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Åpning v/ seksjonsleder Eli R. Gjengstø. 
 

 

Sak 1. Opprop 
 

 

Deltakerliste vil bli delt ut pr. epost i forkant av årsmøtet. 
 

 

Sak 2. Godkjenning av forretningsorden 
 

1. Ledelse, taletid m.v. 

Forhandlingene ledes av den valgte ordstyrer.  

 

Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. 

Taletiden begrenses til 3 min. for første gang, 2 min. for andre gang og 1 min. for tredje 

gang. Ordstyrer har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om strek etter de 

inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. i 

hver sak.  

 

2. Forslag 

Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagstillerens navn og 

forening. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre 

representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt.  

 

3. Avstemninger 

Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr. NIFs 

lov paragraf 2-11. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren 

bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomiteen og 

sekretær, når ordstyrer ber om det.  

 

4. Protokoll 

Protokollen føres av valgte sekretær. I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og 

vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av de 2 valgte representanter.  

 

Sak 3. Valg av årsmøtets funksjonærer 
 

1. 1 ordstyrer      Rolf Hermansen 

2. 1 sekretær     Arild Skjæveland 

Åpning 



3. 2 representanter til å signere protokollen  Velges på årsmøtet 

4. 2 personer til opptellingskomiteen  Velges på årsmøtet 

 
 

Sak 4. Godkjenning av saksliste og tidsplan  
 

11.00 – 12.45 Årsmøte Seksjon Petanque  

 Åpning  

 Sak 1 Opprop  

 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden  

 Sak 3 Valg av årsmøtets funksjonærer  

 Sak 4 Godkjenning av saksliste og tidsplan  

 Sak 5  Beretning 2019 - 2020  

 Sak 6 Regnskap 2019 - 2020 

 Sak 7 Saker til årsmøtet  

 Sak 8 Handlingsplan 2021 – 2023 

 Sak 9 Langtidsbudsjett 2022 - 2023 

 Sak 10 Valg  

 

12.45 – 13.10  Registrering til Tinget i Norges Fleridrettsforbund 

13.15 – 14.45  Tinget i Norges Fleridrettsforbund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 5. Beretning 2019 – 2020 

5.1 Seksjonsstyret 

Årsmøtet 2019 vedtok følgende seksjonsstyre:  

Leder   Eli Rachel Gjengstø, Groruddalen Petanque Klubb  

Nestleder  Bjørn Vidnes, Oslo Petanque Club 

Styremedlem  Charlotte Jayer, Groruddalen Petanque Klubb 

Styremedlem  Vebjørn Bjørkås, Stord Petanqueklubb  

Styremedlem  Berit Sæbø, Bergen Petanqueklubb   

Varamedlem  Johnny Skjørberg, Holmestrand Petanqueklubb*   

Varamedlem  Silje Akre, Follo Petanca Klubb 

 

* Johnny Skjørberg har fungert som styremedlem i perioder der Berit Sæbø har vært 

fraværende.  

Avholdte styremøter i tingperioden 2019-2021: 4 styremøter i 2019 og 8 styremøter i 2020, i tillegg 

til 2 styremøter før årsmøtet 2021. To av styremøtene i 2020 og ett i 2021 har vært ekstraordinære 

styremøter. 

5.2 Verv i Norges Fleridrettsforbund 

2. visepresident     Signe Hovind 

Styremedlem     Eli Rachel Gjengstø 

Pers. varamedlem    Bjørn Vidnes 

5.3 Ansatte  

Idrettskonsulent     Arild Skjæveland  

Arild Skjæveland har siden 1. april 2017 og dermed i hele perioden vært ansatt som idrettskonsulent 

i 20 % stilling. 

5.4 Webredaktør 

Webredaktør     Eli Rachel Gjengstø 

5.5 Internasjonal representasjon 

FIPJP Kongress 2019, Kambodsja   Signe Hovind 

CEP Kongress 2019, Luxembourg  Signe Hovind 

CEP Kongress 2020, digitalt   Signe Hovind 

5.6 Internasjonale verv  

FIPJP Revisor, regnskap 2019/2020  Signe Hovind  

CEP Generalsekretær, gjenvalgt i 2020  Signe Hovind 



 

5.7 Æresmedlemsskap  

Tidligere seksjonsleder Signe Hovind ble under Norgesmesterskapet 2019 gitt æresmedlemskap 

for lang og tro tjeneste til det beste for norsk petanque. Dette er Seksjon Petanques æresmedlem nr. 

4 i rekken. Seksjonsstyrets begrunnelse følger under i sin helhet:  

2019 Æresmedlem  Signe Hovind 

Ofte hører vi om den litt vage betegnelsen X-faktor. Den som har eller gir det lille ekstra. I Petanque 

er det ikke alltid de som kaster høyest eller lengst, de som treffer stål mot stål eller de som legger 

inntil gris hver gang som er viktigst. 

Limet i laget er ikke alltid den beste. Limet i laget har derimot ofte den beste taktikken, den som 

finner løsninger og redder stumpene når de andre på laget har kollapset. Limet i laget, petanquens 

x-faktor, er den som gjør andre gode. 

Også utenfor banen. Ildsjelen som gir det lille ekstra. Den som tenker på ting ingen andre har tenkt 

på. Den som legger til rette, fremsnakker, organiserer og hjelper til. 

Av og til tar vi slike mennesker litt for gitt. Vi ser ikke all innsatsen disse legger ned, fordi de alltid 

stiller opp og gjør oppgaver ingen visste fantes. 

I dag skal vi sette søkelyset på en av PetanqueNorges aller fremste ildsjeler. 

Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanques nye æresmedlem har spilt i rundt tretti år. Hele 

familien ble revet med. Hun og mannen markerte seg raskt som friske vinder i miljøet, og de tre 

jentene deres var alltid med. De to største med egne kuler, den siste lekende på et teppe. 

Pappaen til jentene ble etter hvert president i forbundet, men bak alle suksessrike presidenter står 

en sterk førstedame. Ikke nok med at hun var travelt opptatt med hus, jobb og med små barn, hun 

gjorde også alt for å hjelpe sin mann med deres felles lidenskap. 

Vårt nye æresmedlem fikk den gang ikke navnet sitt i forbundets historiebøker, men hun var sterkt 

delaktig i utviklingen av PetanqueNorge den gang som nå, både på klubbnivå og på landsbasis. 

For også i sin egen klubb har hun satt - og setter - spor etter seg. Som sekretær var hun alltid til 

stede, alltid med papirene i orden og alltid med et ja når noe skulle gjøres. Og på utallige 

turneringer har hun alltid vært først på plass, med bilen fullastet av kaffe, spillere og utstyr. På 

like mange turneringer har hun alltid vært den siste til å forlate banen. 

Hvor mye hun den gang gjorde, enten som førstedame eller som sekretær, skjønte vi kanskje ikke 

før hun selv ble leder. Kanskje ikke nå heller. Ikke egentlig. 

For alt hun har gjort, har hun gjort for sakens skyld. Aldri har hun tatt honnør selv, aldri har hun 

fremhevet seg selv eller sin rolle. Hun har jobbet iherdig, trofast og i det stille. Hun har fått hjulene 

til å gå rundt, og hun har gjort alle oss i PetanqueNorge gode. 



Hun holdt stø kurs som leder av Seksjon Petanque i 8 samfulle år, de siste årene også som 

styremedlem av det europeiske forbundet. Nå er hun generalsekretær. Hun har med sin erfaring, 

klokhet og sympatiske fremtoning fremsnakket Petanque i Fleridrettsforbundet og Norges 

idrettsforbund, og på samme vis fremsnakket Norge i internasjonale petanqueforum. Hun har 

forhandlet og motivert, støttet og lyttet. Organisert, tilrettelagt og ryddet opp igjen. 

