
Petanque Camp 2018 

10. og 11. marts i Århus  

17. og 18. marts i 

Karlslunde 

Træning, foredrag og hygge i en hel weekend 



En petanqueweekend for alle 

Lær mere og bliv inspireret 

Petanque Camp er for alle. Lige fra dig som begynder, der ønsker lære spillet rig-

tig, til dig som ønsker at udvikle dit spil til nye højder. Petanque Camp bliver af-

viklet for anden gang i 2018. Vi synes selv at arrangement var en stor succes før-

ste gang, så denne gang får du mulighed for at deltage to steder i henholdsvis 

Århus og Karlslunde. På Petanque Camp får du kompetent instruktion af dygtige 

spillere, og inspirerende foredrag. Spillere på alle niveauer og i alle aldre får en 

rigtig god petanqueoplevelse sammen. 

På Petanque Camp vil du få træning af nogle af vores meget kompetente lands-

holdsspillere/instruktører. Træningen bliver delt op i temaer, så du kan vælge 

den træning, som du synes passer dig allerbedst. Du vil få lærerige foredrag i lø-

bet af weekenden med relevante temaer, så du kan tage inspireret hjem fra 

campen. Derudover vil der blive rig mulighed for socialt samvær med de andre 

spillere henover weekenden.  

 



Petanque Camp pakker 
For at kunne tilpasse campen så præcist til den enkeltes behov, så tilbyder vi tre 

pakker til weekenden: 

Pakke 1: Camp       400,- 

Pakke 2: Camp + forplejning     800,- 

Pakke 3: Camp + forplejning + overnatning  1200,- 

          

Mere om Petanque Camp 
Petanque Camp 2018 afvikles denne gang i både Århus og Karlslunde. Begge ste-

der foregår træningen som udgangspunkt i indendørs faciliteter. Begge dage vil 

der ligge sessioner med træning, spil og foredrag. Du har mulighed for at tilkøbe 

både forplejning og overnatning som ligger inden for få minutters kørsel fra spil-

lestedet. Et detaljeret program med indhold og tider vil blive udsendt senere. 

 

Petanque Camp 2018 afvikles: 

Århus  10. marts kl. 9.00 - 11. marts kl. 16.00 

Karlslunde  17. marts kl. 9.00 - 18. marts kl. 16.00 

     



Få mere info her: 

Tilmeldingsfrister 
De tre pakker som vi tilbyder har forskellige frister. 

Pakke 1: 24. februar 2018 

Pakke 2: 24. februar 2018 

Pakke 3: 10. februar 2018 

Vær opmærksom på at der naturligvis er et begrænset antal værel-

ser, så vær i god tid. Tilmelding foregår KUN på vores hjemmeside 

petanque.dk. Klik på ”Betalinger, tilmeldinger, klubkontingener” 

Vi vil løbende informere om campen på DPF’s facebookside og på 

petanque.dk. Vi vil desuden oprette Petanque Camp 2018 som en 

begivenhedsside på facebook. Her har du også mulighed for at følge 

med og stille spørgsmål. 

Kontakt: 

Udviklingskonsulent Kenneth Dreyer 

Mail: udviklingskonsulent@petanque.dk 

Mobil: 21 63 24 45 


