
ELI GJENGSTØ 
SEKSJONSLEDER 

MOTIVASJON FOR STYREVERV 

Jeg er oppriktig glad i miljøet og ønsker å bidra, og følte jeg som 

webredaktør siden 2009 og tidligere styremedlem at jeg hadde 

nok oversikt til å ta over stafettpinnen fra Signe Hovind.  

Pandemien ble en stor belastning. For flere prosjekter var dette 

et hardt slag i magen, og rekrutteringstiltak måtte rett og slett 

legges på is, ikke minst Petanqueskolen.  

For meg har det også vært utfordrende med selve lederrollen. Det 

organisatoriske er spennende, men representasjonsdelen av 

vervet er jeg ubekvem med. 

Jeg er veldig stolt over hvordan vi løste nedstengingen - 

og gjenåpningen. Vi gjorde alt for å kunne iverksette 

aktivitet så snart som mulig, og samarbeidet med 

klubbene ga oss god boost til å fortsatt brette opp 

ermene. 

VEIEN VIDERE 

Å opprettholde Petanque.no er viktig for meg, jeg fortsetter 

gjerne en periode til. Kombinasjonen Leder/Redaktør/Spiller 

ble litt for voldsom for meg personlig, men jeg føler meg trygg 

på at styret har lagt et godt fundament hvor nytt styre kan jobbe 

videre med friskt blod og ditto engasjement. 

DEN STORE UTFORDRINGEN 

Rekruttering er alfa og omega, samtidig som eksisterende miljø 

må tas godt vare på. Slik høstes engasjement og dugnadsånd. 

Blir vi flere får vi bedre økonomi, større innflytelse og 

muligheter vi i dag bare kan drømme om. Vi må bli flere, og alle 

- styret, klubbene, spillerne - må bidra!  

Vi har rett og slett ikke noe valg, og det vil være så veldig, veldig 

verdt det. 

 

TAKK FOR MEG 

Og takk for tilliten. Det har 

vært utrolig givende og 

lærerikt å være del av styret i 

denne perioden, og jeg syns vi 

har utrettet veldig mye bra.  

Pandemien var utfordrende å 

takle, men sammen gjorde vi 

det beste ut av situasjonen. Og 

det er nettopp samarbeide som 

er alfa og omega for fremtiden. 

Jo flere bidragsytere, jo mer 

effektivitet og gode resultater. 

Ingen kan gjøre alt, men alle 

kan gjøre noe. 

Jeg gleder meg til å følge det 

nye styret, miljøet har et 

kjempepotensiale og jeg har 

skikkelig troa på noe stort! 

 

 

 



BJØRN VIDNES 
NESTLEDER 

MOTIVASJON FOR STYREVERV 

Jeg er glad i norsk petanque, og vet at det må gjøres en jobb i 

seksjonsstyret. Følte det var min tur til å bidra, og nå har jeg sittet 

i to perioder. 

Fremover håper jeg å være en positiv dugnadsarbeider for både 

klubb og seksjon. 

 

- Størst potensiale? Haller med gode forhold for 

innendørsspill!  Skal vi rekruttere nye spillere - både 

unge og gamle, for topp og bredde - i stor stil, tror jeg 

vi må INN om vinteren. 

 

MER SPILL FOR ALLE 

Jeg er fornøyd med at omleggingen av rankingpoeng har ført til 

mer spill på turneringer også for dem som ikke kjemper om 

turneringsseier.  

Styrearbeidet har vært vanskelig på grunn av uoversiktlighet og 

usikkerhet som følge av pågående drittpandemi. Jeg er stolt av 

reserveløsningen vi fikk til i Sandefjord når NM i Bergen 

dessverre måtte avlyses. 

 

GEOGRAFISK BREDDE 

Den siste tiden har lært oss at styremøter på web kan fungere 

godt - så forhåpentligvis blir det et nytt styre med fotfeste i 

klubber rundt om i landet. 

 

OM BJØRN 

En drøm av en nestleder, 

tryggheten selv! Rett og slett en 

mann man trygt kan ta med seg 

ut i krigen. 

Med ansvar for 

Norgesmesterskapet har han 

vært en svært viktig brikke i 

styret og miljøet som helhet. Ikke 

bare har han holdt i alle tråder, 

sett muligheter og løst 

problemer, han har også vært 

først og sist på NM-arenaene. 

Neste gang dere ser Bjørn: Takk 

ham litt ekstra for alt han har 

gjort som ingen ser, men som 

likevel sørger for at arrangment 

blir vellykkede. 

EG 05.03.2021 

  

 

 



CHARLOTTE JAYER 
STYREMEDLEM 

MOTIVASJON FOR STYREVERV 

Jeg ble spurt om å sitte i styret i 2017. Ila de 4 årene i seksjonen 

har jeg sett at petanquen trenger rammer, regler og et styre som 

passer på at sporten blir tatt vare på. 

Det vanskeligste i perioden(e) har vært å gå fra idé til realitet på 

visse områder. For min del var det å skape liv i junior-

rekruttering og vanlig rekruttering.  I den siste perioden fikk vi 

utført flere av ideene, noe som var veldig bra! Det krevde 

planlegging, samarbeid og motivasjon, og vi fikk til flere opplegg 

som juniorsamlinger, diverse petanqueevents og 

søndagsturneringer (sauvage) der meningen er å få med nye 

spillere. 

Å rekruttere masse nye petanquespillere, spesielt barn 

og unge, er og kommer fortsatt til å være en 

utfordring. Jeg håper det nye styret fortsetter å jobbe 

med dette, og gjerne tar steget videre ved å tenke ut 

nye måter å få det til på.  

