
 

Landslag historie for Norsk petanque året 2008 
Norsk medalje i Nordisk Mesterskap på andre år på rad for veteraner. L. Young, Maija 
Juva og Bror E. Bøhler var våre representanter for andre år på rad. Vi gratulerer Lisbeth 
Bruu som andre spiller og første kvinne som når den magiske grensen på 200 
landskamper. 2008 var det siste Nordsjø mesterskap i den form det har vært 
gjennomført de seneste år. Tyskland har trukket seg fra dette samarbeidet og svenskene 
slo følge med tyskerne etter årets Nordsjø. Det gjennomføres nå en vurdering av en 
tilsvarende turnering, da med tilvekst av nye land. Hva dette fører til er uklart. Norge 
stilte ikke lag under dame VM i Tyrkia og det var dessverre ikke fullstendig tropp verken i 
Nordjø mesterskapet eller Nordisk mesterskap. 
  

Navn 
Antall 

kamper Åpen nordisk
Nordisk 
Damer Åpen VM 

Damer 
VM\EM\WG Nordsjø 

Trond Rekdahl 244 12   9   11 
Lisbeth Bruu 205   6   5 11 
Morten Torp 191 10   6   8 
Roger Støa 187 5   8   8 
Ingri Hauger 185   7   6 10 
Erik Johansen 183 8   5   9 
Signe Hovind 160   6   5 9 
Leif Høgberg 158 3   9   6 
Ronny Gudmundsen 138 4   5   6 
Jean-Jacque Razaka 138 5   7   6 
Benny Bel-Lafhki 132 6   2   6 
Ole Christian Hågensen 129 3   3   7 
Marius Breimo 128 5   4   6 
Ellen Johansen 126   5   5 5 
Thieu Cong Bo 120 2   4   6 
Oddvar Karlsen 117 7   5   4 
Freddy Bruu 116 7   3   5 
Robert Pettersen 91 4   2   4 
Bjørn Lyster 90 7   1   4 
Dag Alstad 87 3   2   3 
Mohamed Zari 82 3   4   4 
Maija Juva 78 1 4   2 3 
Rune Kristoffersen 74 1   3   4 
Hanne Arnesen 72   5     4 
Tom Johansen 67 2   2   3 
Svein Bruu 62 1       5 
Lars Bentsborg 59 2   3   2 
Johnny Borrebæk 50 1   1   3 
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Nordsjø Mesterskapet 
26. – 28. juni 2008 - København 
 

Norges lag: 
N1: Ole Chr Hågensen, Benny Bel-Lafkih, Robert 
Pettersen  
N2: Francois Soto, Ståle Baksetersveen, Tom Soto 
Nilsen og Bjørn Arne Nordhagen 
N3: Elisabeth Hågensen, Signe Hovind og Lisbeth 
Bruu 
  

 
 
   

   

Final results 
 Rank Nation Open Team Espoirs Ladies Juniors Total Wins 
  Belgium 9 5 6 5 25 
  Denmark 1 7 5 1 14 
  England 5 5 2 8 20 
  Netherlands 7 3 8 8 26 
  Norway  1 2 1 1 5 
  Sweden 7 8 8 7 30 

   

   

   

   

   

   

   

   

Tekst: Dag Nygaard 

Nordsjø Mesterskapet 2008, den 29. Nordsjøturneringen. Denne gangen var det 3 lag 
som dro fra Norge. I åpen klasse Ole Chr Hågensen, Benny Bel-Lafkih, Robert 
Pettersen . I U-23 Francois Soto, Ståle Baksetersveen, Tom Soto Nilsen og Bjørn Arne 
Nordhagen. Damer: Elisabeth Hågensen, Signe Hovind og Lisbeth Bruu. Dag Nygaard 
var med som lagleder og vannbærer. Turneringen ble spilt i Enghaveparken i 
København, som lå omtrent 15 minutters gange unna hotellet, og 5 minutter med buss. 
Etter noen korte ord fra Andrew Lloyd, president i Nordsjø-komiteen, og Henrik 
Wolfhagen, president i det Danske forbund, startet spillet. 