Vårt nye æresmedlem er en av disse ildsjelene som alltid tar på seg nye oppgaver, som alltid skulle 

ønske hun kunne gjort mer eller bedre. En av disse som alltid tenker på andre. En av de som gjør 

alt hun kan for å gjøre oss andre så gode som vi kan få blitt. 

Kjære Signe, i dag skal du ta imot hyllesten du fortjener. Vi er stolte over alt du har gjort, over den 

du er, og vi er veldig, veldig glade for at du stadig er en viktig del av vår petanquefamilie. 

5.8 Øvrige utmerkelser 

Seksjonsstyret har både i 2019 og 2020 ønsket å hedre spillere som har utmerket seg spesielt på 

eller utenfor banen. Begge årene har utdelingen skjedd i forbindelse med åpningsseremonien under 

det ordinære norgesmesterskapet.  

2019 Årets spiller   Charlotte Jayer 

Utmerkelsen ble gitt til en spiller som sesongen 2018 på usedvanlig vis oppnådde svært gode 

resultater både nasjonalt og internasjonalt nivå. Charlotte Jayer vant Norgesrankingen som første 

kvinnelige spiller gjennom historien, ble Norgesmester i 3 øvelser og kom på 5. plass i EM Singel. 

I tillegg til spilling bruker hun aktivt sosiale medier for å fremme petanque, arrangerer 

rekrutteringsturneringer og er styremedlem i Seksjon Petanque. 

2020 Årets ildsjel   Peter Häring 

Utmerkelsen gikk til en av miljøets fremste ildsjeler som i mange år har ofret egen spilletid for å 

legge forholdene til rette for andres spill. Peter Häring tok et viktig initiativ til samarbeide mellom 

Vestbyhallen og Peter Pan-hallen vinteren 2019/20, og var ikke minst primus motor og helt 

essensiell for NM i Sandefjord. Utmerkelsen er ment som en tydelig anerkjennelse av verdsettelsen 

av alle godene han tilfører miljøet, og all tid og energi han legger ned for å fremme petanque. 

5.9 Medlemmer og klubber  

En økning av medlemsmassen og god geografisk fordeling av klubber har i perioden vært av høy 

prioritet. Flere uoffisielle miljøer er aktive, men disse opplever det utfordrende å stifte klubb. 

Antall medlemmer 

Antall medlemmer tilsluttet Seksjon Petanque pr. 31.12.2018:   639 

Antall medlemmer tilsluttet Seksjon Petanque pr. 31.12.2019:   579 

Antall medlemmer tilsluttet Seksjon Petanque pr. 31.12.2020: * 

 

* Frist for medlemsregistrering er av Norges Idrettsforbund satt til 30. april hvert år. 

I en egen rapport utarbeidet for CEP har norske klubber oppgitt totalt 628 spillere pr. 31.12.2020, 

dette til informasjon for å gi et visst bilde. 199 av disse er kvinner. 



Koronaåret 2020 viste stort potensiale for økning av medlemsmassen. Uvisshet om restriksjoner i 

2021 gir likevel utfordringer, både når det gjelder å ta vare på nye spillere, og samtidig holde 

kontakt med etablerte spillere som kan vegre seg for å delta.  

I alle fall vil det være av den største viktighet å fortsette målrettet rekruttering. Økt medlemsmasse 

vil dessuten gi mer økonomiske midler (Post 3), som igjen kan bidra til gode rekrutteringstiltak. 

Antall klubber 

21 klubber fordelt på 8 fylker, tall pr. 31.12.2020: 

Agder    

SSK Petanque – Saltrød Sportsklubb 

Nordland   

Saltdal Petanqueklubb  

Oslo 

Groruddalen Petanque Klubb  

Oslo Petanque Club  

Sinsen Petanque 

Økern Petanque Club  

Rogaland    

Utsira Idrettslag 

Trøndelag   

Namsos Petanque Klubb  

Nidaros Petanque 

Vestfold og Telemark   

Holmestrand Petanqueklubb  

Sandefjord Turn & Idrettsforening - Petanque 

Stokke IL Petanque 

Tønsbergs Turnforening – Petanque  

Åsgårdstrand Petanque Klubb  

Vestland    

Bergen Petanque Klubb  

Christiepark SK  

Stord Petanqueklubb  

Viken    

Boule Frederik II 

Follo Petanca Klubb  

Petanque Club Hølen  

Son Petanque Klubb 

 

Nytt i perioden 

 Sandefjord Turn & Idrettsforening etablerte i 2020 egen petanquegruppe. 

 Vika Petanque Klubb Stokke meldte oppbud i 2020 med videreføring som egen gruppe i 

Stokke IL. 

 Storøya Petanque klubb er bekreftet innmeldt i FIF mars 2021. 

 To klubber ventes innmeldt i FIF våren 2021: Asker Skiklubb - Petanque og Innlandet 

Petanqueklubb. 



5.10 Fokusområder i Tingperioden 

Seksjonsstyret har i perioden hatt spesielt fokus på enkelte områder, se under. Disse er nærmere 

beskrevet i punkt 5.11-5.17: 

 Involvering og engasjement: Kontinuerlig informasjonsflyt, publisering av møtereferat o.l., 

dialog med klubber, fremheving av gode samarbeidspartnere/ildsjeler. Utvikling av 

dataprogram for effektivisering i alle ledd. 

 Effektiv håndtering av koronasituasjonen, inkludert igangsetting av aktiviteter. 

 Videreutvikling av NM: Generell forbedring i alle ledd, arrangement i sentrum og med 

centercourt, deltakelse i NM-veka og god mediadekning. 

 Juniorsamlinger: Gjennomføring av Petanqueskolen med hjelp av unge instruktører. 

5.11 Administrativt styrearbeide 

Informasjonsflyt 

Seksjonsstyret har vektlagt viktigheten av et godt samarbeide med landets klubber og en 

forutsetning for dette er kontinuerlig informasjonsflyt og åpenhet. Protokoller fra styremøter har 

blitt publisert umiddelbart etter påfølgende styremøte, informasjon er sendt pr. epost og publisert 

på nettside, høringsutkast om dagslisens ble sendt ut før vedtak og ledermøte er blitt avholdt. 

Som del av Norges Fleridrettsforbund har seksjonsstyret deltatt i forbundets evalueringsprosess, 

dette for å reflektere rundt vår rolle, hvilke forventninger vi har til videre samarbeide, og hva vi 

som seksjon kan bidra med fremover. Dette arbeidet skal videreføres i kommende periode, og det 

er naturlig om klubbene involveres i denne prosessen. 

En egen styrehåndbok er blitt utarbeidet, gjennom sikring av viktige rutiner, ansvarsfordeling og 

historiske data. Styrehåndboken er ment å videreføres til nytt styre, forutsatt at håndboken 

oppdateres ved endringer. 

Økonomi i klubbene 

Seksjonen har informert om støtteordninger og oppfordret klubbene til å søke midler fra seksjonen 

til markedsføring med mer, herunder spesielt med hensyn til juniorsatsing.  

Saltdal Petanqueklubb og Petanque Club Hølen har begge fått midler gjennom Post 3 for sin junior- 

og breddesatsning.  

Klubbene er videre oppfordret til å registrere seg i Frivillighetsregisteret for å kunne motta 

Grasrotmidler, samt holde seg orientert i forhold til kommunale tilskuddsordninger. 

Vedrørende kompensasjonsordninger i forbindelse med koronautbruddet har seksjonen fortløpende 

informert klubber og hallstyrer, der det har vært naturlig. 

Koronapandemien 

Sesongen 2020 ble helt annerledes enn vi hadde forutsett. I likhet med resten av Idretts-Norge var 

seksjon Petanque medio mars tvunget til å stenge ned alle aktiviteter. 

Petanque har langt flere spillere i risikosonen enn de fleste andre idretter, og deres sikkerhet har 

vært av høyeste prioritet, samtidig som vi har hatt fokus på å tilpasse og igangsette våre aktiviteter 



ut i fra de restriksjoner og muligheter myndighetene har satt. Dette arbeidet og avveiningen har 

uten tvil vært krevende. 

