Til
Medlemsklubber/ foreninger I Dansk Petanque Forbund og DGI

Nyt om DGI og Dansk Petanque Forbunds samarbejde.
Som tidligere meddelt har DPF og DGI indgået samarbejde om fælles klubudviklingsprojekter og koordinering af datoer for større landsdækkende petanque arrangementer
samt fælleevents. Nedenfor kan der læses om de samarbejdsprojekter der lige nu er undervejs.

Dato: 18. december 2017

DGI Petanque

Adresse
Langmarksvej 45
8700 Horsens

Petanque som visionsidræt i regi af Bevæg dig for livet
Siden sidst har vi besluttet at udarbejde en indstilling om Petanque som visionsidræt i
regi af Bevæg dig for livet. En visionsaftale er en aftale mellem et specialforbund under
DIF og en idræt i DGI, altså to selvstændige parter der arbejder sammen om et fælles
fokusområde. Vi arbejder henimod en visionsaftale omhandlende et fælles fokusområde
gældende fra 2019. Vi har endnu ikke besluttet hvilket fokusområder vi vil arbejde med.

Tlf. 79404400
Mail ps@dgi.dk
www.dgi.dk/petanque

Dansk Petanque Forbund

Adresse
Idrættens Hus

Fælles instruktionsvideoer i regi af Bevæg dig for livet.
Vi har optaget fælles instruktionsvideoer i regi af Bevæg dig for livet. Videoerne er i
gang med at blive redigeret og det forventes at de endelige videoer er klar i slutningen
af december. Videoerne bliver tilgængelig via DPFs og DGIs respektive hjemmesider.

Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tlf. 26282445
Mail dpf@petanque.dk
www.petanque.dk

Petanque Camp
Petanque Camp 2018 afvikles denne gang i både Århus (10.-11. marts) og Karlslunde
(17.-18. marts).
Petanque Camp er for alle. Lige fra dig som begynder, der ønsker lære spillet rigtig, til
dig som ønsker at udvikle dit spil til nye højder. På Petanque Camp får du kompetent instruktion af dygtige spillere, og inspirerende foredrag. Begge dage vil der ligge sessioner med træning, spil og foredrag. Spillere på alle niveauer og i alle aldre får en rigtig
god petanqueoplevelse sammen. Tilmeldingen foregår via DPF’s hjemmeside her…
Petanquens Dag
Sæt kryds i kalenderne den 8. april, hvor DPF og DGI afholder Petanquens Dag 2018.
Horsens Petanque Klub og Roskilde Sports Petanque Club vil være værtsklubber for arrangementet, der kommer til at foregå som doubleturneringe med fast makker. Mere om
dette senere.
”Træning I Petanqueklubben” – kursus
Vi har tidligere omtalt vores fælles koncept ”Træning i petanqueklubben”. Træning er
noget af det, der bliver snakket en del om i klubberne i øjeblikket. I klubberne bliver der
brugt meget tid på spil i forhold til træning. Derfor vil vi gerne tilbyde et kursus, som kan
hjælpe klubberne med at komme i gang med træning. Kurset består af en samtaledel,

hvor klubbens bestyrelse diskuterer mål og udfordringer i forbindelse med indførelse af
træning i klubben. ”Træning I Petanqueklubben” kan blive en del af ”Bevæg dig for livet”
klubudvikling, hvis klubberne ønsker at arbejde med fokus på træning.
For at kende behovet for antal undervisere, vil vi i starten af 2018 sende en forespørgsel
ud til alle petanqueklubber/afdelinger i DPF og DGI. Her vil vi konkret spørge ind til om
klubben kunne tænke sig et kursus.
Vi fortsætter DGI/DPF samarbejdet i tiden fremover, og regner med endnu flere fælles
tiltag. Mere om det senere.
Med venlig hilsen,
Helle Olsen
DGI Petanque

Lars Friis
Dansk Petanque Forbund
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