
 

 

 

God sommer!  –  ved seksjonsleder Signe Hovind 

Petanquespillere over det ganske land er vel forhåpentligvis allerede i feriemodus, i inn- eller 

utland, med eller uten kuler i bagasjen.  

 

Turneringskalenderen her hjemme har en liten friperiode, men allerede 28. – 30. juli reiser 

Økern Petanque Club til Waterloo/Belgia som Norges representant i årets EuropaCup for 

klubblag. Forhåpentligvis kan vi få sendt noen filmsnutter fra turneringen i Belgia, - i hvert 

fall skal vi rapportere "hjem" om resultatene underveis. Spillerne fra Økern ønskes lykke til!  

 

Kvalifisering til EuropaCup for klubblag 2018. Og ikke før er Økern-spillerne kommet hjem 

vil de stå som arrangør for kvalifisering til neste års EuropaCup deltakelse.  Kvalifiseringen 

finner sted i Oslo-området lørdag 12. og søndag 13. august. Turneringen vil bli spilt som 

tidligere, med klubbmøter som består av to trippelkamper og deretter tre dobbelkamper. 

Min. 6 deltakere fra hver klubb, herav min. én spiller av det annet kjønn. Ønsker man å delta 

med 8 spillere eller flere må min. to av deltakerne være av annet kjønn. Nytt av året er at det 

er mulig med ett bytte underveis i én av dobbelkampene og i én av trippelkampene.  

Påmeldingsfrist for klubbene er mandag 7. august kl.23.50 pr. epost til 

arild.skjaeveland@nif.idrett.no    Husk å angi antall deltakere – kr 150 pr. spiller vil bli 

etterfakturert klubbene.  

 

Tradisjonen tro har vi utover høsten turneringer i henholdsvis Follo, Oslo (OPC), 

Holmestrand, Fredrikstad (lisensfri) før det hele avrundes i Vika 30. september. Husk å 

reservere datoene! – vi håper på stor oppslutning og mange spennende oppgjør utover i 

august og september!  I tillegg til allerede nevnte turneringer kan man i år få testet formen 

som singelspiller når Bergen inviterer til turneringshelg 9. og 10. september, og med dobbel 

på lørdagen. Kanskje blir det finalespill i nye spennende omgivelser, se Stort løft for 
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petanque i Bergen. Benytt gjerne mulighetene allerede nå til å skaffe dere litt rimeligere 

flybilletter!  

 

Lørdag 23. september vil det for første gang bli arrangert Generation Games i Oslo i regi av 

Oslo kommune v/ Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester.  Seksjon Petanque 

har meldt sin interesse for å delta her, og vi vil sannsynligvis få "tildelt" grusområde i 

nærheten av Akershus festning. Så har du lyst og anledning til å være med som bidragsyter 

her hører vi gjerne fra deg.  Du kan bidra ved bare å være tilstede og snakke om vår kjære 

kule-sport eller hjelpe til med litt instruksjon for deltakerne (fra to ulike generasjoner).  

 

For øvrig vil jeg benytte anledningen til å minne alle våre klubber/medlemmer om 

muligheten for å komme med innspill til styret, enten det gjelder rekruttering, 

treningsopplegg/ turneringsopplegg og/eller andre petanquerelaterte problemstillinger – 

benytt fortrinnsvis epost til vår idrettskonsulent; arild.skjaeveland@nif.idrett.no 

 

Send også gjerne inn bilder og tekst hvis dere tilfeldigvis spiller en turnering i sommer – et 

eller annet sted i verden, eller rett og slett finner en petanquebane i eget nærmiljø som det 

kan reklameres litt for.  

 

Ønsker dere alle en riktig god sommer!  
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