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Montgó Petanca Club fyller 
25 år

Vilken härlig tid det har varit.
Allt ifrån det konstituerande mötet på Restaurang El Faro

den 7 november 1991 till dagens festande och firande 25 år 
senare. 

Det känns som om tiden gått väldigt fort inte minst när vi ser 
på att vi nu har 5 Hedersmedlemmar alltså medlemmar över 

den aktningsvärda åldern av 90 år.  Flera av dem var med och 
byggde de första banorna och flera är aktiva och spelar ofta än 

idag.

Men när vi nu ser tillbaka i en sådan här jubileumsskrift så ser 
vi också hur mycket som har hänt genom åren. Så nu släpper vi 

loss och firar med klackarna i taket.

Men låt oss ta det från början.

Det var så här alltsammans började.
Året var 1990.

Vår numera hedersmedlem Carl Gustaf Ström var ordförande i 
dåvarande Jáveakretsen inom AHN (Asociación Hispanico Nordica) i 
Benidorm. Då väcktes förslag av Paul Norlander och Lennart Nyman, 

att vi liksom Benidormföreningen skulle starta en egen petanca 
klubb. Detta för att utöka föreningens aktiviteter och få lära känna 

varandra bättre under trevliga förhållanden.

Detta förslag fann genast stort gehör och ett beslut fattades 
omgående av styrelsen att starta en egen petancaklubb.

Första tanken var att spel skulle kunna ske i parken bakom 
marknadsplatsen i Jávea. När Sune Östman fick höra talas om 

detta, kom han med det geniala och generösa förslaget, att banor 
skulle kunna anläggas på deras obebyggda mark, som kom att 

kallas Keos Park.

Tack vare stora arbetsinsatser av många frivilliga gällande 
markarbetet kunde föreningen starta med 3 banor.

Under högtidliga former invigdes så dessa nya banor år 1991 av 
Kerstin Östman, som klippte blågula band och förklarade de nya 
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banorna invigda. Trots att vid denna tidpunkt mycket arbete 
återstod.

Till en början fanns det inga speciella regler utan det spelades helt 
spontant. Man trivdes tillsammans och hade trevliga 

sammankomster med ibland bara en varm korv som enkel måltid.
Den 7 november 1991 bildades så Montgó Petanca Club formellt 

med stadgar och styrelse och underskrivet avtal med markägarna 
Östmans.

Sune Östman tog ytterligare initiativ när han till allas förnöjelse lät 
uppföra toalett och en förrådsbyggnad på området.

Ganska snart var intresset bland medlemmarna så stort att de 3 
banor som vi hade, inte räckte till, varför ytterligare 4 banor anlades 
1992. På den tiden var det också väntetid för att komma bli medlem 

i petancaklubben.

Genom de första banbrytande åren finns det ett antal personer som 
skall tackas och ägnas en extra tanke nämligen Lennart Roxmark – 
banchef under många år, tillverkare av våra markeringstavlor och 

samtidigt vår visdiktare när det gäller allsångerna; Carl Gustaf 
Ström drivande och entusiastisk ordförande; Siv och Robert Codol 

som med sina utsökta måltider förgyllt många av våra 
sammankomster; och inte minst klubbens eldsjäl Lennart Nyman.

När Montgó Petanca Club firade sitt 10-års jubileum år 2001 
skaldade dåvarande ordföranden Kerstin Hesselström följande: 

Många av oss, som är här idag, har haft glädjen att få delta i  
verksamheten och följa utvecklingen. Det är vår förhoppning att vi  
även i fortsättningen ska få njuta av fint kamratskap och glädje  

tillsammans. Till sist ett fyrfaldigt leve för jubilaren. Montgó Petanca  
Club, den leve Hurra, hurra, hurra, hurra !

Våra banor på Keos Park arrenderades på 10 år.

I samband med Sune Östmans bortgång och att sönerna var 
intresserade av att bygga på marken, började föreningen leta nya 

banor 2001.

Carl Gustaf Ström, som då hade avgått som ordförande, fick i 
uppdrag av styrelsen att försöka hitta nya möjligheter till 

petancaspel i Jávea.
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Ulla och Carl Gustaf Ström började då uppvakta Jávea kommun i 
frågan och lyckades intressera ansvariga personer inom kommunen 

om vårt behov av petancabanor. 

Efter ett flertal möten med Jávea kommun, erbjöds vi slutligen att få 
disponera mark vid fotbollsplanen, där vi nu håller till. Drivande 
krafter från föreningens sida i dessa möten med kommunen var 
Nórdicas ordförande Stig Hagner, Petancans ordförande Kerstin 

Hesselström, Robert Codol samt Lennart Broth som också 
undertecknade avtalet.

Det beslutades vidare att Jávea kommun skulle stå för byggandet av 
banorna. Sju banor planerades. Dessutom skulle vi få tillgång till 

toaletter, omklädningsrum, duschar och förrådslokal.

Den alltid närvarande Carl Gustaf Ström var den som höll ett 
vakande öga på byggnationen av banorna och såg till att ett gott 
arbete lades ner. T.ex att alla slipers inte bara blev nerlagda, de 

skulle fastgjutas och att allt underlag var armerat.

De nya banorna invigdes den 28 april 2002 under festliga former, 
med många medlemmar närvarande liksom representanter från 

Jávea kommun.

Nu var vi på banan igen och spelet kunde börja. Resten av historien 
känner vi väl till !

