
 
 

LEDERMØTET 2020 
Mandag 12. oktober 2020, kl. 18:00 - 19.45 

 

Videokonferanse: Whereby 

 

Tilstede   

Fra seksjonsstyret:  Eli Gjengstø, Vebjørn Bjørkås, Berit Sæbø, Bjørn Vidnes, 

Johnny Skjørberg og Charlotte Jayer (referent) 

Idrettskonsulent: Arild Skjæveland (moderator) 

Fra klubbene:  OPC (Max Carlstrøm, Trine Tinglum), SPK (Pål Johansen, 

Odd Kvarme), GPK (Ole Hågensen, Lars Storaker Bruu), 

BFII (Ragnhild Andersen, Rolf Hermansen), BPK (Eyolf 

Jul-Larsen), HPK (Bjørn Arne Nordhagen), SIL (Sverre 

Meisingset), Sinsen (Ragnar Weseth, Rune Andersen) 

 
 

SAK 01 SESONGEN 2020, SÆRLIG SETT I LYS AV COVID19 

  v/ Eli Gjengstø 

 

Erfaringer, gjennomføring og smittevern 

Året bra gjennomført i forhold til situasjonen. Styret har hatt fokus på informasjon 

og smittevernsregler, for å sette i gang aktiviteter så snart som mulig og holde 

aktivitetsnivået i samsvar med idrettens og myndighetenes retningslinjer.  

 

 Positivt samarbeide: Godt utført av arrangørklubber og spillere. 

 Bra deltakelse under turneringene og gode medlems/lisenstall.  

 16 rankingturneringer + 3 NM-øvelser + EM i skyting (livebasert streaming) 

og VM-kvalik for herrer. 

 Forbud mot kiosksalg en kort periode, økonomisk tap. 

 Nytt system: Elektronisk resultatservice - bør brukes neste år også.  

 Dagslisens: Fungert bra for nye spillere, lavere terskel for å delta. 

 

 

SAK 02  DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET 

  v/ Pål Johansen 

 

Informasjon ved utvalgets leder 



Egen komité vedtatt på Årsmøtet i 2019. FIF ønsket felles nemnd for forbundet, 

med to av tre seksjoner (Boccia og Teppecurling). Pål Johansen (SPK) og 

Karianne Fleischer (SON) er Seksjon Petanques representanter. De har deltatt i 2 

møter, konstituering og drøfting av relevante saker.  

 

 Alkohol under turneringer: Hvem skal stå til ansvar og gripe inn i slike 

situasjoner - dommer eller turneringsleder? Hvordan skal sanksjoner brukes? 

Hvor skal man sette grenser og reagere? Må ha klare regler: Ingen konkrete 

svar enda, de jobber videre med dette.  

 Dårlige holdninger/oppførsel under turneringer: Her må det også diskuteres 

videre om konkrete regler i norsk petanque. Klubber og medlemmer må ta 

mere ansvar når det kommer til oppførsel. 

 

Gjenvalg eller ny komité skal velges under Tinget neste år: 20. mars 2021. 

 

 

SAK 03 REKRUTTERING, JUNIORSATSING 

v/ Charlotte Jayer 

 

Erfaringer, idemyldring 

Seksjonen har gjennomført juniorsamlinger gjennom vinteren, men måtte ta pause 

grunnet korona. 16 påmeldte barn/ungdom. Målet har vært å skape et eget 

juniormiljø med vennskap i bunn. På mer privat initiativ har hun organisert faste 

søndagsturneringer med fokus på rekruttering, dette til eksempel. 

 

 Fra ide til gjennomføring til FORTSETTELSE 

 Faste spilledager: Nybegynnere kan sette nye mål, har noe å se frem mot. 

 Tenk nytt: Ta med en du kjenner, som ikke har spilt før. Om alle rekrutterer en 

ny vil vi bli dobbelt så mange! 

 Bruk særlig lisensfrie turneringer til å ta med en nybegynner. Kan vi lage 

turneringer hvor dette er en forutsetning? 

 Husk: Det skader ikke å forsøke! 

 

Innspill 

 BFII hadde avtalt treninger med skole, lagt på is grunnet korona. 

 Rankingturneringer tar for mye plass på terminlisten, helger bør frigjøres for 

rekrutteringsturneringer (ikke-lisens) 

 SPK har fått midler fra UDI øremerket aktivitetstilbud for beboere på 

asylmottak. Godt mottatt: 6 stykker deltar nå på klubbtreninger. Viktig med 

faste rammer (sted og tid). 

 

 

SAK 04 TERMINLISTEN 2021 

v/ Bjørn Vidnes 

 

Oppsett og fordeling 



Må fastsette datoer for terminlisten og mesterskap (+ kval), men ønsker å 

synligjøre lisensfrie turneringer.  

NM Trippel Mix  

Hvem kan eventuelt arrangere det og når? Skal vi utsette det til 2022 (NM-veka)? 

Populær øvelse. Mest praktisk å ha det på en lørdag mtp. lang reisevei for flere. 

 

Diskusjon 

Normalt sett 15-18 rankingturneringer + NM. Er det for mange 

rankingturneringer? Sesongens lengde (utvide i begge ender). Ha flere turneringer 

på sommeren i fellesferien (gjerne rankinger) - enklere for spillere fra Vestlandet å 

dra til Østlandet på sommeren. Ranking er et viktig mål for aktivitet. 

