
 
 

STYREMØTE 03/2019 - 2021 
Torsdag 29. august 2019, kl. 18:00 - 21:00 

 

Egon, Ullevål Stadion 

Sognsveien 77C 

 

Tilstede: Eli Gjengstø, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer, Johnny Skjørberg 

Forfall: Berit Sæbø, Vebjørn Bjørkås, Silje Akre 

Fra adm: Arild Skjæveland, referent   
 

 

SAK 01 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL 

 

Se vedlagte protokoll 

 

Forslag til vedtak 

Styret besluttet å godkjenne protokollen fra Styremøte 02/2019-2021 

 

 

SAK 02  ORGANISASJON 

 

Ansvarlig: Eli 

 

Oppfølging fra forrige styremøte 

 

 Protokoll fra Årsmøtet i Seksjon Petanque er redigert, signert på nytt og sendt 

ut til klubbene samt publisert på Petanque.no. Dette er endelig versjon. 

 

 Idrettstinget 24.-26. mai: Eline Oftedal var FIFs tale- og stemmeberettigede, i 

tillegg stilte Jeppe Hansson som observatør. Se egen epost (29.05.2019) med 

sammendrag fra tinget.  

 

 Nytt æresmedlem: Signe Hovind ble under Norgesmesterskapet utdelt 

æresmedlemskap i Norges Fleridrettsforbund, Seksjon Petanque. Signe er den 

fjerde i rekken. 

 



 Idrettsregistreringen var ikke fullført ved siste styremøte. Arild sender de 

endelige tallene fra idrettsregistreringen til styremedlemmene påfølgende dag 

eller så snart som mulig. 

o Innspill: Stor aktivitet og økning av medlemmer i Saltdal Petanqueklubb 

(nå over 40 medlemmer), videre har Petanque Club Hølen lykkes å øke sin 

medlemsmasse fra 23 til 38 det siste halve året. 

 

 Dagslisens: Styret ønsker innføring av dagslisens. VB arbeider med forslag til 

ordlyd og presenterer dette på neste styremøte. Målsetning: Innføring til 

sesongen 2020. 

 

Økonomi 

 

 Status 

o Alle mesterskap og kvalifiseringer er fakturert, og summen som skal 

utbetales arrangørklubb OPC er klar. Denne blir sendt tidlig i september. 

o Bestillinger av nye landslagstrøyer samt lette jakker (utlån), og griser 

(utdeling, bl.a. under mesterskap) 

o Kulesett innkjøpt til æresmedlem og dugnadsgjeng under NM 

o Promoteringsartikler innkjøpt til NM: Seil og brosjyrer. Totalt fire seil, 

fordelt på Vestlandet og Østlandet. Brosjyrer (2.000 stk) er fordelt på 

klubbene 

o Gavekort på kr. 1.500 i anledning åpning av PCHs nye baner 

 

Høringer fra Norges idrettsforbund 

 

 Kort informasjon om tre høringsutkast og EG ber om innspill fra resten av 

styret pr. epost innen førstkommende torsdag (styremøte i FIF): 

o Søknad om spillemidler for 2020 

o Idrettsmeldingen 

o «Idretten skal» 

 

 

SAK 03  REKRUTTERING 

 

Ansvarlig: Charlotte 

 

Hvordan oppsøke og møte nye potensielle spillere og miljøer?  

 

 Forbedret klubbpakke. Det undersøkes hva som var i den tidligere 

klubbpakken, og vi ser på muligheten til å lage noe nytt som kan sendes ut til 

de som ønsker å starte klubb. BV skriver en punktliste for petanque.no om 

hvorfor en bør etablere seg som klubb i FIF. 

 EG har laget arbeidsdokument med kontaktinfo over miljøer som ikke er 

organisert. Et godt sted å starte for å ta kontakt og få disse organisert i klubber. 

Seksjonen vet om 22 miljøer. 



 

Seksjonsstyrte tiltak i Oslo 

 

 Grev Wedels plass: Event 10. juni i samarbeide med Oslo kommune. Stort 

oppmøte av etablerte spillere, en del nysgjerrige, flere forsøkte, deriblant en 

del barn (egen løype). VB og CJ instruerte. Positivt inntrykk!  

 

 Generation Games: 28. september i Oslo sentrum. Dette kolliderer med Vika 

Høst, årets siste rankingturnering. Vi har ikke nok folk til å være med denne 

gang, men kan være med neste gang. AS gir tilbakemelding. 

 

 

SAK 04  JUNIOR 

 

Ansvarlige: Charlotte og Berit 

 

Status/Oppfølging 

 

 Initiering og bistand til juniorsamlinger 2019 

 Samarbeide med nordiske petanqueforbund, samt andre idretter 

 Oppretting av dokument: Øvelser, tips, gode råd til ansvarlige 

 Deltakelse i Junior-EM 2020, Espoir EM 2020 

 

Holmestrand Petanqueklubb er i dialog med ungdomsskole, om å få petanque inn i 

gym for 8. trinn. Det er også idéer om samling i Holmestrand for barn i høstferien. 

