Landspetanquestævne
8.-11. august 2019
i
Nykøbing Mors
For alle, såvel begyndere, øvede som rutinerede spillere
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Velkommen til Nykøbing Mors

Vi er meget glade for at kunne invitere til året Landspetanquestævne 2019 på Mors, og vi håber at
se rigtig mange petanquespillere til nogle dejlige dage her.
Stævnet bliver afholdt på Elsøvejs petanquebaner, som ligger ca. 1 km. fra Nykøbings centrum.
Mors er en gæstfri ø, og Morsø kommune har et godt tilbud til alle indbyggere og besøgende. Alle
kan gratis benytte kommunens busser – det er en af de mange ting, der er værd at vide, når du
gæster øen. Med sine 367 km2 er Mors den største ø i Limfjorden. Øen er et attraktivt turistmål med
sine storslåede landskaber og den 188 km lange kystlinje, som er kendetegnet ved de stejle
molerskrænter – verdensberømte på grund af deres geologiske egenart.
Du kommer til Mors via Sallingsundbroen, Vildsundbroen eller med moderne Feggesundfærge eller
charmerende Næssundfærge. Der bor godt 20.000 indbyggere på Mors.
Største attraktion Jesperhus Blomsterpark, ca. 6,5 km. fra petanquebanerne. Her er også Jesperhus
Feriepark, hvor der er mulighed for overnatning i egen campingvogn, eller leje af hytte eller
feriehus, se www.jesperhus.dk
Øen har 34 kirker, 33 sognekirker ( de fleste middelalder kirker),samt den grundtvianske
frimenighedskirke i Ø. Jølby.
Nykøbing har et flot museum, en gågade med et alsidigt sortiment af butikker. Er man til gamle
slotte, ligger Højris slot ca. 10 km. fra Nykøbing.
Rundt på Mors ligger en perlerække af små og større havne. I Nykøbing og Sillerslev landes der
fisk og skaldyr. Ved Ejerslev Havn finder du en idyllisk lagune og dybt, stille vand omkranset af
molerklinter. Thissinghuse Havn er en lille stille havn med en dejlig atmosfære. Sundby Havn har
gennemgået en meget spændende og aktiv udvikling de seneste år, og i juni 2013 blev en ny
lystbådehavn indviet – lige der, hvor Vilsundbroen “går i land” på Mors-siden. Der er mange måder
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at se Mors på. Det kan f.eks. anbefales at tage en tur ad Margueritruten, hvor man får en lille bid af
al den natur og det, øen i øvrigt byder besøgende på.
Så der er basis for en rigtig dejlig ferie med mange oplevelser, når I kommer til Mors til
Landspetanquestævnet.
Vi håber meget, at der kommer mange til stævnet. Vi har været i gang med planlægningen i lang
tid, og vi har rigtig mange frivillige hjælpere fra vores klub, som vil gøre alt for, at I får nogle
dejlige dage hos os.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen den 8. - 12. august 2019.

Hilsen Sydmors Petanqueklub
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Program
Torsdag den 8. august
Kl. 18.00-21.00
Kl. 18.30-20.30

Ankomst til stævnepladsen
Registrering af spillere
Indkvartering: Iflg. tilmelding
Socialt samvær på stævnepladsen
Rødvinsturnering

Kl. 18.00-19.30

Aftensmad serveres i Falkereden i nærheden at stævnepladsen.
60 kr.
(Skal bestilles ved tilmelding og betales til afholdende klub)

Fredag den 9. august
Kl. 08.00-09.30

Morgenmad i Falkereden. 50 kr.
(Skal bestilles ved tilmelding og betales til afholdende klub)

Kl. 10.00-12.00

Nålestævne

Kl. 12.00-14.00

Frokost i Falkereden 60 kr.
(Skal bestilles ved tilmelding og betales til afholdende klub)

Kl. 14.00-16.00

Nålestævne fortsætter

Kl. 16.00-20.00

Ankomst til stævneplads
Registrering af alle spillere
(kun registrerede spillere kan deltage i lørdagens sekstet)
Indkvartering: Ifølge tilmelding
Socialt samvær i teltet
Rødvinsturnering

Kl. 18.00-20.00

Aftensmad serveres i Falkereden. 60 kr.
(Skal bestilles ved tilmelding og betales til afholdende klub)
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Lørdag den 10. august
Kl. 07.30-08.30

Morgenmad i Falkereden

Kl. 08.00-08.45

Uddeling af spilleplan til alle registrerede spillere

Kl. 09.00-09.30

Fælles åbning og velkomst på spillepladsen

Kl. 09.30-16.00

Sekstet

Kl. 9.30 – 16.00

Tilmelding til søndagens double turnering

Kl. 12.30-14.00

Mulighed for frokost i Falkereden

Kl. 19.30-24.00

Aftenfest i Bankohallen. (Ringvejen 55, 7900) ca. 500 m. fra
petanquebanerne)

Søndag den 11. august
Kl. 07.30-09.00

Morgenmad i Falkereden

Kl. 09.30-12.30

Doubleturnering – 3 kampe

Kl. 12.00-13.15

Frokost i Falkereden

Kl. 13.30-16.00

Doubleturneringen fortsættes – 2 kampe

Kl. 16.00

Fælles afslutning og præmieoverrækkelse på spillepladsen

Praktiske oplysninger
Deltagelse i LPS: Pris kr. 895
Prisen omfatter:
Turneringer lørdag og søndag, 2 x morgenmad, 2x frokost, aftenfest med middag,
musik og dans samt overnatning ved stævnepladsen, på græscamping uden strøm i
eget telt eller campingvogn.
Ønsker man camping med strøm (200 kr.) bestilles og betales det ved tilmeldingen
Ægtefæller/partnere kan deltage i aftenfesten for kr. 250,00, men skal tilmeldes og
betales ved tilmelding til stævnet.
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Forplejning torsdag og fredag bestilles ved tilmelding og betales til den afholdende
klub:
Gunnar Mogensen, Tlf 30274358 eller mail: kirstengunnar@mail.dk

