Jansen.
Gull for juniorer i Nordisk mesterskap i petanque har så langt aldri gått til Norge.
Det skulle det ikke gjøre dette året heller, men vi var nære, veldig nære. De to
svenske juniorlagene er meget sterke, og har begge vunnet flere store
turneringer i åpen klasse både i Sverige og andre land. Senest dagen før nordisk
diskuterte spillerne hvordan de to lagene deres burde spille taktisk for ikke å
møte hverandre før i finalen. Kanskje brukte de litt for mye konsentrasjon
nettopp på dette, fortil finalen kom ingen av dem! De møttes i bronsefinalen

etter at det finske førstelaget hadde slått svenskenes 2 lag i en meget
spennende semifinale som kunne vippet begge veier i siste omgang.

Crister Norby, Camilla Pedersen, Thomas Støa
Sølv I Nordisk junior 1994

Det norske førstelaget med Christer Nordby, Camilla Pedersen og Thomas Støa
slo ut svenskenes sterkeste lag i semifinalen med hyggelige 13 – 8! Det var synd
at de måtte se seg slått av Finland i finalen, for det laget kunne med samme,
gode spillet som i semifinalen. Uansett er dette en meget sterk prestasjon av
spillere som kvalifiserte seg ved å være eneste påmeldte til kvaliken for juniorer.
Vårt andre, og antatt sterkeste lag, Ellen Johansen, Lars Bruu og Andre Erdal,
fikk det tøft, og endte dessverre uten seire. Oppsummering: Sverige grått,
Finland og Norge jublet!
Åpen klasse hadde to rene damelag påmeldt, ett svensk og ett finsk. Disse fikk
god kamptrening men ingen strålende resultater å vise til. Best av de norske ble
GPK-gutta som fikk 2 seire og to tap, mens de andre to lagene fikk en seier hver.
Sverige viste seg som de sterkeste i åpen klasse, og forsvarende mestere fra
1993, Sverige 3, gjentok bedriften, og slo Sverige 2 i finalen, mens brødrene
Fuglesang fra Danmark tok tredjeplass. Kvaliteten på det norske spillet varierte
fra det strålende til det helt begredelige hos alle lagene, og viser at stabiliteten i
spillet er for dårlig. Dette problemet feller oss flere ganger, og gjør at vi ofte
taper kamper vi i utgangspunktet burde vinne.

