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Nytt år – nye muligheter! Snøen laver ned (i hvert fall her Østafjells), men
petanque-folket fortviler ikke av den grunn. Det kastes, trenes og konkurreres
fra Fredrikstad i sør og kanskje helt nord til Saltdal (vet ikke om dere er så
heldige at dere har et «petanque-krypinn»? Vinterserien går sin gang,
helgeturneringer fylles opp umiddelbart og de aller mest ivrige reiser på besøk
til broderfolket for å spisse konkurranseformen ytterligere.
Årets terminliste er nå publisert, og tradisjonen tro møtes vi først i
Frognerparken/Oslo Petanque Club, mens vi ennå er i påskeferiemodus. Vi
håper på et variert utvalg av turneringsoppsett gjennom sesongen, og uansett
har vi mange muligheter til gode petanqueopplevelser.
Det legges i år opp til at klubbene arranger B-sluttspill for dem som ikke er så
heldige å være med videre til A-sluttspillet. Som en gulrot i denne sammenheng
vil vi nå også belønne B-sluttspillet med rankingpoeng. Nytt av året er også at
samtlige klasser (unntatt presisjonsskyting) i Norgesmesterskapene vil bli
tilgodesett med rankingpoeng (etter gjeldende retningslinjer,- kommer). Og
Norgesmesterskapene vil i år også invitere til egen singelturnering for kvinner!
Og dermed selvfølgelig også singelturnering for menn. Singel kvinner og Singel
menn gjelder for øvrig som kvalifisering til EM singel kvinner og menn som går
av stabelen i Italia 5. – 7. oktober.
Det er invitert til ledermøte (egen invitasjon er sendt den enkelte klubb) på
Ullevål lørdag den 10. mars. Her vil seksjonsstyret presentere det nye
rankingpoengoppsettet. Vi vil også gjennomgå ulike turneringsoppsett,
herunder presentere software som klubbene kan kjøpe inn, med en viss
økonomisk støtte fra seksjonen. Endelig program til ledermøtet blir sendt ut i
løpet av et par uker. Vi satser på en petanque-lørdag med gode
meningsutvekslinger / «heftige» diskusjoner og kanskje litt ekstern input. Det

finnes for øvrig mange gode ideer og mye pågangsmot rundt om i klubbene –
det er viktig å dele dette med fellesskapet! Stord er jo blitt vår desidert største
klubb – vi håper dere kan gi oss et innblikk i fremgangen/suksess-oppskriften
deres.
I 2017 kunne vi endelig tilby klubbene godkjente dommere til de fleste rankingstevnene. Seksjonsstyret ønsker å videreføre ordningen fra i fjor ved at vi også i
år vil dekke en dommergodtgjørelse/kjøregodtgjørelse for dommergjerning av
godkjent dommer ved et rankingstevne. Vi har sett en stor fremgang blant
spillerne når det gjelder å forholde seg til gjeldende spilleregler og håper at
denne positive utviklingen kan fortsette ved at vi har ikke-spillende dommer
tilstede under rankingstevner. Vi vil legge ut en egen oversikt over aktuelle
dommere som kan kontaktes, inkl. telefonnummer og epostadresse, slik at
klubbene i god tid kan avtale med dommer til klubbens rankingturnering/er.
Fra og med 2019-sesongen må klubbene påregne at dette blir en utgift som må
bæres av den enkelte arrangørklubb, slik at dette hensyntas i det enkelte
turneringsbudsjett. I år som foregående år vil Mike Pegg og Roger Smedenfeldt
være tilstede som dommere under Norgesmesterskapene. Forhåpentligvis kan
dette også gi våre egne dommere muligheter for ytterligere opplæring/input i
dommergjerningen.
Gyldig spillerlisens kontrolleres av seksjonsstyret i forkant av alle
rankingstevner og vi har derfor ikke behov for fremvisning av lisens på
stevnedagene. Men i forhold til deltakelse utenlands, både som landslagsspiller
og for øvrig vil vi utstyre spillerne med et lisensdokument som bestilles direkte
fra vår idrettskonsulent Arild Skjæveland. Lisensdokumentet utstedes med foto
av den enkelte spiller, og det bes derfor om at alle som regner med å skulle
delta i turnering/er utenfor Norges grenser i år allerede nå sender et passfoto
(jpg.fil) til arild.skjaeveland@nif.idrett.no, slik at lisensdokument kan
sendes/utleveres til spilleren.
Rekruttering har hovedfokus hos seksjonsstyret. Og ikke bare har vi håp om å
knytte til oss nye miljøer, men vel så viktig er rekruttering og ivaretakelse i våre
eksisterende klubber. Ikke minst må dette gjelde i forhold til de unge spillerne
som finnes blant våre medlemmer. Her er det veldig viktig med en god dialog
mellom den enkelte klubb og seksjonsstyret, slik at vi kan jobbe for å gi de unge
noen utfordringer og målsettinger i god og trygge rammer.
I forhold til internasjonale mesterskap har vi lagt opp til
kvalifiseringsturneringer, den første går av stabelen allerede 10. februar.

Veteranspillerne har i år ikke noe EM å se frem mot, men derimot Veterans Cup
både i Nederland og Danmark. Alle spillere som fyller 55 år senest 31.
desember i år kan delta i kvalifiseringsturneringene henholdsvis i februar og i
mai. Det er kun krav om norsk lisens i Veterans Cup 2018. Det vil heller ikke i
år bli gitt reisestøtte til disse turneringene for veteranene.
Kvalifisering EM kvinner og VM menn avholdes i Holmestrand i mai(sammen
med veterankval), mens singel NM for henholdsvis kvinner og menn vil gjelde
som kvalifisering for EM singel kvinner og menn.
I forbindelse med landslagskval gjøres oppmerksom på følgende krav til
nasjonalitet mm.:
For deltakelse i EM, uansett klasse, er det et krav om statsborgerskap i det land
man representerer.
For deltakelse i VM 2018 gjelder (fortsatt) at man i trippel kan ha med én
spiller uten norsk statsborgerskap. Men, vedkommende kan ikke delta for
Norge i presisjonsskyting. Dessuten kan det bli krevet at vedkommende har
hatt norsk lisens i 3 år, og vedkommende kan ikke ha spilt internasjonale
mesterskap (så som EM, VM, World Games m.fl.) for annen nasjon de siste 5 år.
I alle øvrige VM disipliner må man være statsborger i det landet man
representerer som spiller.
Da gjenstår bare å ønske dere alle velkommen til og lykke til med en ny,
spennende, sosial og forhåpentligvis fremgangsrik petanque-sesong, enten
dere kaster kuler bare for hyggelig samværs skyld eller dere satser på å
representere med det norske flagget på brystet i 2018!

