Få flere medlemmer

Petanque i din
forening
En ny aktivitet for de rigtigt voksne, der giver et
godt socialt miljø.
DGI Petanque hjælper jer i gang

Opskriften på en ny aktivitet
i din forening
Prøv at forestille dig – 25 nye medlemmer i klubben på
en gang. Ikke dårligt, vel?

De fleste er nok 60+. Det vil sige, at de
formodentlig har tid og lyst til at være
aktive i klublivet.
Måske endda hjælpe til med frivilligt
arbejde, hvis man spurgte dem pænt.
De har i hvert fald lyst til at have et godt
socialt liv omkring deres idræt.
Vi har jo forsøgt med aktiviteter for de
helt voksne, tænker du måske?
Det er ikke altid let. Men denne gang er
du heldig! DGI Petanque har gjort det let
for dig.

Man behøver ikke at købe dyrt udstyr
eller særlige sko.
Der er ikke krav om et brusebad.
Eller ledige hal-tider.

Men giver det ikke en masse besvær?
Nej da!
DGI trykker en velkomstfolder for nye
spillere med træningstider – og jeres
logo.
DGI sørger for at der er en instruktør de
første uger.
Instruktøren har kugler med til alle spillere.

Få en ny petanqueforening
Her kan tidligere fodboldspillere være
med selv om kroppen er lidt mærket af
mange års kampe.

Petanque kan spilles på alle underlag,
og en grusparkeringsplads vil være
velegnet.

Her kan dem, der savner lidt socialt
samvær få en god mulighed for to timers
hygge og netværk.

Du skal bare finde stedet, hvor der samtidigt er adgang til et toilet og en bænk
at drikke kaffe på.

Her kan dem, der ikke er vant til at
svede få en forsigtig start.

Vi tilbyder gratis hjælp, fordi vi
elsker petanque
spillet og den
gode stemning
Preben Hybel, instruktør

Det sociale er en meget vigtig del af petanquespillet. Og det er derfor instruktørerne gør det gratis. De elsker deres sport og vil gerne have endnu flere til at
opleve det samme. Vil du hjælpe dem - og samtidigt hjælpe din forening med
25 nye medlemmer?
Så ring med det samme til det nummer du finder på bagsiden.

Ring med det samme, så kommer vi og hjælper dig
med at få petanque ud i dit område.
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Læs mere på www.dgi.dk/petanque