Fritt skrivet av Lasse Magnuson inför 20-årsjubileet efter faktauppgifter av  
Lennart Nyman, Rune Pegenius, Carl Gustaf Ström och Kerstin Hesselström.

Uppdaterad av Björn Arneson inför 25-årsjubileet.

Viktiga årtal att minnas.
1991 – Montgó Petanca Club bildas vid ett konstituerande möte i 
Jávea
1991 – Banorna vid Keos Park invigs
1992 – Klubbmästerskap och Petancadagen arrangeras för första 
gången
1993 – AHN i Benidorm inbjuds till lagspel på de nya banorna i 
Jávea
1994/95 – Tävlingsspel mot lag från Schweiz, Holland och Torrevieja 
inleds
1997 – I tävlingsspelet mot Holländarna vinner Montgó pokalen för 
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alltid efter tre inteckningar i vandringspriset
2001 – Föreningens första 10 år firas med pompa och ståt i 
Keos Park
2002 – De nya banorna på Campo Mesquides invigs
2006 – Petancaföreningen registreras hos spanska myndigheter 
under namnet Grup d´Esplai Montgó Petanca
2008 – Medlemsstämman och El Deporte Comunidad Valenciana 
godkänner föreningens stadgar
2010 – Petancaföreningen är nu en del av en modern idrottsplats i 
Jávea och får i tillägg till befintliga banor nyttja ny mark för 
anläggandet av fler banor.

Ordförandeklubban har genom 
åren svingats av dessa personer:

• 1991-93 Åke Hallgren
• 1993-94 Kjell Björkman
• 1994-96 Lennart Ståhlbrandt
• 1996-99 Carl Gustaf Ström
• 1999-01 Kerstin Hesselström
• 2001-04 Lennart Nyman
• 2004-08 Lennart Broth
• 2008-11 Lars Magnuson
• 2011-13 Frans G Engren
• 2013-     Björn Arneson
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Vi har haft många eldsjälar genom åren.
Här är några som fortfarande hänger i.

Viviann
e Carl Gustaf

BjörnFrans
Christina

Ivan
Tuula Mayte

Boss
e BarbroLasse
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De första 10 åren spelade vi i
Keos Park.
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Från 2002 spelar vi på
Campo Mesquides
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Hedersmedlemma
5 stycken

Kers
tin 

Hess
elst

röm
 94Ulla Ström 91

Carl Gustaf Ström 93Erik Risell 91Sven-Erik Norling 91

Veteraner i festtagen
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Petancakärlek
Text: Vivianne Hagner  Musik: Flottarkärlek

Det började för länge sen
en dag vid bergets fot

byggdes banor för att kunna kasta klot
I från "torp i alla byar"

kom här män och starka kvinns
många säkert denna tiden ännu minns

Haderian, hadera
vi jubileum har ida'

äter gott och dricker vin
och mår så bra

Det fälldes många tallar
för här fanns ju bara skog

alla som var där sitt strå till stacken drog
Snart stod alla banor klara

och vi började vårt spel
en paella då och då var aldrig fel

Haderian, hadera
vi jubileum har ida'

äter gott och dricker vin
och mår så bra

Men allting har en ände
och en dag så tog det slut

efter 10 år vi måste flytta ut
Uti Keos Park vi spelat sedan hösten -91

skiljas därifrån var inte alls så lätt

Haderian, hadera
vi jubileum har ida'

äter gott och dricker vin
och mår så bra

Det gällde nu att finna platsen
som var lika bra

ja, vi fann den och här är vi nu ida´
På Campo de Mesquides vi nu våra matcher gå

hit vi kom på våren tjugohundratvå 



11(12)

Haderian, hadera
vi jubileum har ida'

äter gott och dricker vin
och mår så bra

Här har njutits goda soppor
vi har spisat helstekt gris

som har lagats gott på mästerkockens vis
Vi har spelat uti solsken
kämpat hårt mot A-H-N

aldrig sura miner i vårt glada gäng

(Vi reser oss och fattar glasen)

Haderian, hadera
för jubilaren nu vi ta´

EN SKÅL !
Och slutar med ett 4-faldigt Hurra

Länge leve Montgó Petanca Club
Den leve Hurra, hurra, hurra, hurra
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Que viva Petanca 
Text: Vivianne Hagner  Musik: E´viva España

Vi har samlats här idag för att nu fira
vår jubilar som fyller 25 i år

vi som är här vi alla tycker om att lira
alla dar´ på året om det går

du alltid gör oss på ett glatt humör
vi sjunger därför nu i våran kör

För dig vi sjunger nu vår sång
Que viva Petanca 

vi firar hela dagen lång
Que viva Petanca 

vi tar dom orden om igen
Que viva Petanca 

och hyllar än en gång vår vän

Montgó Petanca Club (nedåt)
Montgó Petanca Club (uppåt)

Du har givit oss så många stunder glada
och spelet gjort oss till ett sammansvetsat gäng

ingen av oss längre vill nu gå och bada
kommer hellre hit och "samlar" på poäng

på kloten har vi inte alltid koll
men idag vad spelar det för roll

För dig vi sjunger nu vår sång
Que viva Petanca 

vi firar hela dagen lång
Que viva Petanca 

vi fattar glasen om igen
Que viva Petanca 

och skålar nu för våran vän

Montgó Petanca Club (nedåt)
Montgó Petanca Club (uppåt) 

SKÅL !