CJ følger opp. 

 

Styret har en målsetning om deltakelse for Espoir EM i 2020.  

 

Charlotte går i videre dialog med BS og FC om mulige prosjekter inn mot barn og 

unge. 

 

 

SAK 05  MEDIA OG MARKEDSFØRING 

 

Ansvarlig: Vebjørn 

 

Status/Oppfølging 

 

 Petanque.no drives fortsatt av Eli, men Vebjørn bistår med artikler 

 NM-resultater sendt til redaktør av Sportsboken 

 YouTube-kanal er startet av Charlotte. Mangler ideer. Legges på is til våren. 

 Promoteringsartikler innkjøpt til NM: Seil og brosjyrer 

 TV og radio-dekning både under NM i Valdres og NM-veka, i tillegg til en 

rekke lokalavisartikler (Valdres) 

 



Petanque har fått mer pressedekning enn tidligere år denne sommeren. BV forteller 

at det var veldig enkelt å få NRK til å komme for å lage både TV og radio i 

Fagernes. Klubber bør aktivt gå ut og be mediene komme og dekke arrangement, 

spesielt på sommeren når det er mindre andre saker å dekke. 

 

 

SAK 06  LANDSLAG 

 

Ansvarlig: Eli 

 

Nations Veteran Cup, 6. - 7. august i Cardiff, Wales 

o N1: Ståle Baksetersveen, Roger Støa og Robert Pettersen 

o N2: Arnstein Barstad, Arild Eliassen og Svein Rune Fuglesang 

 

 Sammenlagt 3. plass for den norske troppen 

 SH rapporterte underveis på Petanque.nos FB-side 

 

 

Høstens landslagsrepresentasjon 

 

EM Veteran, 16. - 18. september, Albena i Bulgaria 

o Kvalifisert landslag: Birger O. Hansen, Odd-Reidar Gullbrandsen og Hans-

Erik Røneid-Hansen 

o Fjerdespiller: Johnny Skjørberg 

o Coach: Benny Bel-Lafkih 

o Delegat: Eli Gjengstø 

 

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

o Kvalifisert landslag: Marius Wang, Bjørn Arne Nordhagen, Kjell Rune 

Karlsen 

o Fjerdespiller: Benny Bel-Lafkih 

o EM Presisjonsskyting: Kjell Rune Karlsen 

o Coach: Marius Breimo 

o Delegat: Eli Gjengstø 

 

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

o Ikke avholdt kvalifisering 

o Landslag: Toini Hoel, Charlotte Jayer, Ranu Homniam og Eli Gjengstø 

o VM Presisjonsskyting: Ikke avklart 

o Coach: Benny Bel-Lafkih 

o Delegat: Signe Hovind 

 

 

Landslagsrepresentasjon 2020 

 

o EM Kvinner, 4. - 7. juni, Almerimar i Spania 

o VM Herrer, 16. - 19. juli, Lausanne i Sveits 



o EM Singel, 18. - 20. september, Riga i Latvia 

o Ev. EM Junior og Espoir, 1. - 4. oktober, Saint Pierre les Elbeuf, Frankrike 

 

Status/Oppfølging 

 

 VB er villig til å ta over som landslagsansvarlig. CJ bistår ved behov. Oversikt 

over oppgaver oversendes av EG.  

 

 EG har bestilt samtlige flybilletter for høsten 2019. AS har fakturert dette. Det 

har vært en veldig stor og krevende jobb, og neste gang gjør vi som de andre i 

norsk idrett, og bruker Idrettens eget reisebyrå for å ta den biten av jobben. 

 

 Avventer oversikt fra SH vedrørende lagerbeholdning. Nytt og lettere tøy er 

innkjøpt. 3 stk trøyer til hver spiller dekkes. Presentasjonsjakker lånes ut av 

seksjonen. 

 

 Griser (for utdeling) er bestilt og betalt. 

 

 EM og VM-kvalifisering blir i Vestbyhallen og Peter Pan-hallen. Begge haller 

er holdt av. Lørdag 28. mars i Vestby, søndag 29. mars i Peter Pan. 

 

 

SAK 07 SPORTSLIG UTVIKLING 

 

Ansvarlig: Eli 

 

Seksjonens mål er å rekruttere nye spillere og utvikle eksisterende spillere, øke 

antall turneringsdeltakere, utvikle Norgesmesterskapet, kvalitetssikre turneringer 

og sørge for overholdelse av sunne verdier. 

