Kom og vær med til
sommeraktiviteter uden alder

På ASIFs baner ved Spejderhuset i Astrup vil
der hele sommeren være mulighed for at spille
Kroket og petanque
Alle er velkommen

Nu hvor den gode sommertid nærmer sig er det igen tid for at
spille Kroket og petanque på ASIFs baner ved spejderhuset i Astrup.
Vi håber rigtig mange vil komme og prøve spillene, det er både
hyggeligt og uforpligtende og møde op og se hvad det går ud på,
ingen for ung og ingen for gammel, alle er velkomne.
Vi mødes 1 eller 2 gange om ugen, alt efter hvor meget tid man
har, kroketkøller og petanque kugler kan lånes, tag kaffe/the eller
anden forfriskning med til pausen.

Kroket er et spændende spil med gode udfordringer, man spiller
sammen 2 og 2, det gælder selvfølgelig om, at komme først
igennem banen, men det gælder i lige så høj grad om at spille
sammen med sin makker.
Når man først er kommet lidt ind i reglerne, er der mange gode
udfordringer i spillet, mange steder spiller man kroket hele året
også i Astrup, der bliver også mulighed for at møde andre klubber
til turneringer og stævner, hvor spillet selvfølgelig er det vigtigste,
men samværet omkring kaffekurven er med til at skabe hyggen.

Petanque er også et fint og spændende spil, som er nemt at gå
til, selvom man ikke har prøvet før, kan garvede og nybegyndere
have lige stor glæde af at spille både med og mod hinanden.
Eftersom petanque også er et holdspil, kan enhver jo glimre ved
deres stærke sider, og samtidig få holdspillet til at fungere.
For dem der har tid og lyst bliver der også her mulighed for at
mødes med andre klubber, samt deltage i turneringer, det foregår
på en fornøjelig måde, hvor der også bliver tid til hyggeligt samvær
i kaffepausen.
De garvede spillere i både kroket og petanque glæder sig til at lære
nye spillere om regler, teknikker og andre gode kneb til af få det
sjovt omkring spillene.

Du er altid velkommen til at komme forbi, kigge på eller prøve, det
koster ikke noget og hvis spillene ikke er noget for dig, er vi jo lige
gode venner.

Der er faktisk ingen undskyldning for ikke at komme op af
lænestolen og hen til kroket og petanque banerne ved
Spejder huset
Kroket spilles
Tirsdag kl. 18.15 – 21.00
Fredag kl. 13.00 – 16.00
Er der spørgsmål om kroket ring til
Susanne Jensen tlf. 20 24 50 34
eller
Elin Hansen tlf. 24 93 46 67
Petanque starter tirsdag den 10. april og fremover hver
Tirsdag kl. 14
Er der spørgsmål om petanque ring til
Bente Muhlig tlf. 60 66 51 67