 

Innspill 

 Starte lisensfrie turneringer i mars.  

 Sesongpremieren (ranking) som vanlig i påsken.  

 Klubbene bør kunne arrangere lisensfrie turneringer uten at seksjonen blir 

involvert langt i forveien? Risiko: Disse turneringene blir mindre synliggjort 

og vanskeligere for folk å planlegge deltakelse.  

 Rom for kreativitet: Kveldsturneringer, private initiativ. Viktig med 

tålmodighet over tid. 

 

 

SAK 05  NORGESMESTERSKAPET 

v/ Eyolf Jul-Larsen og styret 

 

NM 2021, Bergen Petanqueklubb 

I april vedtok BPK å avlyse NM 2020 pga covid-19 situasjonen. Men ikke altfor 

lenge etter annonserte de NM i 2021. De har testet å spille på granittunderlag i år, 

på det valgte spillestedet, Festplassen. Utfordrende, banene må forbedres før NM.  

Kommunen planlegger teststasjon på Festplassen, og det er usikkert hvor lenge 

dette skal være der. I så fall er det ikke plass til NM. Plan B: Fyllingsdalen, mye 

mindre eksponert spilleplass litt lengre unna sentrum, 20 min. med buss. Mindre 

bra promotering for petanque og BPK er åpne for å utsette NM i Bergen til 2022, 

hvis ønskelig.  

 

NM 2022, teknisk arrangør søkes 

Fagernesgjengen fra NM 2019 er innstilte på å bidra dersom interesse, men det 

trengs en teknisk arrangørklubb.  

 

Innspill  

 Stokke IL Petanque kan være aktuelle, men lokalt.  

 Geografisk er det best at vi avholder NM i Bergen. 

 Fordel å ha sluttspill på godt eksponerte spilleplasser - publikumsvennlig og 

god reklame for sporten. Innledende spill kan være andre steder som er mindre 

synlige. 

 Mulighet for finalespill på Festplassen dersom Plan B må vurderes. 



 

 

SAK 06 SPILLEOPPSETT OG RANKINGSYSTEM 

v/ Odd Kvarme 

 

Turneringsutvalg 

Foreslår opprettelse av eget utvalg for å gå igjennom turneringsoppsett og 

rankingsystem. Medlemmer fra ulike klubber. Interesserte bes ta kontakt.  

 

 Rankingsystemet: Poengfordelingen bør endres på. A, B og C-sluttspill er ikke 

alltid tydelig nok / logisk lagt opp.  

 Forslag til nytt rankingpoengsystem: Alle kamper har betydning (innledende 

kamper, osv). Christoffer Kvarme jobber med å lage et konkret forslag, og 

SPK tester dette ut i forkant. Dette må tenkes godt igjennom før det blir 

aktuelt. 

 Forbedring av turneringsoppsett bør prioriteres: Effektivisering, for lange 

dager i turneringer. 

 

Innspill 

 Bør spilles på tid slik at turneringene blir mer effektive og mer 

publikumsvennlig når det kommer til sluttspillkamper. Per dags dato er det ofte 

veldig få igjen som ser på finalen.  

 Blir for mye venting mellom kampene. Og enda mer venting om man må vente 

til alle er ferdigspilt hver runde. 

 Eventuelt ha det nye rankingsystemet parallelt med vanlig rankingsystem. 

 

 

SAK 07 DOMMERSITUASJONEN, REGLER OG REGELBRUDD  

v/ Vebjørn Bjørkås 

 

Dommersituasjonen 

Hva skal vi fokusere på? Hvordan skal vi definere dommerens rolle? 

 

 Mange tilbakemeldinger på regelbrudd i det siste.  

 Rekruttering av nye dommere har vært en utfordring. 

 Krav til dommer under rankingturneringer? Hvor mange bør man ha tilstede?  

 Er det nok med 1 eller flere spillende dommere? 

 Hvor streng skal dommeren være? Bør h*n være mer streng enn per dags dato? 

 

Innspill 

 Opprette egen dommergruppe/forum 

 Utvalg av en gruppe mennesker som kan idémyldre rundt dette. 

 Forslag om turneringsjury: utvalg av komité som tar de vanskelige 

beslutningene under turneringer, slik at dommeren ikke får et altfor stort 

ansvar i delikate vanskelige situasjoner/seriøse regelbrudd. Unngår dilemmaer 

i tilfelle nære relasjoner. 



 

Dommererfaringer 

Rune Andersen fortalte om sine erfaringer som dommer. Vanskelig å være streng 

og si ifra til spillere. Advarsler blir dårlig mottatt av flere.  

 

Innspill 

 Synlige kort 

 Større bevisstgjøring 

 Klare beskjeder under turneringsåpning 

 

 

SAK 08 AVSLUTNING 

v/ Eli Gjengstø 

 

Årsmøtet 20. mars 2021  

 Diskuter innad i klubbene, send inn forslag til saker.  

 Ta kontakt med valgkomiteen v/ leder Gildas Mevel, OPC, eller komiteens 

medlemmer Heidi Skjørberg Nilsen, HPK, og Einar Jacobsen, SPK.  

 

Takk til alle deltakere for gode og viktige innspill! 

 


