
Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00 
begynder sæsonen for: 

Assentoft Pétanque 
Kuglespillet alle kan deltage i 

Ingen tilmelding - mød op hver onsdag kl. 10:00 ved: 
Pétanque-banen bag Assentoft Hallerne 

Medbring 3 kugler hver. 
Tag ekstra kugler med til de deltagere, der ikke selv har. 

Se mere her: www.assentoft.net 
             Sponsor:  

Som noget nyt arrangeres Pétanque nu af: 
 
 
 

Finn Kjærsgaard                   Eva Larsen                Torben Folmer Bech 

Information: Torben Folmer Bech - 4063 6599 - bech@intercon.dk 
4. april 2014 



Kom med til: 

Assentoft Pétanque 
Kuglespillet alle kan deltage i 

”Klub 60”, ”Ældresagen” og ”Motion og Samvær” er gået sammen  
for at etablere et pétanque fællesskab for glade livsnydere. 

 
Gennem pétanque-spillet kan vi mødes  

på en anderledes måde i en  
venskabelig, spændende og fascinerende atmosfære. 

 

Kom med og bak op om idéen. 
 

Ukendskab til pétanque skal ikke afholde nogen fra at deltage  
– de grundlæggende regler har du lært i dit første spil. 

Hold dig ajour på: www.assentoft.net 
(Det er en ny hjemmeside, så vent til næste uge.) 

Sæson: Vi begynder onsdag den 23. april kl. 10:00 og spiller herefter hver onsdag i sommerhalvåret. 

Sted: Pétanque-banen bag Assentoft Hallerne.      Pris: Det koster ikke noget. 

Medbring 3 kugler hver.     Tag ekstra kugler med til de deltagere, der ikke selv har. 

10. april 2014 



 

Assentoft Pétanque 
Kuglespillet alle kan deltage i !!! 

Kom med til åbningen af: 

 

På prémieredagen  
onsdag den 23. april kl. 10:00  

serveres der naturligvis et glas rødvin 

Et glas rødvin og et spil pétanque, kan det blive bedre? 

Kom med og bak op om idéen. 
Hold dig ajour på: www.assentoft.net 

Sæson: Vi begynder onsdag den 23. april kl. 10:00 
og spiller herefter hver onsdag i sommerhalvåret. 

Sted: Pétanque-banen bag Assentoft Hallerne. 
Ingen tilmelding. 

Pris: Det koster ikke noget. Medbring 3 kugler hver. 
Tag ekstra kugler med til de deltagere, der ikke selv har. 

21. april 2014 

Sponsor: 
”Klub 60”, ”Ældresagen” og ”Motion og Samvær” er gået sammen 
for at etablere et pétanque fællesskab for glade livsnydere. 


