PETANQUEQUIZ, RUNDE 7
1. Regelrytteren
Dersom en spiller som spiller en annen kule enn sin egen for andre gang i en kamp, gjelder da:
a) Den spiller som spiller en annen kule enn sin egen, får advarsel. Den spilte kulen gjelder
likevel, men skal umiddelbart byttes ut, eventuelt etter at måling er foretatt.
b) Den feilspilte kulen ugyldiggjøres og alt som kulen eventuelt har flyttet legges tilbake på
plass.

Svar: b) er riktig. Alternativ a er regeltolkningen om dette hender første gang i en kamp, Alternativ b
er når det hender for andre gang i samme kamp
Poeng: 1
2. Gamle kjente

Svar: Werner Pfeiffer peker på Paavo Tikkanen. I bakgrunnen skimter vi Ole Skorbakk og en hittil
uidentifisert mann.
Poeng: 1+ 1 ekstrapoeng dersom du har tatt med de to i bakgrunnen.
3. 7 år og like blid
Hvilken norsk petanqueklubb ble etablert 19. august 2003?
Svar: Tromseux Se egen web side: http://www.tromseux.no

Poeng: 1
4. Internasjonalen

Hvilken anledning, og hvilket årstall?
Svar: Nordisk 2009. Bildet er hentet fra Holmestrand sine Nordisk Veteran-sider.
Poeng: 2

5. Storspilleren

Björn Ivarsson (til høyre) er en fantastisk svensk petanquespiller med mange medaljer fra Nordisk
Mesterskap i petanque.
Gull, junior, i 1995, 1996 sølv i 1993
Gull, åpen trippel, i 2003, 2005, 2006, 2007

Bronse, åpen trippel, i 1997
Det mangler en gullmedalje her… Hvilken øvelse og hvilket årstall?
Svar: Gull i skyting i Helsingfors i 2007. Dette er den eneste gang det har vært arrangert offisielt
skytekonkurranse under Nordisk mesterskap. I Ronneby var det uoffisielt.
(Bildet er fra Nordisk i Norge i 2005)
Poeng: 2
6. Den nordiske
Nordisk mesterskap for veteraner ble første gang arrangert i Danmark i 2004 og nå sist i Holmestrand
i 2010. Kun en gang er det ikke Sverige som har vunnet. Hvilket år var dette og fra hvilket land kom
de?
Svar: Dette skjedde i 2005 og stedet var Drøbak i Norge. Danmark vant med laget Thorsten Johnsen,
Glenn Bernstein og Erik Frederiksen.
Poeng: 1

7. Hjernetrimmeren
Ole og Elisabeth var på vei hjem fra petanquetrening da Ole klagde på at kulebagen hans var så altfor
tung. Elisabeth snudde seg mot den slitne gemalen og utbrøt: ”Jeg fatter ikke hva du klager over!
Hvis du gir meg en av kulene dine, vil jeg ha dobbelt så mange som deg, og hvis jeg gir deg en kule, vil
vi ha like mange”. Hvor mange kuler bærer de hver?
Svar: Ole bærer fem kuler, mens Elisabeth bærer sju.
Poeng: 1

