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PETANQUE FERIELEJR 2020 
D. 13.-16. juli eller  

D.16-19. juli eller  

D. 13. -19. juli 2020 i Sydslesvig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spændende ferielejr for PETANQUESPILLERE 
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DGI petanque arrangerer igen i år en ferielejr i Sydslesvig for alle 
petanqueglade. 

 
Udover en masse petanque, som bl.a. kan omfatter ”ryste-sammen -double 

turnering”, og lejrmesterskabet, nåleprøve, evt. lidt skud og kasteteknik vil 

programmet også omfatte udflugt til lokal klub, sang, musik, lejrbål og hyggeligt 

samvær om aftenen. Ved deltagelse i 6 dage vil programmet blive gentaget. 

Opvarmet Swimmingpool står til rådighed.  

(DGI Petanque forbeholder sig ret til evt. at udelade enkelte af disse 
arrangementer eller at tilføje andre). 

 

På grund af den store interesse for deltagelse på ferielejren vil der være 3 
valgmuligheder  

 
TIDSPUNKT: Mandag d. 13. juli kl.11.00 til torsdag d. 16.juli 2020 kl. 10.00  

                       Torsdag d. 16. juli kl.11.00 til søndag d. 19. juli 2020 kl. 10.00  
                       Mandag d. 13. juli kl. 11.00 til søndag d. 19. juli 2020 kl. 10.00  

 

STED:  Christianslyst, Nottfeld, D-24392 Süderbrarup 

 
DELTAGERE: Alle petanquespillere uanset alder. 

 Der er plads til max. 60 deltagere (pr. lejrophold) 
 

 
PRIS: 1.885 kr. pr. deltager for 3 dage 

 3.550 kr. pr. deltager for 6 dage 
 Prisen inkluderer udflugt, ophold og forplejning 

 (hovedmåltider), dog ikke drikkevarer,  
 som købes på Christianslyst (husk euro, ikke dankort). 

 Medbring sengelinned og håndklæder. 
 Kan evt. lejes 

 
 Det er ikke tilladt at medbringe egne  

 drikkevarer. 

Enkeltværelse koster yderligere 160 kr. for alle nætter. 
 

TILSKUD: Der ydes ikke rejsetilskud. 
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Praktisk info 
 

 

 

TILMELDING: Tilmelding og betaling skal ske via dette link: 
 www.dgi.dk/202010733100  

 
 senest den 7. juni. 2020. 

   
 Tilmeldingen er bindende. 

 
 Ved tilmelding udsendes efterfølgende 

 bekræftelse på optagelse. 

     
MERE INFO: Kan fås ved henvendelse til Karen Pedersen, DGI Petanque,  

 på tlf. 24 40 98 41 eller mail: kamape51@gmail.com   
 

SE MERE PÅ:    www.christianslyst.de 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.dgi.dk/202010733100
http://www.christianslyst.de/
javascript:close();
http://www.christianslyst.de/index.php?id=2
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Følgende stævner afholdes af DGI petanque i 2020: 

 

Landspetanquestævne den 6. - 9. august  

Føvling, DGI Sydvest 

Arrangementsnr. 2020 1073 4501 

 

LM for single, double og triple den 5.-6. september 

tokkemarke, DGI Storstrømmen 

Arrangementsnr. 2020 1073 4502 

 

LM for 6-mandshold den 26.- 27. september 

Lynge-Uggeløse, DGI Nordsjællan 

Arrangementsnr. 2020 1073 4503  

 

LM for 4-mandshold den 3.- 4. oktober 

Ballum, DGI Sønderjylland 

Arrangementsnr. 2020 1073 4504 

 

Invitation via mail til: 

Formænd for landsdelsudvalg i DGI Petanque 

Deltagere i ferielejren i 2018 og 2019 

Landsdelskontorene 

DGI Petanque Idrætsledelse 

http://mimer.www.dgi.dk/mimer/arrangement/index.aspx?id=142800
http://mimer.www.dgi.dk/mimer/arrangement/index.aspx?id=142802
http://mimer.www.dgi.dk/mimer/arrangement/index.aspx?id=142805