Gjennom flere styremøter, hvorav to ekstraordinære, ble flere scenarioer for oppstart av spill og 

turneringer planlagt, med intensjon om umiddelbar iverksettelse. Herunder ligger spesielle 

smittevernstiltak, revidert terminliste, gjennomføring av digitalt mesterskap og endrede krav til 

arrangører. Prekært var også utsettelsen av det planlagte norgesmesterskapet, og styrets arbeide 

med alternative løsninger.  

For klubbene medførte den uvanlige sesongen logistikkutfordringer med flere spillearenaer, 

innhenting av kontaktinformasjon, innkjøp av smittevernutstyr og delvis bortfall av kioskinntekter. 

Klubber med innendørshaller har hatt spesielle utfordringer, da myndighetenes 

kompensasjonsordninger ikke har vært tilpasset deres behov. For spillere som satser har avlyste 

internasjonale turneringer og mesterskap vært en tilleggsbelastning, ikke bare med tanke på 

landslagsdeltakelse, men også manglende kontinuitet og sparring. 

Spillere og klubber viste gjennom hele sesongen en enestående evne til å tilpasse seg, og miljøet 

som helhet virker å ha kommet styrket ut av utfordringene. Deltakerantallet på de ulike turneringene 

har vært uvanlig godt, attpåtil rekord under NM.  

Den kommende utfordringen er å beholde spillegleden også i 2021, unngå frafall i medlemsmassen 

og tilknytte oss miljøer som har sprunget ut rundt omkring i Norge i løpet av annerledesåret 2020. 

Lisensystem og database 

I 2019 ble ny mal for lisenskort utarbeidet, og alle som deltok i utenlandske turneringer ble tilbudt 

laminerte lisenskort. Fysiske bevis ellers utgikk, grunnet elektroniske lister og fortløpende sjekk 

ved nasjonale turneringer. 

Våren 2020 ble ny ordning om dagslisens innført. Dagslisensen er ment å være et tilbud til 

eksisterende klubbmedlemmer uten tidligere turneringsdeltakelse samt et rekrutteringstiltak til nye 

spillere. Denne lisensen kan kun brukes en gang, og kan ikke løses for spill under NM, 

kvalifiseringer eller utenlandske turneringer/mesterskap.  

Høsten 2020 inngikk seksjonsstyre avtale med Christopher Schwartz Kvarme om utvikling av nytt 

lisensprogram for intern bruk, dette for å lette det administrative arbeidet. Programmet inkluderer 

også medlemsregister, registreringssystem for turneringer og NM, samt fortløpende oppdatering av 

rankingpoeng. Programmet vil, dersom seksjon og klubber benytter det, være en viktig 

digitalisering og en administrativ lettelse for alle ledd. 

Ledermøte 2020 

Ledermøte skal arrangeres hvert år det ikke avholdes årsmøte, det vil si i gjeldende periode i 2020. 

Dette er et viktig forum både for styre og klubber, både med hensyn til informasjonsflyt, dialog og 

samarbeide på tvers av klubber. 

Ledermøtet ble opprinnelig satt til 21. mars 2020, men ble på kort varsel utsatt til høsten. For at 

flest mulig kunne ha reell mulighet til å delta, besluttet styret å avholde møtet digitalt, lagt til 

mandag 12. oktober. I tillegg til seksjonsstyre og idrettskonsulent deltok representanter fra åtte 

klubber. 



Klubbene ble på forhånd oppfordret til å sende inn spørsmål og forslag til tema/problemstillinger. 

Agendaen ble på bakgrunn av dette og styrets egne ønsker rekruttering, utvikling av 

turneringsoppsett/gjennomføring og dommerrollen. Klubbene ble bedt om å diskutere sakene 

videre internt i klubbene.  

Disiplinær- og sanksjonsutvalg 

Årsmøtet 2019 vedtok opprettelse av disiplinær- og sanksjonsutvalg. Iverksettelsen av dette har tatt 

lang tid. Utvalget måtte forankres gjennom Norges Fleridrettsforbund, og av øvrige seksjoner 

ønsket Boccia/Teppecurling å inngå. Videre har prosessen med å utarbeide et egnet regelverk vært 

utfordrende. 

FIFs disiplinær- og sanksjonsutvalg ble konstituert i august 2020 og består av to representanter fra 

hver seksjon. Frem til formelt valg under Tinget 2021 har seksjon Petanque vært representert av 

Pål Johansen som leder og Karianne Fleischer som medlem. 

5.12 Sportslig aktivitet 

Terminlisten  

Terminlistene for 2020 og 2021 ble publisert innen årsskiftet, og er resultat av tett samarbeide 

mellom seksjon og klubber.  

Kriterier 

Seksjonsstyret har ved begge anledninger vektlagt følgende kriterier: 

Alle turneringer uansett status arrangert av norske klubber, kvalifiseringsturneringer, NM-øvelser 

og internasjonale mesterskap hvor norske landslag skal delta skal føres inn i terminlisten.  

Det er av stor viktighet at tradisjonsrike turneringer og faste datoer respekteres, så fremt det er 

ønsket av arrangørklubbene.  

Turneringer med rankingstatus skal prioriteres, ergo skal ikke flere rankingturneringer legges på 

samme dato, men disse skal ikke arrangeres i samme tidspunkt som EM eller VM, så fremt det er 

praktisk mulig. 

Utarbeidelse 

For sesongen 2020 forsøkte seksjonen en annen tilnærming enn tidligere, ved å foreslå datoer og 

oppsett for aktuelle klubber, og slik sikre både spillemessig og geografisk variasjon.  

Grunnet nedstengingen av norsk idrett våren 2020 ble flere av de oppsatte turneringene på 

terminlisten avlyst eller utsatt. Restriksjoner vedrørende antall spillere førte videre til at endringer 

måtte utføres, og revidert terminliste for 2020 ble offentliggjort 5. mai. 

For sesongen 2021 oppfordret vi klubbene selv til å melde inn sine ønsker. Den fremste endringen 

fra tidligere terminlister er større fokus på turneringer uten rankingstatus, altså turneringer som 

først og fremst er å anse som rekrutteringstiltak, da medlemsvekst vil være av høyeste prioritering 

i årene fremover. 



Til tross for koronasommeren ble det avholdt 16 rankingstevner i tillegg til NM-øvelsene i 2020. 

Dette er like mange rankingstevner som i 2019. Deltakertallene fra turneringene viser en gledelig 

økning fra 2019 til 2020 på hele 40 %.  

Det var også svært god deltakelse i NM-øvelsene som ble avholdt i Sandefjord og Holmestrand. I 

NM Trippel Åpen deltok 44 lag, som på Fagernes i 2019. I dobbel åpen var det 68 lag, to mer enn 

samlet i klassene NM Dobbel Åpen, NM Dobbel Kvinner og NM Dobbel V65 på Fagernes. NM 

Trippel Mix ble arrangert for andre gang og 29 lag stilte i turneringen mot 12 lag under NM-veka 

i Stavanger 2019. 

Norgesranking 

Poeng på terminlistens rankingstevner danner grunnlag for kåringen av årets beste spiller og klubb. 

Norgesrankingen stiller krav til arrangørklubber og premierer gode resultater så vel som hyppig 

deltakelse i turneringer med rankingstatus. 

25 rankingturneringer ble arrangert i løpet av sesongen 2019. Inkludert i antallet er åtte NM-øvelser. 

Hele ti klubber arrangerte disse turneringene. Sesongen 2020 telte 19 turneringer med 

rankingstatus, dette inkludert tre NM-øvelser, og totalt åtte klubber stod som arrangører. 

Rankingpoeng regnes ut fra antall deltakende lag, men også B-sluttspill gir poeng. Utregningen av 

poeng har vært uendret i perioden. 

