Medlemsmøder den 23/10 2017 i Karlslunde og den 25/10 2017 i Føvling

Dansk Petanque Forbund inviterede den 23/10 2017 og den 25/10 2017 til medlemsmøder i
henholdsvis Karlslunde og Føvling.
Ved begge møder bød Lars Friis velkommen og fortalte om baggrunden for møderne.
Tidligere har Dansk Petanque Forbund tilrettelagt forbundets aktiviteter ud fra Fordelingsnøglen,
det værktøj som DIF hidtil har benyttet til fordeling af DIF midlerne.
Fra 2018 ændres tilskudsordningen således at forbundene fremadrettet skal arbejde ud fra et antal
strategispor, som forbundene selv udarbejder og som derefter godkendes af Difs bestyrelse.
Størstedelen af forbundets midler er herefter bundet op på disse aftaler, der løber i en 4-årig
periode 2018-2022.
Dansk Petanque Forbund har valgt sporene ”Rekruttering”, ”Samarbejde med DGI” og
”Talentudvikling”.

Rekruttering:
Debat om hvilke målgrupper der skal prioriteres.
Vi ønsker ikke at ”stjæle” medlemmer fra DGI, men vil gerne rekruttere nye.
Motivationen skal komme fra klubberne.
Man kan måske indlede samarbejde med virksomheder for oprettelse af nye klubber eller
rekruttering til eksisterende klubber.
Klubberne opfordres til at kontakte Kenneth for et klubudviklingsforløb med henblik på at rekruttere
til klubberne. I processen bør overvejes: Hvor ser vi os henne og hvilken målgruppe vil vi have
hjælp til at rekruttere.
Fra forbundets side vil 2018 blive brugt til at analysere hvilke klubber, det giver bedst mening at
lægge indsatsen i.
Opfordring til at klubberne går hjem og tænker over om, hvorvidt man kan se sig selv i konceptet for ikke alle klubber kan være med.
Klubberne efterlyser bedre reklamemateriale eller foldere, de kan tage med ud til arrangementer,
når klubberne vil reklamere/rekruttere.
Opfordring til at sørge for at faciliteterne, især toiletforholdene, er i orden. Dårlige toiletforhold eller
mangelfuld adgang til toiletter kan afholde mange fra at have lyst til at komme i klubberne.

Samarbejde med DGI
Vi er allerede i gang med at samarbejde med DGI.
Begge organisationer er velvillige og forsøger at tilpasse deres kalendere, så de større
begivenheder friholdes.
Der er mange forskelle i organisationerne, og vi afventer hvordan den kommende ændring af DGIs
struktur vil få indflydelse på samarbejdet.

Kommentarer om at klubberne og de enkelte petanquespillere gerne vil samarbejde, men
udviklingen forhindres af, at der rundt omkring i landsdelene sidder ledere, der trækker den anden
vej.
Fra deltagerne er der opbakning til at fortsætte forsøget på at samarbejde, men også en
bekymring om hvorvidt en eventuel fremtidig sammensmeltning af de to organisationer vil resultere
i tab af klubber og medlemmer.

Talentudvikling:
Der skal oprettes to kraftcentre, et i Øst og et i Vest, hvor forbundets talentarbejde skal optimeres.
Der efterlyses en definition af, hvem der er talenter. Er talenter defineret som en bestemt
aldersgruppe eller kan man også være talent når man er ældre?
Et talent vil i Eliteudvalgets optik være en person, der ser ud til at kunne udvikle og forbedre sit
spil.
Man kan også være et talent, selvom man er voksen.
Man vil arbejde med dem, hvor det giver mening i forhold til rekruttering til landsholdstrupperne.
Eliteudvalget arbejder på at iværksætte en talentturnering, hvor landstræneren vil være til stede,
så de spillere der tilmelder sig, har mulighed for at vise deres spil.
DPF skal i 2018 udarbejde den petanque specifikke del af Difs Træner 1 og Træner 2
uddannelser, så der kan tilknyttes kvalificerede trænere til kraftcentrene.
EU vil skele til dem, der har taget 1-2 træner kurset, når de går i gang med at uddanne Træner 1 i
samarbejde med DIF.
Ca. 60-70 personer har været igennem 1-2 træner kurset.
Stor opbakning til etablering af kraftcentre.
Bekymring om, hvorvidt kraftcentre trækker de gode spillere fra deres klubber til den klub, der har
kraftcenteret. Synergieffekten vil måske også have god effekt for de klubber, der ligger udenfor
kraftcentrene.
Opfordring fra nogle af deltagerne til at klubberne finder nogle, der er villige til at droppe eget spil til
fordel for at blive trænere.

