1996
Dette år passerte som første spiller Morten Torp 150 landskamper, og
Ellen Johansen og Lisbeth Bruu (Fossen) var de første damespillere som
passerte 50 spilte landskamper. Et meget godt år for Norske landslag,
under dame VM ble det en fantastisk fjerde plass og Norge tok 21 seire
under Nordsjø Mesterskapet.
Norge deltok i 1996 i følgende mesterskap:
Nordsjø Mesterskapet
Nordisk Mesterskap
Åpen VM
VM Damer

Navn
Morten Torp
Trond Rekdahl
Oddvar Karlsen
Roger Støa
Dag Alstad
Erik Johansen
Marius Breimo
Leif Høgberg
Rune Kristoffersen
Lisbeth Bruu
Freddy Bruu
Lars Bentsborg
Ellen Johansen
Ronny Gudmundsen
Johnny Borrebæk
Thieu Cong Bo
Jean-Jacque Razaka
Mohamed Zari
Kjell Hide

Antall
kamper
151
126
117
92
87
80
80
79
74
72
72
55
52
51
50
49
47
46
45

Åpen
nordisk
8
7
7
4
3
3
4
2
1

Nordisk
Damer

Åpen VM
5
4
5
4
2
1
3
5
3

1
4
1

1
1
3

1
2
1
1
3
2
4

Damer
VM\EM\WG

3
2
1
2
1
3
3

Nordsjø
6
6
4
3
3
5
3
2
4
5
4
2
2
2
3
2
2
2

Adelskalender 1983 - 96

Nordsjø Mesterskap
Ble arrangert i tiden 27-29/6 1996 i Leidenschdam, Nederland.
For Norge spilte:
N1: Morten Torp, Vegar Bjordal, Marius Breimo: 12 kamper
N2: Roger Støa, Leif Høgberg, Thieu Cong Bo: 12 kamper
N3: Freddy Bruu, Trond Rekdahl, Erik Johansen: 12 kamper
N4: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen, Ellen Johansen: 12 kamper
Junior: Lars Bruu, Caroline Hovind, Tony Manzano
Final results
1

2 3 D

J

Total

1 BEL 10 4 8 11 11 44 victories
2 SWE 8 10 8 8

8 42 victories

3 NED 4

9 8 7

8 36 victories

4 GER 7

8 7 4

5 31 victories

5 DEN 8

5 4 6

1 24 victories

6 NOR 2

2 7 3

7 21 victories

7 GBR 0

1 5 4

0 12 victories

Fra Petanque Nytt nr. 13 har vi hentet følgende tekst.
Nordsjø i Nederland skulle endelig
bringe Norge opp foran enda ett av
Nordsjølandene. I 1995 knep vi oss
foran både England og Danmark, og
tok 20 seire. Innkvartering,
baneforholdene og opplegget rundt
årets Nordsjø var eksemplariske. I et
petanqueanlegg drevet av en lokal
klubb med 300 medlemmer hadde de 8
innendørsbaner, stor kafè, og bort imot
40 baner utendørs. Forventningene var
– ikke helt unaturlig – størst til det
norske 3. laget med Erik Johanesen, Freddy Bruu, og Trond Rekdahl. Ikke
bare fordi i denne omgang ville få "lettere" motstand i gruppe enn året før
i gruppe 2, men også fordi de i 1995 var det beste norske laget uansett
klasse, og tok 7 seire av 12 mulige! Dette laget skulle da også vise seg å
bli det beste i 1996, men bare sp vidt. For det var nok det nykomponerte
juniorlaget som sto for det meste oppsiktsvekkende resultatet av de
norske lagene dette året. Laget besto av Carolline Hovind, Tony Manzano
og Lars Bruu. Ikke bare vant de like mange kamper (7) som Norge 3, men

de slo de svenske bronsemedaljørene fra junior-VM i begge sine kamper!!
Hadde det ikke vært for total kollaps i den aller siste kampen med tap for
England 0 – 13! hadde de blitt beste norske lag gjennom tidene – uansett
klasse. Det norske damelaget med Gunnvor Berge, Lisbeth Fossen og
Ellen Johansen spilte flere gode kamper i første halvdel av turneringen,
men så var det slutt. Fem strake tap i de siste kampene gjorde at de ble
stående med sine 3 seire. Dette var den klart største skuffelsen under
Nordsjø dette året, selv vårt 2. lag med Roger Støa, Thieu Cong Bo og Leif
Høgberg også spilte langt under pari. Totalt tok Norge 21 seire – ny
rekord, men likevel ikke helt fornøyd?

