
18 EnEbakk avisTorsdag 2. juli 2015sport

dommEr: Mike Pegg fra 
England. For fullstendige 
resultatlister og flere bilder fra 
Petanque-NM på Drivbanen se 
petanque.no.

YTRE ENEBAKK: 
Spillere fra hele lan-
det var på plass da NM 
i petanque gikk av 
stabelen på Drivplas-
sen.
Gro ArneberG Thoresen
gro.arneberg.thoresen@enebakkavis.no
452 77 727

Etter endt NM, der også 
landslagstreneren var på plass 
for å ta ut de beste kasterne til 
EM, kunne arrangør Son Petan-
que klubb og gode hjelpere fra 
Enebakk se seg godt fornøyde.

Flott arrangement
NM ble åpnet torsdag; ordfører 
Tonje A. Olsen sto for det og 
fikk med seg tre skinnende pe-
tanque-kuler som takk.

Til og med søndag ble det 
konkurrert i en rekke ulike klas-
ser. Grovt regnet hadde mer 
enn 90 spillere kastet kuler fre-
dag, mens over 130, mange de 
samme, var ventet lørdag. Søn-
dag formiddag ble kongepoka-
len delt ut.

Alle dager var det liv og røre 
på Drivbanen. Spillerne kom fra 
hele landet, og også en god del 

publikummere stakk oppom 
arrangementet. Arrangørene 
hadde lange dager og har i et-
terkant fått mye skryt for mes-
terskapet. De på sin side sender 
en stor takk tilbake til gode hjel-
pere:

– Alt har gått veldig bra og 
Drivs juniorgutter har vært 
kjempeflinke i kafeen. Vi vil 
også takke Lill Marita Røkeness 
og Siri Saltnes spesielt, sa leder 
i Son Petanque klubb, Karianne 
Fleischer.

søkte Em-deltakere
Fredag ettermiddag var det en 
spent stemning. Mens hele 
grusbanen var delt opp i min-
dre baner, var det på en stor 
arena i enden av banen klart for 
finalen i skyting. 

16 skyttere hadde kvalifisert 
seg etter et forhåndsuttak og 
fra Nederland hadde 
landslagstrener Jack Schille-
mans kommet for å ta ut skyt-
tere til EM for herrer.

– Jeg kjenner spillestilen til 
flere fra før. Jeg ser etter fire, og 
en er allerede bestemt, sa han 
lurt.

– Kan du si litt om petanques 
popularitet?

– Den er veldig stor i andre 

land. I Bulgaria og Thailand for 
eksempel er det flere semipro-
fesjonelle utøvere.

– Hva er viktigst i idretten?
– Taktikk og teknikk er alt.
– Hva synes du om arrange-

mentet i Enebakk?
– Jeg skulle ønske banen var 

litt vanskeligere. Banen er litt 
for enkel, med en helt flat grus-
flate. Det burde være litt mer 
ujevnt underlag, slik at spiller-
ne må ta det med i beregnin-
gen. Hadde det vært litt mer 
steinete hadde det vært tøffere 
å oppnå suksess, sa han.

kos og konkurranse
Allerede torsdag hadde Veteran 
65 dobbel gjort seg ferdig. Her 
var det Jon Nordborg og Willy 
Mørkhagen fra arrangørklub-
ben Son som vant NM-tittelen. 
Norborg skulle også imponere 
med å ta tredjeplass i presi-
sjonsskyting åpen klasse. Maija 
Juva var kvinnen som tok flest 
medaljer, med bronse i både 
singel, mix dobbel og dame dbl. 
Ronny Gudmundsen ble nor-
gesmester i singel for første 
gang i sin særdeles lange karri-
ere. Han har fra tidligere mange 
andre medaljer. 

– Er man på lag med de beste 

utøverne, eller er det viktigst at 
det er noen man trives med?

– Kjemien spiller en stor rolle. 
God tone, tillit og at man har 
det gøy sammen er viktig for å 
prestere best. En runde kan 
vare alt fra 20 minutter til fem 
timer, så her er utholdenhet og 
konsentrasjon viktig, sa Fleis-
cher.

Unge talenter
Det var ingen tvil om at konkur-
ranseinstinktet også var på 
plass hos deltakerne under NM, 
som fordelte seg fra 13–80 år i 
alder. 

Gabriel Gjengsø Bel-Lafkih er 
sønn av årets kongepokalvin-
ner og landslagsklare Benny 
Bel-Lafkih. De spiller begge for 
Groruddalen Petanque klubb.

– Jeg har spilt siden jeg var 
fem år, forklarte 14-åringen 
som imponerende hadde kvali-
fisert seg til skytekonkurran-
sen.

– Jeg har spilt i klubben i ett år 
og spiller fordi det er gøy når 
man får til å legge kulene nær-
me eller man treffer. Også er det 
hyggelige folk med, sa Nora 
Julie Kipplesund (12,5 år) fra El-
verum som spiller for Follo Pe-
tanca klubb.

Flott mesterskap
skytEkonkUrransE: En spent stemning rådet på Drivplassen fredag ettermiddag. Det unge talentet Gabriel Bel-Lafkih (14 år) i aksjon.

UnGt taLEnt: Gabriel 
Gjengsø Bel-Lafkih og 
landslagstrener Jack Schillemans

kiosk: Drivs Juniorlag fikk 
skryt for god servering.

LokaLE spiLLErE: Kine 
Gundersen fra Ytre takker Willy 
Mørkhagen etter endt spilll. Til 
venstre Kines mann Kenneth 
Røkeness. Alle spiller for Son 
petanque-klubb.

tatt Ut tiL LandsLaG: Benny Bel-Lafkih (hvit t-shirt) og Ronny Gudmundsen 
(caps) fulgte nøye med i skytekonkurransen. Begge kom på landslaget og skal til EM.

sEiEr: Benny Bel-Lafkih (f.v. øverst på pallen), Rune Kristoffersen og Robert Pettersen 
fra Groruddalen Petanque klubb med kongepokalen søndag.                 (Foto: petanque.no)