DPF licens i fremtiden:
Der har i DPF været nedsat en arbejdsgruppe, der har kigget på mulighederne for at ændre på den
nuværende licensstruktur.
Ønsket har været at fremtidssikre vores sport på en måde, så licensen ikke er en barriere for
samarbejde med andre petanqueorganisationer, samtidigt med at muligheden for at deltage i de
turneringer, der nu kræver licens, bliver mere tilgængelig.
Arbejdsgruppen har arbejdet med det udgangspunkt, at licensen skulle være gratis og tilgængelig
for alle klubmedlemmer, og at det beløb forbundet i dag tjener på licenser, skulle findes på anden
måde.
I det første udkast har man arbejdet med en kontingentstigning for klubberne samt en forøgelse af
betaling for deltagelse i forbundets turneringer.

Ved møderne blev der givet udtryk for både positive og negative holdninger til en sådan ændring.
Bl.a.:
- Måske vil nogle klubber, der ikke i forvejen løser licenser melde sig ud.
- Måske vil nogle klubber, der ikke tidligere har deltaget i forbundets turneringer tilmelde
hold.
- Det bliver måske en voldsom prisstigning for klubber der har mange medlemmer, som ikke
plejer at have licens.
- Det vil fjerne kløften mellem DGI klubber og DPF Klubber.
- Vi bør beslutte at føre forslaget ud i livet hurtigst muligt.
- Vi bør ikke pille ved den nuværende struktur.
Bestyrelsen vil i det kommende år fortsætte med at kigge på de forskellige muligheder for en
ændring af licensstrukturen.

DPF turneringsstruktur
Turneringsudvalget er i øjeblikket i gang med at kigge på vores turneringer.
Ved møderne var der debat om, hvorvidt man udvander turneringerne ved at planlægge for mange
forskellige typer turneringer.
Debat om ranglisteturneringer:
Spørgsmål: Vil der blive mulighed for at afholde flere forskellige typer ranglisteturneringer?
Svar: Turneringsudvalget er lige nu i gang med at revidere klubmappen og vil i den forbindelse
også kigge på ranglisteturneringerne.
Turneringsudvalget skal have fokus på, om vi har de rigtige tilbud i viften.
Debat om holdstørrelser i Sommerlandsturneringen:
Der er argumenter både for og imod ændring af holdstørrelser. 6-mandshold giver flere klubber
mulighed for at stille hold.
Spørgsmål: Hvorfor findes der en regel om, at alle 9 personer på et 9-mandshold skal spille hele
dagen? Hvorfor kan man ikke bare lade holdet forsætte med f.eks. 8 spillere, hvis det ikke har
mulighed for at være fuldtalligt?
Svar: Begrundelsen er, at ved at lade et hold fortsætte med f.eks. 8 spillere, risikerer man, at de
hold, der mødte et reduceret hold har en fordel, fordi deres muligheder for at vinde er større end
dem, der tidligere har mødt holdet mens det var fuldtalligt.
Debat om spil på tid:
Indlæg fra debatten:
- Hvis vi går væk fra spil på tid, bliver turneringerne for lange. Mange ønsker at komme hjem
i ordentlig tid.
- Spil på tid fjerner noget af spændingen ved spillet.
- Ved alle internationale mesterskaber spilles indledende kampe nu på tid, så vi kan lige så
godt vænne os til det.
- Hvis vi ikke spiller på tid, bliver det for lange turneringer for veteranerne.
- Hvis man spiller på tid, kan man afvikle aftenkampe i regionalen.
- Hvis man spiller på tid, skal man finde en måde at sikre, at det gøres ens alle steder, for
ikke at give nogle rækker eller puljer fordele frem for andre.
- Vi skal kigge på vores kultur – deriblandt overholdelse af 1 minuts reglen.
Der er ikke nok dommere, hvis man skal håndhæve 1 minuts reglen i alle forbundets

-

turneringer.
Det er er spilleledelsens ansvar, hvis kampene trækker ud.
Forslag om at oprette en drejebog for spilleledelser.

Debat om veteranturneringer:
80% af forbundets medlemmer er veteraner. Alligevel deltog kun 17 veteranhold i Veteran DM plus
8 hold, der kunne have spillet veteran i herre DM.
Indlæg fra debatten:
-

Vi skal kigge på de tilbud, vi har til denne gruppe spillere.
Vi skal lave flere veteran turneringer.
DVC aftenkampe i Jylland er ofte for hårdt fordi der er så lange afstande.
Vi skal lave flere Veteran turneringer i samarbejde med en klub
Forslag om at lave en veteran turnering for klubhold efter den skabelon der bruges ved
Nations Veteran Cup.

Aktuelle emner:
Fra deltagerne kom flere forslag til rekruttering af medlemmer til klubberne:
-

Forslag om at udarbejde reklamefilm
Forslag om at udarbejde Instruktionsvideoer
Forslag om at indføre en slags bonusordning når klubberne rekrutterer medlemmer.
Forslag om at have fokus på at rekruttere indvandrere og flygtninge - Vi vil kigge til de
andre forbunds erfaringer.

Bestyrelsen ved Dansk Petanque Forbund takker for deltagelsen og for ideer og forslag til det
videre arbejde med forbundets udvikling.

