PETANQUEQUIZ, RUNDE 8
I denne runden av Petanquequiz presenteres 7 spørsmål, derav noen med delspørsmål.

1. Regelrytteren
Når en omgang i petanque er avsluttet og man plukker opp kuler før opptellingen av poeng er
ferdig. Er kulen uansett ugyldig?
2. Grisen
Som de fleste kjenner til har et lag 3 forsøk på å kaste grisen før utkastet av grisen går over til
motstanderen. Hvor lang tid kan man maksimalt bruke på de 3 grisekastene?

3. Det hendte i de dager
17. mai 1984 er en merkedag for petanque i Norge. Hvilke to hendelser inntraff denne dag som
hadde stor betydning for Norsk Boule?
4. Gjengangeren
Francisco Cup eller Frisco Cup som den heter i dag har lang historie i norsk petanque. Dette er en
turnering Follo arrangerer hvert år. Når var første år denne turnering ble gjennomført?
5. Den nordiske

a) Hvilke to norske spillere har tre medaljer fra Nordiske mesterskap?
b) I hvilke klasser, hvilke valører og hvilke årstall kom medaljene i vedkommendes hender?

6. Duo
Vi skal frem til fire personer, der to og to har spesielt sterke bånd til hverandre. To av disse spilte
sammen i VM i Casablanca, og de to andre debuterte på samme landslag i begynnelsen av 90tallet. De to personene på VM-laget har lik tilknytning til hverandre som de to sistnevnte personene
har til hverandre.
7. I gode gamle dager
Et tilsvarende spørsmål har vi hatt i denne quiz runden, og vi spør på nytt: hvilken klubb har aldri
vært en del av norsk petanque?
a) Utbygda Bouleklubb
b) Stavanger Petanque Club
c) L' equipe de Petanque
d) BK Asterix
e) Erichsen & Horgen A/S
f) Mosjøen Petanque Klubb
g) Sankthanshaugen Petanque Klubb
8. Hjernetrimmeren
Follo-Per har for lengst tørket støv av petanquekulene sine og bidrar med sin deltakelse i
karusellen. Denne dagen gir et godt sluttresultat med positiv score. Han smiler bredt når Ole
henger opp den endelige listen, men stiller seg foran slik at ingen nysgjerrige får se. ”Så enkelt er
det nok ikke”, sier Per. ”Dere kan regne det ut selv: Etter de to første rundene hadde jeg 20 i
score. Dere kan dele dette tallet med en halv og deretter legge til 3.”
Hvor mye hadde Per i score?

Siste frist for å sende besvarelser pr. epost til petanque.no@gmail.com er
tirsdag 21. desember kl. 1600.

