DPF afholder i samarbejde med Petanque Holbæk
Pétanque DM i alle rækker fra den 01-07-til 04-07 2021
DM vil blive spillet på Pétanque Holbæks baneanlæg, og tilstødende parkeringsanlæg
Spillested er Holbæk Sportsby, C, 4300 Holbæk - findes på GPS og Google maps.
Der vil være mulighed for camping, som bestilles på mail til glennbernstein@webspeed.dk.
Pris kr. 125,00 pr. døgn m/strøm. Skriv ankomst og afgang ved bestilling. Der vil blive sendt en
opkrævning og reservationen er først gyldig, når beløbet er betalt. Camping på en grusparkering
meget tæt på spillestedet. Der er adgang til badefaciliteter. Telte kan sættes op på græsareal.
På spillepladsen vil der være opsat 2 telte samt ekstra 2 x 2 toiletvogne. På finale-banerne vil der
være opsat tribune.
Der er mulighed for, at man kan bestille mad til alle dage, via tilmelding på DPF’s tilmeldingsside.
Drikkevarer og andre retter kan købes i cafeteriet, mad dog kun indtil kl. 20.00. Der vil være åbent
for salg af andet end mad, så længe der er DM spilleaktiviteter.
Om lørdagen, når der spilles triple, arrangerer Pétanque Holbæk gratis ”Sparekassen Sjælland-Fyn
cup”, for de spillere som er slået ud efter indspillet. Der vil være præmier til 1. og 2. i alle rækker.
Pétanque Holbæk har ingen indtægt på madsalg, men støt venligst op om vores lotteri med
masser af fantastiske præmier, sponsoreret af byens lokale forretninger.
Klubben vil være synlig med servicepersonale, som vil være behjælpelig med div opgaver. Vi
forventer selvfølgelig, at man selv rydder op. Toiletter skal benyttes.
Vi forventer også, at I overholder de retningslinjer, som sundsstyrelsen har udstukket. DPF vil
offentliggøre de overordnet regler, enten på dagen eller via fremsendt spiller info. Specielt hvis
afviklingen af turneringen ændres.
Har i spørgsmål kan vi kontakte på mail: glennbernstein@webspeed.dk eller på 40856048, eller se
os på Facebook. Petanque DM 2021 Holbæk. eller på vores DM-hjemmeside, fra 1. juni
www.petanquedm.dk
Vi glæder os til at se jer til nogle gode fantastiske dage med super petanque.
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