Mens vi venter på spillestart i EM veteraner +55
Et lite tilbakeblikk på årets internasjonale veterantreff i Hvidovre
Norges veteranlag 2017 – vinnere av
sommerens kvalifiseringsturnering,
Helge Skjørberg, Johnny Skjørberg,
Hans-Erik Røneid-Hansen og OddReidar Gullbrandsen, alle fra
Holmestrand Petanqueklubb. Laget
deltok på den internasjonale
turneringen for veteraner i Hvidovre, i
september, som en oppvarming til
EM som nå står for døren i
Karlslunde, 6. – 8. oktober.
Spillestart fredag kl.14.00
Norges kamper vil bli streamet slik at
alle kan få følge med på guttas spill.
25 nasjoner deltar. Heia Norge!!
Det var i år tredje gang Dansk Petanque Forbund i samarbeid med Hvidovre Petanque Klub inviterte
til internasjonal veteranturnering. 6 nasjoner deltok i årets turnering, Nederland, Jersey, Skottland,
Sverige, Norge og selvfølgelig vertsnasjonen Danmark. Veteranenes septembersamling i Hvidovre har
blitt svært populær – lagene får spille 10 kamper i løpet av helgen og man kan nyte det gode danske
kjøkken – vel tilberedt av lokale krefter. Vi gleder oss allerede til neste år!
Hvidovre Petanque Klub, stiftet i 1984,
holder til ved København i landlige
omgivelser. Klubbens nåværende
«klubbhus» tjente i mange år som
bolig for egnens arbeidshester, men er
nå et kjærkomment møtested for
klubbens medlemmer så vel sommer
som vinter. Man kan møtes til et parti
petanque i lune omgivelser eller rett
og slett bare møtes. Og takhøyden er
god.

Som Norges lag nr.2 stilte gutta fra
Boule Frederik II, Odd Porsmyr, Rolf
Hermansen og Atle Andersen. Med
på laget hadde de også tatt med
klubbkamerat Freddy Friberg,
førstereis i internasjonal
sammenheng.
Atle fikk tilnavnet «Lucky Luke» ingen brukte kortere tid i ringen
enn han.
Kampene i Hvidovre spilles på tid, 50 minutter, og ingen ekstra grisekast. Så her er det viktig ikke å gi
motstanderlaget for stort forsprang. For seier på 13 poeng får man 3poeng, vinner man uten å oppnå
13 får man 2 poeng og for uavgjort blir man belønnet med 1 poeng. 1 poeng = 1 flagg på poengtavla.
Norges 2. lag møtte først alle 1.lagene, mens Norges 1.lag møtte alle 2.lagene. I runde nr. to møtte
1.lagene hverandre og 2.lagene hverandre. Gutta fra Fredrikstad kjempet veldig godt fra seg helt til
siste slutt, og sikret Norge en 3.plass i årets turnering da de halte i land seier i søndagens siste kamp.

Norges mest jevnbyrdige motstander var Nederland, mens det var kappestrid om turneringsledelse
mellom Sverige og Danmark helt til siste kule ble kastet av damen til høyre på bildet over. Jersey slo
Sverige og dermed kunne Danmark juble for seier i årets Hvidovreturnering.
Det ligger mange arbeidstimer bak turneringen i Hvidovre. Det danske forbundet er sterkt engasjert i
innbydelser og alle forberedelsene med å legge til rette for inviterte utenlandske lag, mens de lokale
krefter i Hvidovre sørger for spillernes ve og vel mens vi er på spilleplassen, - og vi mangler aldri noe!

De danske seierherrer og EM-lag

Vårt flotte vertskap – takk for alt!

**********
Torsdag er avreisedag til Danmark og EM Veteran 2017. Holmestrandsgutta (de tre eldste) har vært
på treningsleir i varmere strøk og fått gode muligheter for virkelig finpussing av EM-formen. OddReidar Gullbrandsen var jo med på EM-laget i Monaco i fjor og vet at det er tøffe kamper som venter
dem, og han har en femteplass å forsvare! Fjerdemann på laget, Johnny Skjørberg, viste gode EMtakter i lørdagens turnering i Melsomvik, til tross for «bare» trening her hjemme. Klubbkamerat Bjørn
Arne Nordhagen bistår laget som coach.
Vi ønsker gutta lykke til i Danmark!

Signe Hovind, seksjonsleder