 



 
  
Vårt U-23 lag (eller vårt U-67 lag som Francois valgte å kalle det) startet turneringen 
helt uten respekt. De slo Belgia 13-12, for så å slå Nederland 13-9. Dette ble de 2 
seirene Norge fikk denne dagen, selv om vi i både åpen klasse, og dameklassen var 
nærme. Vi hadde fått låne ett juniorlag fra Danmark, men de slet litt på torsdag. Været 
var bra, og banene ganske harde. Vi spilte på gangveier i parken.  
  
Fredag begynte man å spille klokken 09:00, så det var tidlig opp til frokost. Været så 
ikke lovende ut, og spillet ble stoppet under de verste skybruddene. Damene startet 
med å slå England 13-3, og det så lovende ut. Norge klarte å få med oss en seier til på 
fredag, den var det våre innleide juniorer som sto for. De slo sine Danske venner, noe 
som førte til stor jubel. I siste runde fredag spilte damene mot Belgia, og tok ledelsen 
9-0. Dessverre holdt det ikke, og de tapte 13-12. 

 
Lørdag var man nok en gang optimister. Første runde var mot Nederland, og det var 
nærme i flere kamper. Damene tapte 13-12 igjen, U-23 tapte 13-11, og juniorene 13-
10. Vi måtte vente til siste runde før Norge fikk en seier den dagen. Endelig fikk 
guttene i åpen klasse kommet til 13. De vant 13-11 mot Danmark. Også denne dagen 
ble det stopp i spillet på grunn av skybrudd. 

 



  

 
Da var det bare å komme seg til hotellet, og gjøre seg klar til bankett. Det var 
dessverre bare 7 som kunne dra, så man fikk mast med seg Jon Egil fra Holmestrand. 
Han hadde vært tilskuer alle dager, det var også med en del familier nedover, som 
støttet lagene underveis. Takk til alle supportere, som holdt ut i sol og regn. Må også 
sende en spesiell takk til juniorene fra Danmark. De hadde med seg både Norsk og 
Dansk flagg, og skrek heia Norge støtt og stadig.  
 
Vinner av Nordsjø Mesterskapet i 2008 ble Sverige med 30 før Nederland med 26 før 
Belgia tok 25 seire. Norge kom på sisteplass med 5 seire. Dette var altså det siste 
Nordsjø i den form det har vært gjennomført de seneste år. Tyskland har trukket seg 
fra dette samarbeidet og svenskene slår følge med tyskerne etter årets Nordsjø.  

 

VM 2008 
 
Norges lag: 

Benny Bel-Lafkih, Robert Pettersen, Lars Bruu, Ole Hågensen 

Skyting: Ny VM-rekord på 64 poeng av Francois Ndiaye, Senegal i 
den ene av semi-finalerne. Tidligere rekord var på 62 poeng. Men Samad 
El Mankari, Marokko vant finalen med 40 poeng over  Francois 
Ndiaye, Senegal med 34. 

Vinnere ble av VM ble Frankrike (Grandet, Leboursicaud, Lacroix, Suchaud) 
som slo Thailand 13 – 0 i finalen. 

Coupe des Nations: der vant Spania (13) over Sverige (10) 
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Tekst: Elisabeth og Ole Hågensen 
 
Det norske laget hadde hele fire dager i Dakar før V
startet, og det var en suveren oppladning. Reisa ned 
gikk helt fint fra Oslo til Hamburg. Flyet gikk faktis
tide, og det var deilig for oss, da vi måtte rekke et 
Air France fly i Hamburg. Hadde vi mistet dette, så 
hadde vi kommet hjem igjen. Flyturen til Dakar gikk
fort. Det er et helt underholdning-senter om bord. 
Filmer man kan velge i, spill og musikk. Vell fremm
fikk vi fikk fort mange nye ”venner”. Vi har jo også 

møtt de lokale heltene i noen matcher, det har endt med mange tap, og ingen seire. 
Dumme som vi er, spiller vi om Euro også.  

