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Svein Erik Johansen 
 

Korrigerte datoer for 
NM. 
 
Vi er blitt tildelt nye datoer for gjennomføring 
av NM 2023. Gjeldene pr nå er 29/6-2/7 2023. 
Sol er bestilt til disse dagene så dere kan ta det 
helt med ro. Banene er ikke helt spillbare som 
dere ser i bildet ved siden av men vi antar at 
snøen har smeltet innen den tid selv om det for 
oss på Østlandet kan oppleves som en noe 
ekspansiv snøpolitikk fra vår øverste leder 
denne vinteren.  

 

OVERNATTINGSMULIGHETENE ER 
MANGE OG BLIR STADIG FLER… 

HPK har inngått avtale om overnatting med 
flere lokasjoner i forbindelse med årets NM. 
Her avhenger det litt av hvordan dere ønsker å 
bo og hvor nært dere eventuelt ønsker å 
befinne dere. Følgende steder er det inngått 
avtale med og hvilken kode dere må bruke ved 
bestilling: 

Holmestrand Fjordhotell:  

TLF: 330 98 100 

- Enkeltrom: 1295 ink frokost 
- Dobbeltrom: 1495 ink frokost 
- Kodeord: NM I PETANQUE 

HOF FENGSEL (Ca 20min fra Holmestrand) 

Tlf: 92022169  

- Enkeltrom: 700,- pr natt 
- Dobbeltrom: 1000,- pr natt 
- Trippel: 1350,- pr natt 
- 4-manns: 1600,- pr natt 
- 5-manns: 1750,- pr natt 

Frokost er ikke inkludert, men mulig det vil 
komme tilbud om dette. Dusj og toalett i 
fellesområde. Kjøkken er tilgjengelig for bruk. 
Dette kan anbefales for de som trenger en 
fengslende opplevelse eller som har hatt en 
dårlig dag hvor du bare har behov for å 
avreagere på rommet. 

Horten Appartementshotell (Ca 20min fra 
Holmestrand) 

Tlf: 48899959 

- Enkeltrom: 620,- pr natt 
- Kodeord: Petanque 

Alle rom har enkelt kjøkken, bad/toalett og 
generelt alt en trenger i det daglige.  

Det vil forhåpentlig komme flere alternativer på 
denne listen som vi da vil oppdatere ved neste 
nyhetsbrev. 

  

 

 
 

 

 Stephane «Roby» Robineau  
- Ett mini portrett av en særs hyggelig verdenstjerne. 

 
«Roby» i kjent positur like før kulen legges der den hører hjemme. 
 

Holmestrand Tidene var fremme i skoa ved forrige nyhetsbrev og lovet ett intervju med en 
Petanque profil uten å på noen måte ha en plan for hvem dette skulle være. Redaktør og svært 
ufaglært medarbeider Svein Erik Johansen måtte da legge hodet i bløtt og være kreativ. Siden 
Petanque miljøet ikke er enormt i lille Norge så falt valget på å skyte mot stjernene. Lite ante den 
ut skremte medarbeideren om hvor både hyggelig og rask i responsen denne verdensstjernen fra 
Frankrike skulle være.  

«Roby» som han liker å bli kalt har en lang CV på petanque banen. Han startet på grusen i alder av 
11år og har spilt aktivt siden da. Hans gjennombrudd kom i 2002, da han sammen med Lucien og 
Dument vant Trophee des villes. Siden har dette gått slag i salg med franskammen som har vunnet 
La Marseillaise hele 5 ganger og vært tapende finalist 1 gang. Roby feirer i år 20år på toppnivå i 
fransk petanque og da avisa lurer på hva som kreves av trening for å holde seg på ett slikt nivå 
responderer han med at 3-4 timer i uka pluss turnering er det som legges til grunn. Selve antallet 
timer er jo isolert sett ikke avskrekkende, men da vi ber om noen tips til trening så anbefaler Roby 
skyting på gress. Dette kom litt overaskende på redaksjonen, men når argumentet med at du må 
treffe nøyaktig på gress så faller bitene mer på plass. Her er det altså ikke rom for rasp eller andre 
lurendreierier under trening. Så til alle dere som har planer om å gjøre det skarpt i årets 
presisjonsskyting, ikke si til kona eller mannen at du går i hagen for å trene skyting. Undertegnede 
har gjort dette tidligere og da denne treningsformen ble oppdaget ble alle fremtidige treninger 
avlyst på permanent basis. Finn dere en park eller noe tilsvarende og skyt i vei. 

I Frankrike så er sesongen alt i gang på det nye året og Roby forteller oss at hans store mål for 
sesongen er å ha det gøy samt at han gjerne rasker med seg ett nasjonalt mesterskap og kanskje ett 
uttak til årets verdensmesterskap. Dette tenker vel vi i redaksjonen det er gode muligheter for å 
kunne oppnå, særlig når noen av dine beste venner heter Dylan Rocher og Henri Lacroix. Til sist 
for å avslutte denne hyggelige praten ville vi jo gjerne vite om Roby hadde noen tips til årets NM 
deltakere og det hadde han så klart: Ha det gøy, stå på og aldri gi opp. Hold ut selv om det butter i 
mot av og til.  


