
PETANQUEQUIZ, RUNDE 5 
 

Fasit 
 
1. Spiren ble sådd 
 
Under valget på stiftelsesmøte i 1984 for Norges Boule Forbund ble det valgt inn et styremedlem 
som noen år senere ble nordisk mester i petanque. Hvem er dette? 
  
Svar: Arne Kjærsrud 
Poeng: 1 

 
2. Den fargerike 

 

Hvem er dette? 

Svar: Jean Jaques Razaka 
Poeng: 1 
 

3. 3-dagers 

De første årene arrangerte man norske mesterskap som enkeltvise turneringer. I 1992 arrangerte 
man for første gang alle mesterskap over tre dager. Mesterskapet ble arrangert de første årene i 
Oslo. Når var første gang det norske mesterskap arrangert over tre dager ble arrangert utenfor Oslo, 
og hvor ble det gjennomført? 
 
Svar: År 2000 og Fredrikstad 
Poeng: 1 + 1 = 2 
 
 
 
 
 



4. Gyldne tider 

 
 
a) I hvilket år spilte Bjørn Olav Lyster sine første landskamper? 
b) Hvor mange landskamper har han spilt til sammen? 
 
Svar: a) 1986 b) 90 landskamper 
Poeng: 1 + 1 = 2 

5. Nest best 

Norge har deltatt i Nordisk mesterskap helt siden 1983. Først var dette bare for åpne lag, men siden 
den gang har det blitt flere klasser. Damer, junior, veteran. Vi lurer på hvor mange andreplasser 
Norge har tatt i Nordisk mesterskap i petanque, uansett klasse…? 
 
Svar: 4 ganger.  Veteran 2010, åpen i 1989, åpen i 1995, junior 1994. 
Poeng: 1. Kun riktig antall ganger blir godtatt. 
 

6. Tres bien! 

Henri Lacroix har vunnet 7 VM i trippel mens Philippe Quintais har vunnet 8 VM i trippel. Men hvilken 
franskmann har vunnet VM i trippel enda flere ganger? 
 
Svar: Philippe Suchaud, 9 gull 
Poeng: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. På banen 

 

Hvilken bane er dette? 

Svar: Stevneplassen i Skien 
Poeng: 1 
 

8. Hjernetrimmeren 
 
Mor og sønn stiller på lag i sesongens første dobbelturnering. Dette har de gjort i ti år på rad, 
og den kommende turneringen blir derfor et jubileum for de to. De to feiret litt ekstra i fjor 
også, på grunn av en liten finurlighet hva alderen deres angikk. Moren var på dette tidspunkt 
nøyaktig dobbelt så gammel som sønnen. Finurlighet hva alder angår er det dette året også. 
Moren, som har bursdag noen uker før sønnen, kan i praksis gi et kort hun har fått til 
bursdagen sin, videre til hennes sønn på hans bursdag. Det eneste hun trenger å kjøre er å 
klippe de to tallene som viser hennes alder, ut av kortet, bytte rekkefølge og lime de på 
plass. Hvor gamle er mor og sønn i år? 
 
Svar: Mor er 73 og sønn er 37 
Poeng: 1 
 


