PETANQUEQUIZ, RUNDE 4
I tredje runde av Petanquequiz presenteres 9 spørsmål, inkludert ett med to delspørsmål.
Maksimal poengsum sammenlagt gir 10 poeng.
1) Frem fra glemselen
Det har vært flere petanqueklubber siden oppstarten som av ulike grunner ikke eksisterer lengre.
Hvilken av følgende klubber har ikke vært medlem av Norges Boule Forbund/Norges Petanque
Forbund eller dagens NFIF seksjon Petanque?

a) Ringerike og Hole Petanqueklubb
b) Asker Boule Club
c) Moss Petanque Klubb
d) Boulejolie
e) NAF Boule Club
f) Bærum Boule Club
g) Hamar Petanque Club
h) Gjøvik Boule Club

i) Grunerløkka Petanque Klubb
j) Ski Petanque Club
k) Jeløya Bouleklubb
l) Christiania Boule Club
m) Bouleshit
n) Hellerasten Hiv & Kast
o) Tjøme Petanque Club

2) Den familiære
Under det norske mesterskap i 19XX tok familien Bruu mange premier. Mamma Lise Bruu ble nummer
2 i dameklassen, lillebror Lars ble nummer 2 både i singel og juniorklassen mens storebror Freddy
vant trippel åpen. Hvilken medalje tok pappa Svein Bruu i dette mesterskapet?

4) Trigger happy
I VM 2010 slo belgiske Weibel rekorden i VMs skytekonkurranse med 66 poeng.
Hvem holdt den forrige rekorden?

3) Den frankofile
I tennis er Rolland Garros blant de fire viktigste turneringene. Hvilken petanqueturnering ble av en
fransk journalist sammenlignet med nevnte turnering?

5) Den nordiske
a) Hva er Leif Høgberg sin beste plassering fra åpen Nordisk Mesterskap?
b) Hvem var det han spilte med i dette mesterskapet?

6) Prestasjonen
Hvilken norsk spiller har vunnet Nordisk Mesterskap i åpen klasse, men ikke gull i
Norgesmesterskapet?

7) Bildenøtten

Hvilken turnering er dette bildet fra?

8) Den vanskelige
”Han fasinerer publikum og driver treneren sin til vanvidd. Talentet er stort og personligheten
vanskelig. Der andre jobber seg frem med system og disiplin, henter han det rett ut av kroppen. Selv
når han er best, blir han ofte vraket og utestengt. Han finnes i alle idretter og i alle land, og han kalles
enfant terrible”. Hvem ble i sin tid utpekt til å være norsk petanques uskikkelige vidunderbarn?

9) Hjernetrimmeren
Rolf og Thor-Arne kaster kuler for treningen og hyggens skyld. De hadde holdt på en stund da
klubbkamerat Arne kommer tuslende. Med seg har han kulebagen og er klar for å spille. Han kommer
frem til banen, sier hei og snur nesen hjemover. Thor-Arne roper etter ham? ”Skal du hjem allerede?
Vil du ikke spille?” Arne sier med et smil: ”Jo mer det er av det, jo mer ser du av det. Ha det!”
Hva mener Arne med dette svaret? Hvorfor vil han ikke spille?

Lykke til!
Svar sendes pr. epost til petanque.no@gmail.com innen 23. november kl. 1600

