Landspetanquestævne
6.-9. august 2020
i
Føvling
For alle, såvel begyndere, øvede som rutinerede spillere
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Velkommen til Føvling

Vi er meget glade for at kunne invitere til året Landspetanquestævne 2020 i Føvling,
vi håber at se rigtig mange petanquespillere til nogle dejlige dage her.
Stævnet bliver afholdt på vores fine anlæg, der ligger ved landsbyhuset i Føvling.
2 km fra Føvling har vi naturområdet Åtte Bjerge, hvor der er mulighed for at gå ture
ad forskellige ruter. Riberhøj familiepark ligger ligeledes kun 2 km væk, hvor der er
mulighed for at fiske og indtage rigtig godt mad.
Der er kun ca. 20 km til Ribe og alle de historiske bygninger og oplevelser.
Så der er basis for en rigtig dejlig ferie med mange oplevelser, når I tager til Føvling
til Landspetanquestævnet.
Vi håber meget, at der kommer mange til stævnet. Vi er godt i gang med
planlægningen og har rigtig mange frivillige hjælpere som vil gøre alt for, at I får
nogle dejlige dage hos os.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen den 6. - 9. august 2020.

Føvling Petanque
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Program
Torsdag den 6. august
Kl. 18.00-21.00

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

Kl. 18.00-19.30

Aftensmad serveres i landsbyhuset. 60 kr.
(Skal bestilles og betales til afholdende klub ved tilmelding)

Fredag den 7. august
Kl. 08.00-09.30

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

Kl. 10.00-12.30

Nålestævne

Kl. 12.30-14.00

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

Kl. 14.00-16.30

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. 18.00-19.30

Aftensmad serveres i landsbyhuset. 60 kr.
(Skal bestilles ved tilmelding og betales til afholdende klub)
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Lørdag den 8. august
Kl. 07.30-08.30

Morgenmad i landsbyhuset.

Kl. 08.00-08.45

Uddeling af spilleplan til alle registrerede spillere

Kl. 09.00-09.30

Fælles åbning og velkomst på spillepladsen

Kl. 09.30-13.00

Første tre kampe i sekstetten

Kl. 9.30 – 12.30

Tilmelding til søndagens double turnering

Kl. 12.30-14.00

Frokost i landsbyhuset.

Kl. 14.00-16.00

Tilmelding til søndagens double turnering

Kl. 14.00-17.30

Sidste tre kampe i sekstetten

Kl. 19.30-24.00

Aftenfest i landsbyhuset.

Søndag den 9. august
Kl. 07.30-09.00

Morgenmad i landsbyhuset.

Kl. 09.30-12.30

Doubleturnering – 3 kampe

Kl. 12.00-13.15

Frokost i landsbyhuset.

Kl. 13.30-16.00

Doubleturneringen fortsættes – 2 kampe

Kl. 16.00

Fælles afslutning og præmieoverrækkelse på spillepladsen
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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 på Føvling skole, på græscamping uden strøm i eget
telt eller campingvogn. Der vil være mulighed for campingvogn i skolegården i
begrænset omfang.
Ønsker man strøm skal det bemærkes ved tilmelding og prisen er 200 kr.
Ægtefæller/partnere kan deltage i aftenfesten for kr. 250,00, men skal tilmeldes og
betales ved tilmelding til stævnet.
Forplejning torsdag og fredag bestilles ved tilmelding og betales på mobile pay til den
afholdende klub ved:
Claus Kulmbach, mail: clku@vejen.dk – Mobil 20537274
(Der er ikke mulighed for at bestille forplejning efter tilmeldingsfristen)
Forplejning torsdag aften i landsbyhuset:


Skinke med flødekartofler og ærter. Pris 60 kr.

(Bestilles og betales ved afholdende klub)
Morgenmad fredag morgen i landsbyhuset:


Kaffe/te – rugbrød – franskbrød – pålæg/ost – marmelade – juice/mælk

Pris 50 kr. (Bestilles og betales ved afholdende klub).
Frokost fredag middag i landsbyhuset:


Tærter og blandet salat. Pris: 60 kr. (Bestilles og betales ved til afholdende klub).

Forplejning fredag aften i landsbyhuset:


Hakkebøf med bløde løg, brun sauce, hvide kartofler og Broccolisalat. Pris: 60 kr.

(Bestilles og betales ved afholdende klub).
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Forplejning inkluderet i stævneprisen.
Morgenmad lørdag og søndag i landsbyhuset.


Kaffe/te – rugbrød – franskbrød – pålæg/ost – marmelade – juice/mælk

Frokost lørdag og søndag i landsbyhuset.


Frokost platte

Festmiddag lørdag aften i landsbyhuset.
Forret:
Skinketallerken/landskinke m ananas, seranoskinke med honningmelon, skinketærte
Hovedret:
Smørstegt kalvefilet, halv bagte kartofler, portvinssauce, vindruekompot & bønnesalat
Dessert:
Hjemmelavet daim is med frugt og chokolade.

Overnatning torsdag til søndag
Camping uden strøm på græs ved landsbyhuset er gratis.
Camping med strøm ved skolen: Pris 200 kr. (Bestilles ved tilmelding)
Overnatning på Føvling skole med adgang til bad og toilet i landsbyhuset er gratis.

Anden overnatning er for egen regning.
https://www.ribehoej.dk
https://kongeåkroen.dk
https://foldingbro-kro.hotel-in-demmark.com/da
https://foldingbro.dk
https://søgården-brørup.dk
https://hotelholsted.dk
https://bpgh.dk
https://dengamlekostald.dk
https://gørdingbedandbreakfast.dk
https://lintrupkro.dk
https://skibelundkkrat.dk
https://vejenic.dk

ca. 3 km fra Føvling
ca. 4 km fra Føvling
ca. 4 km fra Føvling
ca. 4 km fra Føvling
ca. 6 km fra Føvling
ca. 6 km fra Føvling
ca. 7 km fra Føvling
ca. 8 km fra Føvling
ca. 8 km fra Føvling
ca. 10 km fra Føvling
ca. 11 km fra Føvling
ca. 16 km fra Føvling

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 på www.dgi.dk/202010734100 senest den 12.juli 2020.

Eventuelle spørgsmål rettes til Karen Pedersen,
Tlf. 2440 9841 kamape51@gmail.com
Afbud
Tilmeldingen er bindende. Afbud efter fredag den 12. juli medfører
fuld deltagerbetaling.
Betaling

Foregår ved tilmeldingen.

Stævneledelse
Karen Pedersen

24409841

kamape51@gmail.com

Stævneledelsen træffes under stævnet i stævnekontoret eller på
Mobiltelefon 24409841
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Adressen på landsbyhuset i Føvling er:
Åttevej 8
6683 Føvling

Camping
Overnatning på
skolen

Parkering

Forplejning

Baner

De nyanlagte baner har vi konstateret er for svære at spille på, så en del af dem blive lavet lettere
her i foråret.
Invitation via mail til:
Formænd for landsdelsudvalg i DGI Petanque
Deltagere i Landspetanquestævner i 2018 og 2019
Landsdelskontorene
DGI Petanque Idrætsledelsen
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