Norges tropp til Nordsjø

VM Åpen
Vinnere dette år var Suchaud
Philippe, Quintais Philippe og Le
Dantec David.
For Norge spilte:
N1: Morten Torp, Vegar Bjordal,
Marius Breimo: 10 kamper
N2: Roger Støa, Leif Høgberg,
Thieu Cong Bo: 11 kamper

VM Damer
For Norge spilte:
Gunvor Berge, Lisbeth Fossen, Ellen Johansen: 9 kamper
Fra Petanque Nytt nr. 13 har vi hentet følgende tekst.
Norge deltok i VM for damer i petanque med laget Gunvor Berge, Lisbeth
Fossen og Ellen Johansen. Grethe Johansen reiste med som coach og
Maija Juva som delegat. VM for damer startet 5. juli med trekning klokken
11.00. Det skjedde høytidelig i rådhuset, hvor spillere og delegatene først
ble ønsket velkommen av både internasjonale og finske petanquepresidenter, samt Poris kvinnelige ordfører.
Det var til sammen 27 lag fra 25 land. Forrige verdensmestere Frankrike
og vertslandet Finland var begge representert med to lag. Det skulle
trekkes om hvilken av de fire puljene vårt lag kommer i. Situasjonen var

Norge møter Italia
Lisbeth Fossen – Ellen Johansen –Gunvor Berge
ganske spennende, vi kunne tenke oss å møte et topplag i puljen, men
med to var sjansene for å komme videre mindre. Vi var heldige, Norge
kom i pulje 4 sammen med USA, Estland, Sverige, Canada og Italia. USA,
Estland og Canada var på forhånd regnet som lettere motstandere,
Sverige og Italia derimot ville kunne by på problemer. Men vi unngikk å
møte Frankrike, Thailand, Spania etc. favoritter i innledende.

Fra rådhuset ble alle kjørt til Pori ishall, hvor spillet skulle foregå.
Transporten mellom hotell og ishall gikk bra under hele turneringen med
minibusser i skytteltrafikk. Etter lunsj var det endelig tid for høytidelig
åpning med innmarsj og flagg i alfabetisk ordning. Og etter enda en time
fikk vi komme i gang med petanque! Norge møtte Sverige i første kamp.
Svenskene hadde rykte som et godt lag, og skjøt den ene carreauen etter
den andre under oppvarmingen. Men i kampen ble situasjonen en annen.
Norge tok ledelsen med en gang og ledet 8 – 0. Svenskene begynte å ta
poeng og kom fort til 8 – 7. Men våre spillere fikk igjen tak i spillet etter
en litt dårlig periode, og avsluttet fint med seierstall 13 – 10. Neste kamp
ble spilt mot USA. Det var en lett kamp, bare en av USAs tre eldre damer
spilte rimelig bra. Resultatet ble 13 – 3.
Etter middag, møtte Norge Italia, det andre laget som på forhånd var
vurdert som tøff motstander. Norge startet like overbevisende som mot
Sverige med å ta de første poengene. Italia kjempet tilbake, men til tross
for trenerens iherdige heiarop og kommandoer greide ikke å komme til
mål. Resultatat overbevisende 13 – 8 til Norge.
Etter første dag så det bra ut for Norge med tanke på å komme videre fra
puljespill. Dagen etter hadde vi bare to innledende kamper igjen, og
hadde slått de hardeste motstandere allerede. Første kamp lørdag gikk
som planlagt, Norge vant over Canada 15 – 5. Nå var det klart at Norge
ville gå videre fra puljespillet hva som enn skjedde i den siste kampen.
Denne vissheten gjorde kanskje at den siste kampen endte med tap for
Estland 4 – 13. Men, seier eller tap i siste kamp var uten betydning –
Norge ble puljevinnere og gikk til kvartfinalen med glans!
Lørdagens, og på en måte hele turneringens mest spennende kamp, ble
spilt i kvartfinalen. Denne kampen ville avgjøre om Norge kom blant de
fire beste, og lagde petanque-historie, eller om vi falt ut av
medaljekampen og måtte spille om plassene 5 – 8. Trekningen ga oss
Belgia som motspillere, og jubelen var stor i den norske leieren. Kampen
var utrolig spennende. Den endte til slutt 13 – 12 til Norge. Norge i
semifinale for første gang! Lørdag-kveld ble det en velfortjent god middag
sammen med supporterne ute på byen. Spillerne var flinke til å verne sin
nattesøvn og holdt seg til Cola for å ha hodet klart til søndagens siste
kamper, men det var hyggelig å slappe av sammen og dele siste kampers
spennende øyeblikk med hverandre.
I semifinalen møtte vi regjerende verdensmestere. Norge startet flott, og
hadde ledelsen 3 – 2, men etter det falt spillet litt og Frankrike vant 13 –
3. Bronsefinalen blespilt mot Madagaskar. Skuffende 6 – 13.
Finalekampen gikk mellom Frankrike 1 og Spania der Spania vant 15 – 12.

Norge møter regjerende verdensmestere

Norges flotte damer

Norges lag med lagledere under premie utdelingen

Ved hjemkomst, tatt i mot som vinnere

Nordisk Mesterskap
Mesterskapet ble spilt i Danmark og nok en gang ble det svensk seier,
som også tok de to siste plassene på pallen dette år. Vinnere i åpen klasse
var Fredrik Svansson, Stefan Holmstrøm og Jonas Jacobsen.
For Norge spilte:
N1: Morten Torp, Vegar Bjordal, Marius Breimo: 4 kamper
N2: Roger Støa, Leif Høgberg, Trond Rekdahl: 4 kamper
N1d: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen, Ellen Johansen: 3 kamper
N2d: Grethe Johansen, Hanne Arnesen, Tara Holløkken: 3 kamper