 Årets spiller 2019 Benny Bel-Lafkih, Groruddalen Petanque Klubb 

 Årets klubb 2019 Groruddalen Petanque Klubb  

 Årets spiller 2020 Benny Bel-Lafkih, Groruddalen Petanque Klubb  

 Årets klubb 2020 Groruddalen Petanque Klubb 

Spillerranking 

De seks beste spillerne respektive år ble som følger: 

Spillerranking 2019 

1. Benny Bel-Lafkih 

2. Bastien Testaniere  

3. Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih 

4. Charlotte Jayer  

5. Ranu Homniam 

6. Eli R. Gjengstø 

Spillerranking 2020 

1. Benny Bel-Lafkih  

2. Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih  

3. Bastien Testaniere  

4. Ranu Homniam  

5. Charlotte Jayer 

6. Eli R. Gjengstø  



Vinneren av årsrankingen for spillere hedres med vandrepokal. Denne vinnes til odel og eie etter 

seier tre år på rad. Seieren i 2020 var Benny Bel-Lafkihs andre rankingseier på rad, og markering 

av rankingseieren året i forveien ble foretatt under NM i Sandefjord. 

I 2019 ble de seks beste spillerne på rankinglisten gitt reisestøtte på inntil 2.000 kroner til deltakelse 

i innenlandske eller utenlandske turneringer. De tre beste kvinnelige spillerne på rankinglisten 

premieres i utgangspunktet med 1.000 kroner, men disse var blant de seks beste på rankinglisten, 

og ble derfor premiert deretter. 

En endring av fordeling ble vedtatt før sesongstart 2020. De seks spillerne øverst på tabellen 

innvilges reisestøtte ut i fra plassering: 

kr. 4.000 

kr. 3.000 

kr. 2.500 

kr. 2.000 

kr. 2.000 

kr. 1.500 

 

I tillegg beholdes premieringen av de tre beste kvinnelige spillerne, så fremt disse ikke er blant topp 

6. 

Totalt 185 spillere spilte seg til rankingpoeng i løpet av sesongen 2019. Tross pandemi og færre 

turneringer opplevde vi i 2020 en liten økning i antall: Hele 193 spillere endte på rankingtabellen 

for 2020. 

Klubbranking 

Årets beste klubb er begge år premiert med kr. 5.000. Vinnerklubben skal bruke premien til drift 

av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.  

Klubbranking 2019 

1. Groruddalen Petanque Klubb 

2. Holmestrand Petanqueklubb 

3. Stord Petanqueklubb 

Klubbranking 2020 

1. Groruddalen Petanque Klubb 

2. Oslo Petanque Club 

3. Stord Petanqueklubb 

Totalt 13 klubber fikk rankingpoeng i 2019, en klubb mer enn i 2020. 

Norgesmesterskapet i Petanque 

Norgesmesterskapet i Petanque er hvert år miljøets store høydepunkt, og dermed av stor viktighet 

for seksjonsstyret. I 2020 ble planlegging og gjennomføring ekstra krevende, desto mer gledelig er 

det at vi opplevde rekord i deltakerantall! 

Videreutvikling av norgesmesterskapene har vært et uttalt mål i handlingsplanen vedtatt på 

årsmøtet i 2019. Styret har jobbet kontinuerlig med dette, både gjennom etablering av ny NM-



øvelse, deltakelse på NM-veka, endring av forhåndskvalifisering i NM Presisjonsskyting, mer 

effektiv resultatrapportering og -service, generell kvalitetssikring og markedsføring av vår idrett. 

Gjennomføring av NM 

Norgesmesterskapet arrangeres i tett samarbeide mellom seksjonsstyre og teknisk arrangørklubb. 

For å sikre god oppfølging og kvalitetssikring har styrets nestleder hatt ansvaret for årets store, 

norske høydepunkt. 

Styret i Seksjon Petanque har, med bistand fra idrettskonsulenten vår, hatt ansvar for registrering, 

trekning og spilleoppsett, samt sekretariatsfunksjonen under norgesmesterskapene. Sekretariatet 

har i tillegg blitt besatt av representanter fra arrangørklubb samt ekstern sekretariatsleder under NM 

i Sandefjord 2020.  

2019  Oslo Petanque Club, Fagernes i Valdres, 20. – 23. juni 

Forrige styret avtalte i sin periode NM med OPC som teknisk arrangør, et sted hvor det ikke er noe 

organisert miljø fra før. Den geografiske beliggenheten krevde også reisetid og overnatting av 

spillere, og det var stor spenning rundt deltakerantallet. Fasit ble over all forventning. 

OPC fikk god bistand både før og under NM, av den lokale dugnadsgjengen. Med serveringstelt og 

profesjonell kafedrift, god markedsføring og centercourt med speaker og musikk ble dette et NM 

som videreførte gode ideer fra tidligere, og lagde forventningspress til fremtidige arrangører! 

2020  Sandefjord Turn og Idrettsforening, Badeparken og Hvaltorget i Sandefjord, 

15. – 16. august 

2020  Holmestrand Petanqueklubb, Hvitstein Stadion i Holmestrand, 13. september 

Styret inngikk i 2019 avtale med Bergen Petanqueklubb som teknisk arrangør av NM 2020, og 

senere i prosessen fikk BPK tilslag på lån av selveste Festplassen som arena. Da pandemien nådde 

Norge ble styret og BPK enige om å utsette mesterskapet til 2021 for å gjøre det til folkefesten det 

har potensiale til å være.  

Et uoffisielt petanquemiljø i Sandefjord med intensjon om å danne egen gruppe i Sandefjord Turn- 

og Idrettsforening hadde på dette tidspunkt avtalt med seksjonen om å bidra til NM-helgen 2020, 

et substitutt for NM-veka. Da utsettelsen ble et faktum gjorde vi om disse planene for å heller gjøre 

dette til årets ordinære norgesmesterskap, hvor vi prioriterte kongepokaløvelsen NM Trippel Åpen. 

I tillegg planla vi NM Dobbel Åpen, og smittesituasjonen i august tillot heldigvis avholdelse av 

begge øvelser over en periode på to dager. I tillegg stilte Holmestrand Petanqueklubb som tekniske 

arrangører av NM Trippel Mix i september, opprinnelig tenkt samme helg som markeringen av 

klubbens 20-årsjubileum. 

NM-veka 

Nytt i perioden var todeling av Norgesmesterskapet, ikke minst for første gang deltakelse i NM-

veka, samarbeidsprosjektet mellom NRK, Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund. NM-veka gir 

svært god mulighet for mediedekning, og kan gi en verdifull kontakt med nevnte aktører og øvrige 

idretter.  

2019  FIF Petanque, NM-Veka, Stavanger, 29. - 30. juni 



Takket være stor innsats fra konsulent, styremedlem og banearbeidere fra Stord Petanqueklubb ble 

rammene rundt vår deltakelse svært positiv. Banene lå visavis oljemuseet i Stavanger sentrum, og 

med attraktiv beliggenhet, musikk og speaker ble petanque viet stor oppmerksomhet fra såvel 

tilfeldig forbipasserende som media.  

NM-veka 2020 var satt opp samme helg som vårt ordinære Norgesmesterskap, og vi valgte derfor 

å utsette vår deltakelse til påfølgende år. NM-veka ble senere avlyst grunnet pandemien. Datoen 

for 2021 kolliderer også med vårt ordinære NM, men vi er allerede påmeldt NM-veka 2022. 

Program og øvelser 

Det ordinære NM avholdes normalt i juni måned og fra torsdag til søndag. Dette ble gjennomført i 

2019, men i 2020 var vi grunnet pandemien avhengig av å redusere antall øvelser, og dermed også 

antall dager.  

I løpet av 2019 ble det kåret norgesmestere i ni klasser, og i NM påfølgende år ble det arrangert 

totalt tre øvelser. Slik som i tidligere perioder ble kongepokal utdelt til norgesmesterne i NM 

Trippel Åpen. 