STORT POTENSIALE 

Rekrutteringstiltakene må organiseres godt, for eksempel egne 

rekrutteringsturneringer, opplæringskurs for nybegynnere, flere 

juniorsamlinger, mm.  

Det hadde også vært veldig flott med flere innendørshaller til 

vintersbruk, men her avhenger vi nok av at det rekrutteres flere 

spillere i første omgang. 

PetanqueNorge har mye potensiale, hvis alle blir flinkere til å 

inkludere nye kan det skje mye bra i fremtiden. 

 

OM CHARLOTTE 

Ikke bare elsker hun å spille, 

hun elsker også å legge til 

rette for andre. 

Charlotte ser muligheter og 

har en kjærkommen evne til å 

faktisk sette ideer ut i livet, 

ikke bare fortsette 

tankerekken.  

Hun har stilt opp der hun 

kan, alltid positiv, har vist alle 

at det nytter bare man har 

vilje, og ikke minst: Hun tok 

utfordringen med 

juniorsamlinger på strak arm! 

EG 05.03.2021 

 

Du kan bruke en sidestolpe til 

en kort historie om en viktig 

hendelse eller en 

suksesshistorie fra et selskap 

som du vil fremheve. 

Dette er også et flott sted for å 

vise frem din målsetting eller 

annet innhold som du vil vil 

fremheve tydelig i hver 

utgave, for eksempel et 

forestående arrangement. 

 

 

 



VEBJØRN BJØRKÅS 
STYREMEDLEM 

MOTIVASJON FOR STYREVERV 

Tanken var mellom anna at det var kjekt for Stord Petanqueklubb 
å skulle få ei stemme inn i seksjonsstyret. Eg budde også i Oslo 
den gongen og brukte svært mykje fritid på petanquen og miljøet 
i/rundt Oslo. Så tenkte det kunne vera spennande å prøve ein 
periode i styret.  

Slik situasjonen min er no, har eg mindre tid til å bruke på 
petanquen enn eg hadde tidlegare, og bidrag vil nok bli i mindre 
skala for min del. Men det vil bli spanande å følge med på korleis 
det går i neste styreperiode og framover for norsk petanque. 

 

- Som for vår periode, vil det vera ei viktig og stor 

utfordring å skulle rekruttere nye, unge spelarar til 

petanquen. Mange av dei som spelar og er aktive i dag 

er av den eldre generasjonen. Då er det viktig å skaffe 

ettervekst, slik at petanquen i Noreg kan halde fram 

med å utvikle seg. 

MEST FORNØYD MED 

Eg håpar og trur me mellom anna har klart å løfte 
Norgesmesterskapet og ramma rundt desse arrangementa i 
perioden vår. Og det å skape noko som gjera at finalane har blitt 
sett av fleire enn vanleg, sjølv om det har blitt mørkt og seint.  

I tillegg vil eg også trekke fram at me fekk vist petanquen fram 
under NM-veka i Stavanger, med tilhøyrande reportasje om 
sporten vår på NRK1 i "beste" sendetid. 

GODT RÅD PÅ VEIEN 

Å bruke dei ulike ressursane som finnes i petanquemiljøet frå før 

av og ta i bruk og vidareutvikle datasystema som vår styreperiode 

har fått på plass, mellom anna ved hjelp frå Christopher Kvarme. 

 

OM VEBJØRN 

Reflektert, dyktig og seriøs - 

når vi andre ikke helt har visst 

hva vi tenker eller kanskje 

tenkt altfor mye, har Vebjørn 

satt en fot i bakken, foreslått 

en rasjonell løsning og 

allerede fundert frem hvordan 

det best kan gjøres.  

Hans sans for markedsføring 

og vilje til å se langsiktig 

håper jeg kommer miljøet til 

gode også i fortsettelsen - når 

det er tid og rom for mer 

fokus på petanque.  

EG 05.03.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BERIT SÆBØ 
STYREMEDLEM 

MOTIVASJON FOR STYREVERV 

Min største motivasjon til å sitte i styret var at det var viktig at 

en fra Bergen ble representert samt et ønske om å engasjere seg 

litt mer i petangue Norge. Dette har eg ikkje klart. Avstand til 

Oslo og et større miljø ble litt fjernt i perioden. 

Eg har levd med høyt smittevern i nesten 2 år nå. Det at 

Kenneth ble syk i mars 2019 gjorde og at mitt fokus ble et helt 

annet enn petanque. 

 

Oppgavene og mengden av oppgaver til seksjonstyret 

er store og viktige. Mange har lagt ned stor innsats 

disse to årene, og det er trist at alle no trekker seg frå 

styret. 

 

VEGEN VIDARE 

Forventningene til hvilken innsats/oppgaver et styremedlem 

skulle ha var eg ikkje klar over på forhånd, og det medførte 

dårlig samvittighet. Oppgavene er store og viktige.  

Eg har ikkje bidratt til mye styrearbeid og framover vil eg ha nok 

med BPK. Vi har få som engasjerer seg i det organisatoriske og 

eg tenker at eg må bruke litt mer ressurser der. 

OM BERIT 

Noen ganger kommer livet i 

mellom. Berit har kanskje 

ikke hatt kapasitet eller 

mulighet til å utføre 

styreoppgaver, men hun har 

bidratt med sin erfaring, ro og 

trygghet. En klippe i styret! 

Johnny Skjørberg, 

varamedlem, har steppet inn 

for Berit i store deler av 

perioden og skal ha en stor, 

stor takk for sin innsats og 

hjelp! 

EG 05.03.2021 
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