VELKOMMEN TIL PETANQUENYHEDERNE APRIL
Udvalgsmøde d. 12. maj 2014 i
Ledøje
Fra dagsordenen, spændende punkter
som visioner og budget ´14 udover den
generelle orientering fra udvalg.
Dagsordenen kan læses

Formiddagsspil i Frederiksberg,
d. 22. maj 2014
Årets tredie formiddagsspil afvikles på
FIFs baner på Frederiksberg, og mon
ikke det vil trække rigtig mange spillere? Det tror vi på.

her

Indbydelse kan ses

her

Formiddagsspil i Søborg,
d. 24. april 2014
Så nærmer vi os årets første formiddagsspil. Tag venner, familie og naboer
med og lad os se om vi kan få en rigtig
god formiddag i Søborg -

Petanqueskole 2014 på FIFs baner
d. 3. maj 2014
Petanqueskolen er heldigvis stadig
populær og der er nu enkelte pladser
tilbage, så skynd dig, sidste frist d. 28.
april.

Indbydelse kan ses

Indbydelsen ses

her

her

Formiddagsspil i Rødovre,
d. 8. maj 2014
Årets anden formiddagsspil spilles i
Rødovre, og vi håber på rigtig mange
deltagere og godt vejr.

Landsdelsmesterskaber for klubhold d. 4. maj 2014
Landsmesterskaberne for hold er stadig
populær. Min. 4 doubler pr. forening for
at deltage, så få endelig tilmeldt Jer til
dette populære mesterskab

Indbydelse kan ses

Indbydelsen ses

her

Her.
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Triplemesterskab d. 24. maj i Rødovre
Samtidig med Landsdelsmesterskaberne i triple er det også kvalifikation til
LM, der afvikles i Rødovre d. 1.-2. september, så se at få tilmeldt Jer disse
mesterskaber.
Indbydelse kan ses

her

Petanquespil & sightseeing i
Paris
Afrejse fra København d.10.617.6.2014.
Turen var arrangeret af det internationale udvalg under ledelse af Else
Green og rejsearrangør
Bo Speerschneider (som er dansker
og bosat i Frankrig).
Desværre er det internationale udvalg nedlagt med den nye struktur
for Petanque i DGI fra d.1.1.2014.

OBS!
Når du klikker på linkene beder sikkerhedsindstillinger dig om at klikke ’OK’ eller ’annuller/cancel’ – her kan du roligt klikke på
OK da filerne fra os ikke indeholder virus.

Bo Speerschneider og Else Green
har valgt at fuldføre rejsen på trods
af, at der ikke var det fulde antal
tilmeldte deltagere ved tilmeldingsfristens udløb d.15.11.2013.
I øjeblikket er vi 14 personer fra hele Danmark, men det gjorde ikke
noget hvis vi blev lidt flere.
Hvis man er interesseret i at høre
mere om denne petanquerejse bedes man kontakte Else Green på:
greenelse@gmail.com eller mobil:
23434388.

OBS!
Tilmelding på faktura fremsendt til foreningen – i så fald kan KUN foreningens kasser
eller formand tilmelde. Liste over foreningerne formænd og kassere findes her.

Kontaktperson i DGI Midt- og Vestsjælland
Vores kontaktperson i DGI Midt- og Vestsjælland hedder Carsten Nielsen, træffes på telefon
nummer 79 40 46 60 – eller på mail adresse: carsten.nielsen@dgi.dk.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe eller skrive mail.
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