NM Dobbel Junior er en ordinær NM-klasse, men utgikk i 2020 grunnet koronasituasjonen. I NM 

2019 mottok vi dessverre ingen påmeldinger i denne klassen. 

Kvalifisering til NM Presisjonsskyting ble forsøkt endret til NM 2020, men øvelsen utgikk i sin 

helhet. Ny fordeling og minimum poengsum gjelder i NM 2021. 

Grunnet smittevernstiltak og todelt arena under NM 2020 ble resultatrapportering via SMS forsøkt. 

Erfaringer viste at dette var effektivt, men en digitalisert løsning anbefales fremfor SMS, da dette 

vil lette arbeidet ytterligere for sekretariatet. 

Norgesmestere 

Norgesmesterskapet 2019:  

NM Dobbel +65 Helge Skjørberg og Hans-Erik Røneid-Hansen,  

Holmestrand Petanqueklubb 

NM Dobbel Mix  Eli R. Gjengstø og Benny Bel-Lafkih,  

Groruddalen Petanque Klubb 

NM Singel Herrer Atle Andersen, Boule Frederik II 

NM Singel Kvinner Toini Hoel, Bergen Petanque Klubb 

NM Presisjonsskyting 

Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih, Groruddalen Petanque Klubb 

NM Trippel Åpen  Marius Breimo, Marius Wang og Max Carlstrøm,  

Oslo Petanque Club 

NM Dobbel Åpen Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih og Benny Bel-Lafkih, 

Groruddalen Petanque Klubb 

NM Dobbel Kvinner Lise Østby og Inger Berit Kristiansen, Boule Frederik II 

NM Dobbel +55 Per Geir Vatna og Børge Presthus, Stord Petanqueklubb 

NM Trippel Mix Eli R. Gjengstø, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih og Benny Bel-Lafkih, 

Groruddalen  Petanque Klubb 

 

Norgesmesterskapet 2020:  



NM Trippel Åpen Bastien Testaniere, Lars Storaker Bruu og Ole Hågensen, 

Groruddalen Petanque Klubb 

NM Dobbel Åpen Benny Bel-Lafkih og Jan Simonsen, Groruddalen Petanque Klubb 

NM Trippel Mix  Ranu Homniam, Mili Selimovic og Robert Pettersen, Groruddalen 

Petanque Klubb  

Kongepokal 

Kongepokal har blitt delt ut til vinnerne av NM Åpen Trippel både i 2019 og 2020.  

 

2019    Marius Breimo, Marius Wang og Max Carlstrøm,  

Oslo Petanque Club 

 

2020    Bastien Testaniere, Lars Storaker Bruu og Ole Hågensen,  

Groruddalen Petanque Klubb  

 

Internasjonal deltakelse 

Tross få spillere, mangel på treningsfasiliteter vinterstid og svært begrensede midler til landslag har 

Norge de siste årene erfart gode resultater og plasseringer tett opp mot toppsjiktet uansett kjønn 

eller aldersgruppe. At norske spillere lykkes i utenlandske turneringer og mesterskap gir håp, 

fremmer treningsvilje og høyner nivået på hjemlige turneringer. 

Seksjonen har ikke hatt anledning til å satse på landslag i 2020. Grunnet utsatte eller avlyste 

mesterskap og p.t. ingen turneringer vinteren 2020/2020 vil norske spillere få en ekstra krevende 

opptreningsperiode før mesterskap i 2021, såfremt disse lar seg gjennomføre. Vi anmoder derfor 

det nye styret å initiere samlinger og jobbe med sponsorer for å bedre utnytte norske landslags store 

potensiale til å lykkes internasjonalt. 

Kvalifiseringsturneringer 

Landslagskvalifiseringer for sesongen 2019 ble avholdt samme helg. For første gang ble det avholdt 

mesterskap via internet i 2020, og også kvalifiseringen ble arrangert via Facebook Live Streaming. 

Året 2020 eneste tradisjonelle kvalifisering ble holdt i august, med mål om landslag til VM Herrer 

påfølgende år.  

VM Herrer var opprinnelig satt til juli 2020, men utsatt. Øvrige mesterskap ble først utsatt, deretter 

avlyst. 

11. - 12. mai 2019 

VM Kvinner/EM Herrer/EM Veteran, landslagskvalifisering, Sofiemyr 

Teknisk arrangør: Follo Petanca Klubb 

Charlotte Jayer, Ranu Homniam, Eli Gjengstø og Toini Hoel var eneste påmeldte lag i 

kvalifiseringen til VM Kvinner. 

Marius Wang, Kjell Rune Karlsen og Bjørn Arne Nordhagen kvalifiserte seg som Norges landslag 

i EM Herrer, september 2019. 3 lag deltok. 

Birger O. Hansen, Hans-Erik Røneid-Hansen og Odd-Reidar Gullbrandsen kvalifiserte seg som 

Norges landslag til EM Veteran, september 2019. 6 lag deltok. 



20. - 27. juni 2020 

EM Koronaskyting, landslagskvalfisering, live streaming 

Kvalifisering foregikk via live streaming på Facebook, resultert i to følgende tropper: 

Norge 1: Bastien Testaniere, Ranu Homniam, Jonas Tyldum Erdahl, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih 

og Johnny Skjørberg 

Norge 2: Benny Bel-Lafkih, Eli Gjengstø, Sondre Røste-Kise, Truls Berge Vidnes og Svein Rune 

Fuglesang  

29. - 30. august 2020 

VM Herrer, landslagskvalifisering, Torshovparken 

Teknisk arrangør: Groruddalen Petanque Klubb 

Lars Storaker Bruu, Benny Bel-Lafkih, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih og Ole Hågensen kvalifiserte 

seg som Norges landslag i VM Herrer utsatt til juli 2021 i Sveits. 8 lag deltok. 

Landslag 

I 2019 deltok Norge i hele åtte internasjonale mesterskap. Mange var også planlagt avholdt i 2020, 

men grunnet koronapandemien ble alle utsatt til kommende år eller avlyst. Kun et mesterskap ble 

avholdt, for første gang i historien digitalt. 

Seksjon Petanque har i inneværende tingperiode innvilget reisestøtte ved deltakelse i EM og VM 

med inntil NOK 2.000 pr. spiller, samt reise, kost og losji for landslagstrenerne.  

VM i Singel menn/kvinner, Dobbel menn/kvinner og Dobbel Mix, Almeria, Spania, 2. – 5. 

mai 2019 

Charlotte Jayer 

Benny Bel-Lafkih  

Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih 

Ranu Homniam 

 

Coacher: Bastien Testaniere og Robert Pettersen  

Delegat: Eli Gjengstø 

 

Resultat Dobbel Kvinner   5. plass 

  Singel Kvinner  9. plass 

  

Nations Veteran Cup, Cardiff, Wales, 28. - 30. juni 2019 

Ståle Baksetersveen (Norge 1) 

Roger Støa (Norge 1) 

Robert Pettersen (Norge 1) 

Arnstein Barstad (Norge 2) 

Arild Eliassen (Norge 2) 

Svein Rune Fuglesang (Norge 2) 

 



Delegat: Signe Hovind 

 

Resultat  3. plass sammenlagt 

 

EM V55, Albena, Bulgaria, 16. - 18. september 2019 

Birger O. Hansen 

Odd-Reidar Gullbrandsen 

Hans-Erik Røneid-Hansen 

Johnny Skjørberg 

 

Coach: Benny Bel-Lafkih 

Delegat: Eli Gjengstø 

 

Resultat  A-sluttspill 

 

EM Herrer, Albena, Bulgaria, 19. - 22. september 2019 

Bjørn Arne Nordhagen 

Kjell Rune Karlsen* 

Benny Bel-Lafkih 

Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih** 

 

* Norges representant i EM Presisjonsskyting 

** Erstatter for Marius Wang som måtte trekke seg fra mesterskapet.  

 

Coach: Marius Breimo 

Delegat: Eli Gjengstø 

 

Resultat  B-EM Herrer    3. plass 

 

VM Kvinner, Phnom Penh, Kambodsja, 19. - 23. november 2019 

Charlotte Jayer 

Eli Gjengstø 

Ranu Homniam* 

Toini Hoel 

 

* Norges representant i VM Presisjonsskyting. 