Banene vi skal spille på er helt ferdige nå, og vi får lov til å trene på dem. Men jeg skal 
love at de er vanskelige. Vi hadde flere interne dobbelturneringer. Alle spiller med alle 
to ganger, en gang som skytter, og en gang som legger.  

Åpningsseremoni var med bongo trommer og dansere og ga en fin ramme rundt 
åpningen. Mange sier at det har vært litt usikkerhet om alt kom til å fungere som det 
skulle rundt dette VM, men den Norske troppen har ikke noe å klage på. Vi har fått det 
vi trenger. God stemning, herlig sted og masse petanque.. 

Etter at alle lagene var presentert og alle landene hadde hilst på ”høvdingen” i verts- 
nasjon ble trekningen foretatt. Norge var så uheldige å komme i en av de tøffeste 
gruppene.Vi møter: Thailand, Nederland, Italia, Camerun, USA og Senegal 2. Mulig det 
kan bli noen krevende kamper, men alle var innstilt på å kjempe til siste poeng.  

Det viste seg raskt at det var et høyt nivå på skytingen i år. Etter at halv parten av 
landene hadde skutt så man rakst at man måtte ha ca. 33 poeng for å komme videre til 
omskytingen. Ole var den siste til å skyte og kom ”akkurat ikke” til omskytingen. Han 
fikk god hjelp av Lars til å legge opp kulene og Robert og Benny fulgte ivrig med fra 
sidelinja. Ole fikk strålende 14 poeng som fort kunne ha blitt flere. Synd at det ikke 
gikk som vi hadde håpet, men han gjorde en bra innsats synes vi andre. De som gikk 
direkte videre var: Armenia, Frankrike, Italia og Senegal. Sverige kvalifiserte seg til 
omskytingen og fikk 36 poeng. Danmark røyk dessverre ut med hele 32 poeng.. 



Tidligere i dag dukket det tilfeldigvis også opp en norsk freelanse journalist som var på 
tur i Senegal. Laget ble intervjuet og er vi heldige så kan det dukke opp en reportasje i 
Aftenposten.  

Som skrevet, har vi kommet kanskje i den tøffeste gruppa vi kunne komme, og 
Nederland var første motstander. Før matchen begynte sto vi å så på dem skyte litt, og 
det smalt carrauer til opp over ørene. Men vi gikk i gang med godt mot. Vi som spilte 
var Benny, Robert og meg selv, og vi begynte i vanlig formasjon. Norge vant trekkinga, 
og Robert la ut første kule, ca 45 cm fra grisen. Nederland er ikke bedre en at de 
legger bort alle sine, og en lett 5-0 ledelse til oss. De neste 6 rundene er helt jevne, 
med et lite overtak til dem. Da runde 8 skal begynne, på stillingen 9-8 til oss, skjer det 
kule. Benny, som nå går ut først, legger ut en bra kule. . Nederland sliter straks med å 
overførespillet til oss, og etter noen semi-carrauer, kan Robert legge inn sine kuler for 
match. Norge har slått Nederland 13-8. 

Neste kamp var mot Senegal. En av de beste nasjonene i Afrika. Vi stiller med samme 
lag, og vi spiller utrolig bra. Vi leder hele 8-1 etter 5 runder. Benny, som nå vil legge 
først, legger bra, jeg som skyter, treffer godt, og Robert plusser på. Men som så ofte 
skjer med Norge, Senegal bytter førstelegger, en som legger stort sett på gris, 
samtidig som min treffprosent ligner på en fanny. Senegaleserne sanker stadig et og to 
poeng, selv om de egentlig ikke er så mye bedre en oss. Og det som blir resultatet av 
at motstanderen får et og to poeng i hver runde, er jo at de til slutt får 13. så Norge – 
Senegal 8-13. 