 

Status/Oppfølging 

 

 Terminlisten: 10 turneringer er gjennomført i tillegg til kvalifiseringer og 

Norgesmesterskap, se egne punkt. 9 turneringer gjenstår i tillegg til EM og 

VM, 

 Europacup: Groruddalen Petanque Klubb representerte Norge i Dronero, Italia, 

25. - 28. juli. GPK endte på 5. plass og greide dermed ikke 

kvalifiseringskravet.  

 Avventer: Klubbutvikling: Post 3, Nordland og Trøndelag 

 

 

Dommerkurs 

 

Vi opplever stort behov for utdanning av flere dommere. Prekært behov på 

Vestlandet. 

 



Kurs bør avholdes før neste sesong. Roger Smedenfeldt har sagt seg villig til å 

avholde dette sen høst/tidlig vinter.  

 

Så langt har det vært lite tilbakemelding fra klubbene og spillerne (2 stk fra SPK). 

Vi fortsetter å oppfordre både spillere og klubber, og må ha flere navn med for å 

arrangere kurs. 

 

 

Terminlisten 2020 

 

 Ansvarlig for innhenting/oppfølging: BV 

 

 Bjørn går gjennom fjorårets terminliste, og ser hvor det er mulighet for 

forbedring. Publisering 1. desember. 

 

 Klubber har slitt med å få tak i dommer. Avgjørelsen om det skal være et 

absolutt krav for å arrangere turnering utsettes. Regler og retningslinjer må 

gjennomgås til neste styremøte. 

 

 Dato for kvalifiseringer: 

 

o EM Kvinner:   28. mars i Vestby, 29. mars i Holmestrand 

o VM Herrer:  28. mars i Vestby, 29. mars i Holmestrand 

o EuropaCup:   25. og 26. april på Stord 

 

 

 

SAK 08 NORGESMESTERSKAPET 

 

Ansvarlig: Bjørn og Vebjørn 

 

NM 2019 

Fagernes 20. - 23. juni 2019, Stavanger 29. - 30. juni 2019 

 

 Svært gode tilbakemeldinger om arrangementene 

 God avis-, TV- og radiodekning 

 Kongepokal til OPC for første gang: Marius Wang, Marius Breimo og Max 

Carlstrøm 

 Norgesmestere og medaljører i totalt 10 øvelser 

 Utdelinger: Æresmedlem og Årets Spiller 

 

 

Evaluering av årets NM 

 

 Alt i alt et veldig vellykket NM, muntlige og skriftlige innspill ble gitt  

 Speaker under finaler bør videreføres.  



 Kan det gjøres noe med skyteøvelsen?  

 

Undersøker hva Sverige gjør, om en kan hente inspirasjon derfra.  

 

 

NM 2020 

 

 Ingen deltakelse på NM-veka, da dette kolliderer med dato for NM i Bergen. 

 Styret ønsker å videreføre NM-grenen Trippel Mix, og vil prøve å finne en 

passende dato i august. 

 NM i Bergen: Se epost videresendt 19. juli. Sannsynligvis leie av Festplassen, 

svar på søknad medio september. Fantastisk mulighet for synliggjøring og 

rekruttering! 

 

NM 2021 

 

 Søker teknisk arrangør. 3 konkrete forslag til personer/østlandsklubber som må 

følges opp. JS innhenter mer info om 2 av disse. 

 Valdres-gjengen har tatt initiativ til nytt arrangement på Fagernes. Kan være en 

mulighet for Oslo-klubber som sliter med å finne passende steder i 

hovedstaden. BV følger opp, men avventer info fra JS. 

 

 

SAK 09  ANLEGG 

 

Ansvarlig: Bjørn og Charlotte 

 

Seksjonsstyret skal arbeide for etablering av riksanlegg for petanque, men også 

tilrettelegge for videreføring av eksisterende innendørshaller. 

 

Status/Oppfølging 

 

 Bergen har mistet sitt innendørstilbud. Rykter om mulig petanqueanlegg i 

forbindelse med en bar på gamle Garage, men så langt lite konkret. 

 Vestby melder om anstrengt økonomi. Silje Akre fortalte om situasjonen per 

telefon.  

 

Til diskusjon 

 

 Dialogmøte Vestby/PeterPan. Hva kan gjøres annerledes? 

 Bistand fra seksjonen 

 Kan Oslo-klubbene være interessert i å bruke Vestby mer, og er det aktuelt for 

Vestby? Vi prøver å få i stand en dialog mellom klubbene. 

 

Håp for fremtiden? 

 



Oslo kommune bygger flerbrukshall på Tøyen i 2023. Seksjonen bør allerede nå 

jobbe for innpass. Midlertidig hall oppføres i disse dager. (Les mer…) 

 

 

SAK 10  EVENTUELT 

 

  - 

 

 

Neste styremøte berammes til tirsdag 12. november.  

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/midlertidig-flerbrukshall-pa-toyen/#gref