 

Coach: Benny Bel-Lafkih 

Delegat: Signe Hovind 

 

Resultat VM Presisjonsskyting 5. plass 

  VM Kvinner   9. plass 

 

EM Koronaskyting, Facebook live streaming, juli 2020 

Bastien Testaniere (Norge 1) 

Ranu Homniam (Norge 1) 

Jonas Tyldum Erdahl (Norge 1) 

Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih (Norge 1) 



Johnny Skjørberg (Norge 1) 

Benny Bel-Lafkih (Norge 2) 

Eli Gjengstø (Norge 2) 

Sondre Røste-Kise (Norge 2) 

Truls Berge Vidnes (Norge 2) 

Svein Rune Fuglesang (Norge 2) 

 

Resultat  Norge 1  5. plass 

Europacup for klubblag 

Groruddalen Petanque Klubb representerte Norge i EuropaCup i Dronero, Italia, juli 2019. Av sju 

lag endte vårt norske håp på femteplass i sin pulje, og GPK misset dermed muligheten til finalespill. 

Grunnet koronautbruddet ble det verken avholdt kvalifisering eller Europacup i 2020. 

5.13 Dommere 

Ikke-spillende dommere viktig for kvalitetssikring av turneringer, og våre distriktsdommere anses 

som helt elementære funksjonærer. Dommerrollen har i denne perioden vært en problemstilling 

styret i flere tilfeller har måtte satt søkelys på, og særlig prekært var dette i avviklingen av NM 

2020.  

Krav om dommer 

For sesongen 2019 var det krav om en ikke-spillende dommer i rankingturneringer, men det viste 

seg å være utfordring å gjennomføre i praksis.  I tillegg har kravet medført noe unødvendig store 

utgifter for seksjonen, da reisekostnader, kost og losji har kommet i tillegg til avtalt dommerhonorar 

på kr. 750 pr. turnering. 

For å lette utfordringen initierte seksjonsstyret dommerkurs vinteren 2019/2020, i tillegg til å lempe 

på nevnte krav for sesongen 2020. Alternativ til ikke-spillende dommer var dette året minimum to 

spillende dommere hvorav minst en av disse måtte ha gjennomført dommerkurs.  

Til tross for kurs og flere distriktsdommere har klubber kommunisert problemer med å avtale ikke-

spillende dommer. Seksjonsstyret har derfor for sesongen 2021 valgt å fortsette med dette 

alternativet, men samtidig på det sterkeste anbefalt å jobbe for ikke-spillende dommer til 

rankingturneringer. 

NM-dommere 

Av særlig viktighet er ikke-spillende dommere under våre norgesmesterskap. Under NM 2019 

dømte både internasjonal dommer Mike Pegg og europeisk dommer Roger Smedenfelt, sammen 

med våre distriktsdommere Maija Juva, Ståle Baksetersveen og Finn Gundersen. I NM-veka var 

Finn Gundersen dommer begge dager. 

For NM 2020 medførte denne forutsetningen store problemer. Avtale med utenlandske dommere 

måtte skrinlegges grunnet smittesituasjon og karantenebestemmelser, og inngått avtale med 

distriktsdommer ble av helsemessige årsaker strøket. Nyutdannet distriktsdommer Rune Andersen 

tok på seg dommergjerningen under NM Trippel Åpen, med bistand fra flere måledommere. Under 

NM Dobbel Åpen lykkes vi ikke avtale med hoveddommer, og måtte avvikle NM-øvelsen kun med 



måledommere. I tillegg stilte styrets varamedlem med gjennomført dommerkurs som dommer 

under semifinaler og finale. Under NM Trippel Mix stilte Sven A. Kolstad som ikke-spillende 

dommer. 

Dommerkurs 

Seksjonen inviterte til dommerkurs både på Østlandet og Vestlandet. Få påmeldte førte til 

avholdelse av kun ett kurs, 7. - 8. mars 2020 på Idrettens Hus i Oslo. 

Instruktør var europeisk dommer Roger Smedenfeldt, og seks deltakere ble godkjente som 

distriktsdommere. 

5.14 Petanque som helårsidrett 

For å muliggjøre Petanque som helårsidrett er vi avhengige av at flest mulig har tilgang til 

treningsfasiliteter vinterstid. Dette innebærer sikring av eksisterende innendørshaller, samt arbeide 

for eget riksanlegg. 

Av eksisterende klubber har Vestbyhallen kommunisert særlige utfordringer økonomisk. 

Seksjonsstyret har holdt dialog med hallstyret, booket lokale og formidlet tips til drift og mulige 

inntektskilder.  

I 2019 holdt seksjonsstyret tett dialog med bymiljøetaten i Oslo kommune, også med tanke på 

mulige lokaler i sentrum. Flere i styret deltok i et møte i regi av kommunen hvor flere aktører var 

representert. Formålet med møtet var kartlegging av lokaler, idemyldring om økt aktivitet i sentrum, 

og mulig samarbeide om innendørshall. Dessverre har dialogen så langt ikke resultert i noe konkret. 

I 2020 innledet seksjonen dialog med Nye Fornebu Arena, og registrerte vår interesse. Vårt håp er 

å disponere i alle fall et mindre lokale, for å minimum dekke behov for innendørsfasiliteter for 

spillere lokalisert i og rundt hovedstaden. 

For å lykkes i arbeidet vil det være helt essensielt å knytte nettverk med utbyggere, arkitekter o.l. 

for å komme tidlig inn i prosessen ved utbygging. Videre anbefales å opprette dialog med utvalgte 

idretter, med det formål å samarbeide om hall. 

5.15 Rekruttering 

Seksjonsstyrets fremste oppgave er tilrettelegge for et aktivt og stadig voksende miljø. 

Et eget dokument er utarbeidet for å følge opp uoffisielle miljøer og enkeltpersoner som ønsker å 

initiere nye klubber. Vi opplevde i 2020 en økning av henvendelser, og vi opplever det som viktig 

at kontakten opprettholdes.  

Flere petanqueanlegg bygges hvert år, ofte med spørsmål om demonstrasjon av petanque ved 

åpning. Seksjonsstyret har i samarbeide med klubber og enkeltspillere bistått både ved bygging og 

oppvisning av spill.  

Selv om petanque er stadig mer kjent er det utfordrende å arbeide for stiftelse av klubb. Innen det 

gjøres lettelser for mindre idrettslag vil en viktig strategi være å oppmuntre til å danne 

petanquegruppe innen en allerede eksisterende idrettsforening. Dette har i perioden blitt 



gjennomført både for tidligere Vika Petanque Klubb, nå Stokke IL Petanque, og vår nye klubb 

Sandefjord Turn- og Idrettsforening Petanque.  

Rekruttering bør være høyst prioritert i norsk petanque. For å holde sporten i live er det viktig å ha 

fokus på rekruttering, inkludere nye spillere og øke antallet lisensierte. Jobber man ikke bevisst for 

dette, men holder miljøet lukket, vil antall spillere i årene fremover av naturlige årsaker synke. 

Rekrutteringsturneringer, petanquekurs, juniorsamlinger og sosiale eventer med petanque i 

sentrum, er viktige måter for øke rekrutteringen. Her er det viktig å samarbeide og involvere flest 

mulig aktive spillere til å bidra. 

Seksjonen har tilgang til midler, Post 3, som bidrar økonomisk til organiserte opplegg med fokus 

på rekruttering (bredde) samt barn og ungdom. Å få med barn og ungdom er spesielt verdifullt for 

norsk petanque. Et naturlig mål vil videre være å rekruttere nok unge til å stille i mesterskap for 

junior og espoir. 