Så er det lille Thailand for tur. En nasjon vi slår 6 av 10 ganger. NOT! Vi blir enige om 
at nå bare koser vi oss, og har det gøy. Og det hadde vi også. Vi spiller nesten på 
maks, samtidig som Thailand er ordinære for dem og være. Det ender jo dessverre 
med tap til slutt, MEN, det er ikke mange jeg kjenner som har holdt Thailand til 14 
runder. Og attpåtil å ha stillingen 3 - 4 i 5 runde, ha 6 - 6 i 9 runde og leda 7-6 i runde 
11. vi hadde til og med stillingen 9-10 i runde 13. De gikk dessverre ut med en 4 i siste 
runde. Men vi var stolte!!! Norge – Thailand 9 – 13. 

Siste kampen for kvelden, Italia, regjerende semifinalister, hadde ikke sluppet inn mer 
en 5 poeng i en kamp hele dagen mot de andre lagene i gruppa. De er super gode. 
Legger på gris, og skyter caller på bestilling. Også denne kampen taper vi, men nok en 
gang. Vi er også over denne kampen skikkelig stolt over prestasjonen. Vi hold Italia i 
spill i langt over en time, og vi hadde i runde 9, stillingen 7 – 9 til dem. At de til slutt 
vinner 13 – 7, er jo sånn som skjer. Norge – Italia 7 – 13. 

Etter gårdagens kamper kunne vi avgjøre vår videre VM deltakelse selv. Det eneste 
som skulle til, var å banke USA og Camerun. Amerikanerne hadde vi slått før, og det 
var dem vi skulle spille mot først. Det var med stor optimisme vi begynte kampen. 
Benny, som har lagt fenomenalt på disse banene, begynner bra. Legger inn nære, og vi 

 



bare venter på at de skal tømme seg for kuler. Pang, carreau! USA har en liten asiater 
på laget, som ikke har truffet så mye i dette VM til nå. Men det var sykt det han gjorde 
mot oss. Vi kjempet det beste vi kunne, men de spilte rett og slett for bra for oss. Det 
ble til slutt et 8 – 13 tap.  

Etter kampen var vi ganske deppa, for vi trodde jo at toget forlot perrongen da 
angående å gå videre til neste gruppe. Men det viser seg at det er en liten teoretisk 
mulighet enda. Å slå Camerun mye. 

Kampen mot disse begynte veldig bra, med en ledelse til oss, som egentlig holdt seg 
store deler av kampen. Spillet var ikke all verden, men det var ikke Camerun heller. På 
stillingen 10 – 7 til oss, begynte Hollenderne og Senegaleserne i gruppa vår å vise 
interesse for kampen vår. Vi tenkte jo at dette kom til å bli veldig jevnt i forhold til de 
andre lagene, og vi fortsatte å kjempe. Antagelig så ble vi alt for ivrige etter å avgjøre 
kampen. Isteden for å gjøre dette, faller vi helt sammen og gjør mange kjempe-
brølere. Det blir lett for Camerun og avgjøre kampen til sin fordel på noen få runder, og 
vi har bare lyst til å grave oss ned. Vi taper kampen 10 – 13. 

Nå er vi ikke helt sikre, men det er en som har fortalt oss at hadde vi vunnet 13 – 6, så 
hadde vi gått videre med hjelp fra en annen kamp. Denne hjelpen uteble uansett, så vi 
får skylde oss selv. Hadde vi derimot vunnet denne kampen 13 – 7 eller dårligere, 
hadde vi hjulpet Hollenderne videre. Men de tapte mot oss, så de får i alle fall skylde 
seg selv;-)  

Så. Kort oppsummert: Thailand, Italia, Senegal og Camerun videre til neste gruppe, og 
Norge, USA og Holland til nasjonskampen. 