Forplejning torsdag aften i Falkereden
Skinke med flødekartofler.
Pris 60 kr. pr. person
(Bestilles og betales ved afholdende klub)
Morgenmad fredag morgen i Falkereden
Rugbrød – franskbrød – rundstykker – smør – marmelade- ost – 2 slags pålæg - juice
og mælk
Pris 50 kr. pr. person.
(Bestilles og betales ved afholdende klub).
Frokost fredag middag i Falkereden
1 lun ret, 3-4 slags pålæg med pynt – tilbehør, rugbrød, blandet salat, flütes og
postevand.
Øl og sodavand kan købes
Pris: 65 kr. (Bestilles og betales ved afholdende klub).
Forplejning fredag aften i Falkereden
Petanquegryde med kartoffelmos.
Pris kr. 60 kr. pr. person
(Bestilles og betales ved afholdende klub).

Forplejning inkluderet i stævneprisen.
Morgenmad lørdag og søndag i Falkereden
Kaffe/te – rugbrød – rundstykker/franskbrød – pålæg/ost – marmelade – juice/mælk
Frokost lørdag og søndag i Falkereden
1 lun ret, 3-4 slags pålæg med pynt – tilbehør, rugbrød, blandet salat, flütes og
postevand.
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Festmiddag lørdag aften i Bankohallen
Stegebord
To slags kartofler
Salat
Brød
Kaffe og sødbrød

Overnatning torsdag til søndag
Camping uden strøm ved stævnepladsen er gratis.
Camping m/ strøm ved stævnepladsen 200 kr.(Bestilles ved tilmelding)
Overnatning i Skomagerhuset med adgang til bad og toilet er gratis.

Anden overnatning er for egen regning.
Dragstrup Camping, mail@dragstrupcamping.dk
Dragstrupvej 87 7950 Erslev. Tlf. 97 74 42 49
Danhostel Nykøbing Mors, danhostelmors@mail.dk
Øroddevej 15, 7900 Nykøbing Mors. Tlf. 97 72 06 17
Agerdal Bed & Breakfast, bb@agerdal.dk
Elsøvej 150, 7900 Nykøbing Mors. Tlf. 20 47 12 48
Tødsø Bed & Bath Holiday Home
Gammel Landevej 37, 7900 Nykøbing Mors. Tlf. 28 47 25 45
Traneparken. Bestilles igennem. www.visitmors.dk
Tranevej 3 7900 Nykøbing Mors
Morsø Turistkontor. Havnen 4, 7900 Nykøbing M. 97 72 04 88
Strømpehuset Booking tlf: 22 94 17 05
Mælkevejen 1, 7990 Øster Assels, Tlf 22 94 17 05.
Jesperhus camping www.jesperhus.dk
Legindvej 30, 7900 Nykøbing Mors. Tlf. 96 70 14 00
Morsø Camping www.mors-camping.dk
Pavillonvej 1-7, 7900 Nykøbing Mors. Tlf 97 71 01 99
Pakhuset Hotel & Restaurant. www.phr.dk
Toldbodgade 10, 7900 Nykøbing Mors. Tlf. 97 72 33 00
Sallingsund Færgekro www.sallingsund-faergekro.dk
Sallingsundvej 104, 7900 Nykøbing Mors. Tlf. 97 72 00 88
Se på nettet efter andre muligheder
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Spilleform:

Der spilles efter DGI Petanque’s regler.

- Lørdag

Sekstetten
Stævneudvalget sammensætter holdene til sekstetten.
Alle spillere kommer i løbet af dagen til at spille seks kampe
således: 1 single, 2 doubler og 3 tripler.

- Søndag

Double med fast makker
Tilmelding lørdag eftermiddag. Turneringsledelsen sammensætter
doubler af spillere, der ikke har nogen fast makker. Der spilles 5
runder.

Tilmelding

Tilmelding og betaling på www.dgi.dk/201910734100
senest den 7.juli 2019.

Eventuelle spørgsmål rettes til Karen Pedersen,
Tlf. 2440 9841 kamape51@gmail.com

Afbud
Tilmeldingen er bindende. Afbud efter fredag den 7. juli medfører
fuld deltagerbetaling.
Betaling

Foregår ved tilmeldingen.

Stævneledelse
Karen Pedersen

24409841

Helle Olsen

29626370

kamape51@gmail.com
hellekalundborg@gmail.com

Stævneledelsen træffes under stævnet i teltet, kontorvognen eller på
Mobiltelefon 24409841
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Adressen på Morsø Ældreidræts petanquebaner:
Elsøvej 8, 7900 Nykøbing M.
Adressen på Bankohallen:

Ringveje 55, 7900 Nykøbing M.

Invitation via mail til:
Formænd for landsdelsudvalg i DGI Petanque
Deltagere i Landspetanquestævner i 2016 og 2018
Landsdelskontorene
DGI Petanque Idrætsledelsen
Petanque Træner, Ledere og udøvere
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