Vi anbefaler at planlegging, idemyldring og bevisstgjøring rundt rekruttering blir prioritert i neste 

periode (2021-2023). Det finnes mange muligheter, men man må jobbe aktivt med dette. 

5.16 Juniorsatsing 

Seksjonsstyret har i perioden hatt egen ansvarlig for tilrettelegging av aktiviteter for våre yngste 

spillere.  

Flere klubber har gjennom samarbeide med skoler og SFO gjennomført treninger og sosiale 

aktiviteter for barn og unge. Som inspirasjon har dette blitt videreformidlet gjennom nettsideartikler 

og muntlig på ledermøtet.  

Petanque i sentrum 

Seksjonsstyret arrangerte egen rekrutteringsdag med vekt på barn og unge, sommeren 2019, dette 

etter konkret ønske fra Oslo kommune. Flere etablerte spillere deltok som veiledere, og oppmøtte 

barn og deres foreldre fikk opplæring av to av styrets medlemmer, selvsagt premiert med diplom 

og gris etter endt spill. Informasjon og oppfordring til å delta på rekrutteringsturneringer på Torshov 

og i Frognerparken ble gitt.  

Petanqueskolen 

Vinteren 2019/2020 ble Petanqueskolen startet opp, dette i samarbeide med Heidi Skjørberg Nilsen. 

Hun deltok som leder sammen med ansvarlig i seksjonsstyret, og totalt fire samlinger ble 

gjennomført i Peter Pan- og Vestbyhallen. Nærmere tjue barn og unge mellom 6 og 12 år deltok. 

Takket være Post 3-midler hadde vi muligheten til å honorere Petanqueskolens to unge instruktører, 

Jonas T. Erdahl og Gabriel G. Bel-Lafkih. 

Dessverre umuliggjorde pandemien fortsettelse av Petanqueskolen, men en ny samling ble 

gjennomført i august måned. Vi oppfordrer neste seksjonsstyre å videreføre denne satsningen, og 

være bevisst viktigheten av å fokusere på vennskap og tilhørighet. 

Heidi Skjørberg Nilsen ble takket offisielt for sin viktige innsats under NM Trippel Mix 2020. 



5.17 Media og markedsføring 

Petanque.no 

Petanque.no har i perioden beholdt sin posisjon som hovedkanal for norsk petanque i media. 

Nettsiden er hyppig oppdatert, og alltid etter turneringer og mesterskap. Nettsiden er viktig for 

formidling, men også for bevaring av historisk viktig data. En sentral oppgave for redaksjonen er 

derfor ajourføring av rankingtabeller, samt NM- og landslagsstatistikk. 

Nettsiden har i tillegg egen side på Facebook, hvor det er lavere terskel for nyheter, oppdateringer 

og henvendelser til spillere og klubber. Facebooksiden har i perioden vært hyppigere anvendt enn 

tidligere, da denne formidlingen oppleves som mer effektiv. Antall følgere er passert 5.000, noe 

som tydelig viser muligheten for markedsføring. 

Gjennom Facebooksiden Petanque.no har vi muligheten til å vise petanquekamper, og det er 

gjennomført Live Streaming av flere finaler og ikke minst under NM og internasjonale mesterskap. 

Det er et stort potensiale for å forbedre kvalitet av filming og kommentering, og dette bør være 

viktig fokus i neste periode. 

Webredaktør i perioden har vært styrets leder, og et av styrets medlemmer har vært ansvarlig for 

ajourføring av tabeller og adelskalendere. Ansvaret for nettsiden har vært forsøkt delegert bort, men 

uten hell. Videre er nettsiden avhengig av eksterne bidrag, ikke minst fra arrangørklubber. Vi 

presiserer viktigheten av denne dugnadsjobben, for her er det et stort forbedringspotensiale. 

TV-, radio- og avisdekning 

Begge årene har norsk petanque fått mer dekning i riksmedia enn tidligere. Dette er først og fremst 

takket være vår konsulent og et styremedlem som jobber eller har jobbet innen journalistikk, og 

understreker viktigheten av nettverksbygging.  

Høydepunktet i denne sammenheng var et lengre innslag på NRK i beste sendetid, dette i 

forbindelse med NM-Veka 2019 og NM Trippel Mix. NRK har også sendt innslag om petanque i 

distriktssendinger på TV og ikke minst i radiosporten. Teknisk arrangør av NM både i 2019 og 

2020 har sørget for svært god dekning i sine lokalmedier. 

Sosiale medier 

Styret har understreket viktigheten av å synliggjøre petanque i sosiale medier, og har som nevnt 

brukt Facebook aktivt i denne strategien. Egne hendelser ble opprettet blant annet i forbindelse med 

NM 2020, hvor bilder, resultater etc. ble lagt ut fortløpende, også av eksterne. Teknisk arrangør av 

NM 2019, OPC, viste et godt eksempel til etterfølgelse, med egen Instagram-konto. 

Markedsføringsmateriell 

Styret redigerte i løpet av det første året tidligere brosjyre og trykket opp ny versjon. Samme år ble 

nye griser produsert med nye logoer, til bruk både nasjonalt og internasjonalt. I perioden har også 

nye seil og nytt, nøytralt NM-banner blitt bestilt og tatt i bruk. 

 

 



 

 

Styret i Seksjon Petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

 

Den fremlagte Beretning for Seksjon Petanque for 2019 - 2020 godkjennes. 

 

 

Sak 6. Regnskap 
 

Styrets forslag til regnskap for 2019 og 2020 med kontrollkomiteens beretninger og revisors 

beretninger, se eget vedlegg:  

FIF Tinget 2021 Årsregnskap 2019-2020 sign. 

Tinget til Norges Fleridrettsforbund behandler og godkjenner regnskapet 2019 og 2020 for hele 

forbundet. På Årsmøtet til Seksjon Petanque vil det primært bli lagt vekt på å gjennomgå Petanque 

sin del av regnskapet. 

 

Styret i Seksjon Petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

De fremlagte regnskapene for Seksjon Petanque for 2019 og 2020 tas til etterretning.  

 

Sak 7. Sak til Årsmøtet 
 

 

Turneringsjury 

 

Forslagsstiller: Seksjonsstyret  

 

Det innføres krav om turneringsjury i rankingturneringer hvor arrangørklubb ikke lykkes å avtale 

med ikke-spillende dommer. Regelendringen skal tre i kraft innen oppstart av utendørssesongen 

2021.  

 

Turneringsjuryen skal bestå av minimum tre, maksimum fem, spillere som alle deltar i gjeldende 

turnering, og spillerne skal, så fremt dette er mulig, representere ulike klubber.  

 

Turneringsjuryen skal avgjøre i særskilte saker som ikke kan løses av måldommere, ref. Offisielle 

spilleregler § 41 (FIPJP, 2020). Beslutninger tatt av juryen i medhold av denne paragraf kan ikke 

påklages. Ved stemmelikhet, er jurylederens stemme avgjørende.  



 

Spillere utnevnes som turneringsjury av arrangørklubbens styre eller sekretariat og informasjon gis 

i plenum under åpningen.  

 

Styret i Seksjon Petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak:  

Krav om turneringsjury vedtas fra og med utendørssesongen 2021.  