I første gruppe i nasjonskampen møter vi Ungarn og Irland, som blir grei skuring. 13 – 
7 mot Ungarn, og 13 – 1 mor Irland. Vi spilte ikke på vårt beste, men det trengtes ikke 
heller, da disse lagene hadde en meget begrenset teknikk, som ikke passet på disse 
banene i det hele tatt. Det som må med, er at Lars spilte disse to kampene, og er til nå 
ubeseira i turneringen. 

Da er vi ferdige da. Kampen vi spilte mot Østerrike, et lag bestående av en tunisier, en 
algerimann, en Østerriker og en spanjol. Vi hadde sett på dette laget tidligere i VM, og 
de hadde spilt skikkelig bra. Kampen ble en jevn affære, og Benny mener at vi spilte 
vår beste kamp for dette VM. Mange bra legg, treff på skudd og god kjemping. På 
stillingen 10 – 12 til dem så ligger vi med 3 poeng inne, alle nære grisen. Østerrike har 
kun en kule igjen. Og sånn som vi opplever det, så han ganske frustrert ut, og bare 
kasta ut et skudd mot våre kuler, han traff selvfølgelig vår poengkule nr to. Og reddet 
12 – 12. Noe av det samme skjer i siste runde. Vi ligger på gris med vår siste kule, og 
samme mannen har en kule igjen. Og nå treffer han riktig kule, og vinner matchen for 
Østerrike. Surt var det. Norge – Østerrike 12 – 13. 

Tapermatchen mot USA gikk raskt, i negativ retning, 1 – 13 tap på null komma niks. Vi 
hadde brukt all vår energi på forrige matchen, og var sjanseløse. Leggene var i snitt, 
1,5 meter unna, og treff var ikke eksisterende. Amerikanerne bare smilte til oss. Norge 
– USA 1 – 13. 
  

 

 

 

 



Nordiske Mesterskap 

Norges lag: 
N1: Tor Eyvind Kise, Benny Bel-Lafkih, Robert Pettersen 
N2: Jon Egil Stavik, Bjørn Arne Nordhagen, Ståle Baksetersveen 
Damer: Reidun Johansen, Kristjana Møller, Inge Ruth Aabøl 
  

Årets Nordiske Mesterskap fant sted i helgen 16. – 17. august i Danmark, nærmere 
bestemt i Kalundborg. Norge stilte dessverre med en meget redusert tropp, kun et 
damelag og ingen juniorer. Som vanlig hadde våre danske venner lagt alle forhold 
meget godt til rette for både spillere og ledere. 

I åpen klasse stilte Norge med to lag, 
Norge I med Tor Eyvind Kise/Benny 
Bel-Lafkih/Robert Pettersen klarte seg 
meget bra i dette selskapet og havnet 
til slutt på en fin femte plass og var 
veldig nær semifinale spill. Norge II 
med Jon Egil Stavik/Bjørn Arne 
Nordhagen/Ståle Baksetersveen fikk 
dessverre ikke noen seire, men hadde 
virkelig mulighet i to kamper som 
ente med tap 12 – 13. I disse kamper 
hadde nok litt mer erfaring fra slike 
mesterskap hjulpet dem til seier, men 
som man utalte nå har vi den 
erfaring. Laget ente til slutt sist i sin 
klasse. Norges eneste lag i 

dameklassen med Reidun Johansen/Kristjana Møller/Inge Ruth Aabøl vant også to 
kamper og spilte godt i flere av de øvrige kamper. Med disse seire havnet man ikke sist 
i sin gruppe og det skal vi si oss meget fornøyd med. Totalt vant vi 4 kamper som er 
klart i underkant av det vi skulle ønske oss, men konkurransen er som vi kjenner til 
meget sterkt i dette mesterskapet. 

Nordisk Mesterskap går neste år på vårparten og vi håper da at Norge stiller fullstendig 
tropp til dette mesterskapet, så får vi se om resultatene kan komme opp mot våre 
veteraner som har to tredjeplasser to år på rad. 

 



 

2008 ÅPEN DAMER JUNIORER   
GULL Danmark-2 Sverige-2 Sverige-2   
SØLV Sverige-1 Sverige-1 Sverige-1   

BRONSE Sverige-2 Finland-1 Finland-2   
4 Danmark-1 Danmark-1 Finland-1   
5 Norge-1 Danmark-2 Danmark-1   
6 Finland-2 Norge-1 Danmark-2   
7 Finland-1 Finland-2     
8 Norge-2       

 

Nordisk Mesterskap for veteraner +55 
 
Norges lag: 
N1: Laary Young, Maija Juva, Bror E. Bøhler 
N2: Arne Bergmål, Rolf Finstad, Tor Arne Smedstad 

Tekst: Mike 

Norsk medalje i Nordisk Mesterskap for veteraner +55, lørdag 16 august De nordiske 
mesterskapene ble i år delt slik at veteranklassen ble gjennomført samtidig med de 
andre klassene men på et helt annet sted. Mesterskapet var åpent for alle lag fra 
Norden, men hvert land hadde to landslag med. Norge stilte med Larry, Maija og Bror 
(AMI) som første lag og Rolf, Thor Arne og Arne (Hølen) som Norge 2.  Det var til 
sammen 26 lag som deltok, hvor de aller fleste var danske klubblag. 

 



 
Turneringen ble gjennomført som modifisert sveitsersystem over 5 runder hvor de 4 
beste lagene gikk til semi-finalene. For å holde styring på tidsskjemaet ble kampene 
spilt på tid - 1 time + 2 runder. Dette er kanskje en vanlig måte å gjennomføre en 
turnering på, men for meg var den ny og jeg var imponert over hvor effektiv den var 
uten å miste spenningen. 
 
Vennernes Petanqueklubb i Allingåbro (2 mil utenfor Randers), som er en liten klubb 
etter dansk målestokk, fortjener all honnør. De greidde å gjennomføre turneringen på 
en profesjonell og samtidig uformell måte. Vi følte oss velkomne fra første øyeblikk. 
Det var utrolig hvor mange mennesker var med å hjalp til. Bare på kjøkkenet var det et 
helt mannskap som lagde mat på stedet. Når vi i tillegg opplevde nydelig sommervær 
hele dagen, var rammene perfekte. 

 
Norge 1 kom best i gang med en 13-0 seier over et dansk lag og de samlet ti slutt 4 
seire fra de 5 innledende runder. Det må innrømmes at de andre seirene ikke var like 
lette som den første, men, etter mye slit, ble det semi-finaleplass på Larry, Maija og 
Bror. Norge 2 vant to kamper og fikk en hederlig 17ende plass. 
 
Det er interessant å notere at, etter 4 runder, Sverige 1, Danmark 1, Norge 1 og 
Finnland 1 ledet hele turneringen. Det skal egentlig være sånn, men det er ingen 
selvfølge naturligvis. Etter den siste runden var vertslandet Danmark borte. Begge 

 



 

semi-finaler gikk til 12-12 før finalistene ble kåret. Finnland 1 slo til slutt vårt første lag 
og Sverige 1 vant mot et dansk lag fra København etter å ha ligget under 6-12. Etter 
dette ble finalen en anti-klimaks hvor Sverige 1 slo finnene 13-0 i en meget kort kamp. 
Kanskje var det greitt at Norge tapte for Finnland slik at vi slapp den ydmykelsen? Men 
det kan også tenkes at det hadde vært en helt annen finale hadde Norge vært der. 
Norge 2, har allikevel ingen ting å klage over. Bronse ble feiret som seier og norsk 
petanque kan være stolt av begge lag som deltok i Nordisk Mesterskap +55. 

Finale: 
Sverige-1 - Finland-1   13 - 0 

Semifinaler: 
Finland-1-Norge-1   13 - 12 
Sverige-1- Boule Hedebo K  13 - 12 

 