 

  

Sak 8. Handlingsplan for 2021 – 2023 

Styret i Seksjon Petanques forslag til Handlingsplan 2021-2023  

8.1 Organisasjon 

Mål 

 Hurtig og effektiv saksbehandling, både i styre og administrasjon 

 Kontinuerlig informasjonsflyt og tilgjengelig informasjon 

 Bedre utnytte digitale plattformer 

 Synliggjøre norsk idretts verdigrunnlag og hvordan petanque bidrar med inkludering 

uansett kjønn, alder og fysiske forutsetninger 

 Videreutvikle samarbeidet med øvrige seksjoner i FIF 

 

Tiltak 

 Klart definerte ansvarsområder i styret 

 Beholde konsulentstillingen slik det er i dag, for å dra nytte av det tette samarbeidet i FIF 

og NIF 

 Informasjonsflyt fra styret pr. e-post til landets klubber samt informasjonsartikler på 

nettside 

 Avholde ledermøte hvert år det ikke er årsmøte 

 Oppfordre klubber til å dra nytte av idrettskretsenes kurstilbud 

 Ta i bruk og videreutvikle nyutviklet system for spillerlisens, registrering etc 

 Større grad av digitalisering i turneringer 

 Ajourføre historiske data for lagring og publisering på nettside 

 Representere Seksjon Petanque i idrettspolitiske forum, for synliggjøring, engasjement og 

nettverksbygging 

 Aktivt fremme våre verdier, bevisstgjøring rundt antidopingsarbeidet, delta i utarbeiding og 

distribuering av beredskapsplaner i regi FIF 

 Videreføre disiplinær- og sanksjonsutvalget 

 



8.2 Økonomi 

Mål 

 Til enhver tid ha kontroll over økonomien 

 Anvende økonomiske midler til det beste for hele miljøet 

 Bevisst bruk av midler for å fremme vekst og utbredelse 

 

Tiltak 

 I større grad enn tidligere benytte videomøter fremfor fysiske møter i regi av styret 

 Avtale med reisebyrå for bestillinger til internasjonale mesterskap 

 Vurdere mulighet for avlønning av instruktører i rekrutteringsøyemed 

 Kursvirksomhet rettet mot spillere, og/eller funksjonærer som trenere og dommere 

 Arbeide for sponsormidler til landslag 

 Benytte Post 3-midler til juniorsatsing 

8.3 Rekruttering 

Mål 

 Økning i medlemsmasse generelt 

 Opprettholde eksisterende klubber og stimulere til medlemsvekst 

 Særlige rekrutteringstiltak rettet mot barn og unge 

 Økning i antall klubber 

 Nye arrangørklubber hvert år 

 

Tiltak 

 Egen ansvarlig i styret 

 Holde tett dialog med uoffisielle miljøer, tilrettelegge og oppfordre til innmelding i FIF 

 Dialog med eksisterende klubber som opplever nedgang i antall medlemmer 

 Benytte aktive spillere og klubber for å etablere nye miljøer i nabokommuner 

 Delta i NM-veka hvert år for å utnytte eksponeringsmulighetene dette gir 

 Initiere instruktørkurs og gi kompensasjon til spillere som deltar i rekrutteringssammenheng 

 Synliggjøre og oppfordre til rekrutteringsturneringer, både i regi av klubber og 

privatpersoner 

 Videreføre Petanqueskolen, eller tilsvarende junioropplegg, med samlinger over tid for å 

legge best mulig grunnlag for et godt og varig miljø 

 Standardisere konsept for petanque i gymtimer og på SFO 

 Fortsette med dagslisensordningen, for en lavere terskel for nye spillere å delta 

 Motivere og tilrettelegge for nye klubber til å delta i rankingturneringer og 

Norgesmesterskap 

 Oppfordre flere klubber til å stille som teknisk arrangør, og nye klubber til å arrangere 

rankingturneringer 

 



8.4 Norgesmesterskapet 

Mål 

 Fastholde Norgesmesterskapet som årets fremste høydepunkt 

 Videreutvikling av Norgesmesterskapet 

 

Tiltak 

 Egen ansvarlig i styret 

 Godt samarbeide mellom seksjonsstyre og teknisk arrangør 

 Definere fremtidig deltakelse i NM-Veka 

 NM Trippel Mix som fast arrangement utenom det ordinære NM 

 Tilstrebe centercourt, speaker o.l. rundt semifinaler/finale, gjerne i sentrum 

 

8.5 Sportslig utvikling 

Mål 

 Tilby aktiviteter både for bredde og elite 

 Økt fokus på trenere og dommere 

 Utvikling av fremtidens spillere 

 Deltakelse i internasjonale mesterskap og Europacup 

 

Tiltak 

 Tilrettelegge for terminliste med rom for både bredde og elite 

 Vektlegge viktigheten av og øke interessen for nasjonale turneringer 

 Opprette dommerforum og arrangere dommerkurs annethvert år 

 Initiere kurs for mental/teknisk/taktisk trening 

 Trenerutdanning i regi av CEP eller i samarbeide med andre seksjoner og/eller forbund 

 Samlinger for unge spillere med tanke på utvikling av fremtidens landslagsspillere 

 Tilrettelegge for treningssamlinger for landslagsspillere 

 

8.6 Anlegg 

Mål 

 Riksanlegg for petanque 

 Videreføring av eksisterende innendørshaller 

 Kartlegging av utendørs baneanlegg 

 

Tiltak 

 Egen ansvarlig i styret, ansvarlig for riksanleggsprosessen 

 Kartlegge behov, økonomiske rammer, påtenkte prosjekter 

 Ta tidlig kontakt ved nye prosjekter, nettverksbygging med arkitekter o.l. 

 Opprettholde dialog med eksisterende haller mht behov, ønsker og fremtidsutsikter 

 Bistå ved banebygging, oppfølging av potensielle nye miljø 



8.7 Media og markedsføring 

Mål 

 Økt dekning og synlighet av petanque både i tradisjonelle og sosiale medier 

 Petanque.no skal være den fremste kommunikasjonskanal innen petanque 

 Økt mediadekning som rekrutteringstiltak 

 

Tiltak 

 Alle arrangørklubber er ansvarlige for å levere tekst og bilder for publisering på Petanque.no 

 Artikler på Petanque.no skal sendes til lokale medier 

 Ved større arrangement som NM skal teknisk arrangør tidlig opprette dialog med media, 

minimum lokale medier 

 Oppfordring til økt bruk av sosiale medier, både av klubber og enkeltspillere 

 

Styret i Seksjon Petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak: 

Den fremlagte Handlingsplan for perioden 2021 – 2023 for Seksjon Petanque vedtas. 

 

 

 

Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som seksjonsstyret har som 

styringsverktøy ved budsjettbehandlingene for seksjon petanque i 2022 og 2023. 

 

Se eget vedlegg: 

FIF Tinget 2021 Seksjon Petanque Langtidsbudsjett 2022-2023 

 

Styret i Seksjon Petanque ber Årsmøtet om å fatte følgende vedtak: 

Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplan, andre årsmøtevedtak og vedlagte 

langtidsbudsjett gis seksjonsstyret fullmakt til å vedta budsjett for årene 2022 og 2023. 

Sak 9. Langtidsbudsjett 2022 – 2023 
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10.1 Seksjonsstyre 

Valgkomiteen legger frem følgende forslag til styre i Seksjon Petanque for perioden  

2021-2023: 

 

Leder Tore Blokhus, Stord Petanqueklubb ny 
Nestleder Gabriel G. Bel-Lafkih, Groruddalen Petanque Klubb ny 
Styremedlem Trine Tinglum, Oslo Petanque Club ny 
Styremedlem Christopher Schwartz Kvarme, Stord Petanqueklubb ny 
Styremedlem Heidi Skjørberg Nilsen, Holmestrand Petanqueklubb ny 
Varamedlem Roger Støa, Økern Petanque Club ny 
Varamedlem Lisbeth Merethe Johannesen, Stord Petanqueklubb ny 

 

 

10.2 Valgkomité 

Styret i Seksjon Petanque legger frem følgende forslag til valgkomité for perioden  

2021-2023: 

 

Leder Eli Rachel Gjengstø, Groruddalen Petanque Klubb ny 
Medlem Peter Häring, Holmestrand Petanqueklubb ny 
Medlem Jarle Larsen, Stord Petanqueklubb ny 

 

 

Sak 10. Valg 


