Formandens mundtlige beretning 18. november 2017
Velkommen. Lad os holde en stille stund og mindes de der gik bort, siden
vi var samlet sidst.

Bestyrelsen
I denne sæson har mange af os i bestyrelsen holdt mange møder - som i rigtig mange
møder. Primært fordi vi har arbejdet med strategiaftalen med DIF. Jeg håber, at vi får rigtig
meget ud af al det arbejde med strategi - og her tænker jeg primært på de tre overordnede
emner vi nu har aftalt med DIF. Fordi på det økonomiske område har vi allerede fået
succes. Vi har nemlig fået vores økonomiske tilskud fra DIF på plads for de næste fire år.
Det giver arbejdsro, og det har ikke mindst sikret en god og fornuftig økonomi for
petanqueforbundet. Det er vigtigt. Det er jeg sikker på at de tidligere formænd vil give mig
ret i. Pengene er noget af de vigtigste at have på plads. Det er ikke sjovt når man hele
tiden mangler nogen. Strategiemnerne skal jeg nok komme tilbage til.

Samarbejdet med DGI
Møderne med DGI, som jeg har omtalt de senere par år, fortsætter. Vi - det er Robert,
vores næstformand, Kenneth vores udviklingskonsulent, Pernille fra sekretariatet og jeg
selv - har mødtes med repræsentanter fra DGI ca. 4 gang om året de seneste to år. Vi
taler om, hvad der giver mening at samarbejde om. En fælles kalender er en af
ambitionerne, så vi ikke får planlagt store ting på de samme datoer. DGI har
omorganiseret sig, og fået valgt en landsledelse for Petanque. Helle Olsen fra Midt- og
Vestsjælland er blevet formand, og det er valgt yderligere fire - alle fra Jylland, til en
bestyrelse. I DPF’s bestyrelse glæder vi os til at høre deres planer for samarbejdet. Vi skal
jo også huske, at vi nu har en strategiaftale med DIF, hvor et af punkterne er samarbejde
med DPI Petanque om at blive en såkaldt visionsidræt fra 2019. Den aftale har vi også
med DGI - gudskelov da. Det kommer givetvis flere informationer og samarbejdet i løbet af
de næste år. I må ikke være i tvivl om, at vi i DPF’s bestyrelse vil samarbejde med DGI
Petanque om alt det, der giver mening. Der er ingen planer om f.eks. sammenlægning af
DGI petanque og DPF. Det vil nemlig forudsætte at DIF og DGI bliver lagt sammen. Og
det er der ikke noget, der tyder på lige nu, fordi alle politiske og administrative kræfter i de
to forbund arbejder nemlig på at bevare begge hovedorganisationer uanset hvad. Tænk
hvor mange politikere og administratorer der kunne spares ved en sammenlægning. Og
det virker jo skræmmende på begge grupper. DIF´s manta – ”Mest Idræt for pengene” gælder altså kun, hvis begge hovedforbund bevares. Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi
åbenbart er nødt til at have to hovedforbund med nogenlunde samme formål. Som en DIF
idræt er den eneste forskel man også har elite som formål, og det har man jo ikke i DGI. I
DIF og DGI har vi altså to hovedbestyrelser, to sæt jurister, to sæt idræts- og
udviklingskonsulenter, og to sæt regnskabsfolk, masser af sekretariater- og jeg kunne
blive ved og ved, som beskæftiger sig med nøjagtigt det samme. Jeg mener nok at
pengene kunne være brugt bedre, men sådan er det. I andre lande har man i øvrigt ikke to
forbund, det er en helt dansk ting.

Samarbejdet med Minigolf og Dart
Jeg mødes ret ofte med formændene for de andre forbund i den ene eller anden anledning
- mindst fire gange om året mødes vi til fælles arrangementer. Det ene er for eksempel
sportsarrangementet første weekend i januar, der kommer i fjernsynet. I den forbindelse
har jeg - naturligvis bakket op af bestyrelsen - lavet en aftale med formændene for
Minigolf og Dart om et fremtidigt samarbejde. Tanken er, at vi sammen etablerer et center,
hvor man som borger eller medlem kan komme og selv beslutte, hvilken af de tre idrætter
man vil dyrke den dag - det er indendørs vi taler - eller gerne flere idrætter samme dag.
Med fælles faciliteter. Vi arbejder videre på sagen, og håber at det kan lykkes. Vi leder
efter en kommune, der er interesseret i et samarbejde. Vi har allerede holdt et møde med
den første kommune, Kolding, der kunne være interesseret, og som måske har lokaler og
som kan blive til noget. Vi arbejder i hvert fald videre med sagen. Det er Kenneth og
undertegnede, der har bolden. Ideen har meget stor bevågenhed fra mange
interessegrupper bl.a. DIF´s bestyrelse, ”Bevæg dig for Livet”, DIF og DGI´s nye fælles
organisation, og Lokale Anlægsfonden, som er rigtigt gode at være venner med. De er klar
med opbakning og med pengene, når det bliver nødvendigt og vi finder noget konkret. Vi
arbejder videre med sagen.

Strategiaftalen med DIF
Jeg vil gerne have lov til at fortælle lidt om baggrunden og resultatet for strategiaftale med
DIF.
I 2016 blev det besluttet, at idrætsforbundene under DIF pr. 1/1-2018 skal honoreres via
en plan for fremtiden, i stedet som nu, hvor vi honoreres via de aktiviteter som er
gennemført, altså landsholdsrejser, ranglisteturneringer, DM, osv.
Planen for fremtiden skal planlægges gennem indgåelse af strategiaftaler med DIF, og
realiseres af forbundene gennem arbejdet og aktiviteterne. En lang række møder internt i
DPF og endnu flere møder og drøftelser ind imellem med vores DIF konsulent Anders
Vedel, som i øvrigt deltog på repræsentantskabsmødet sidste år, har resulteret i, at det er
lykkedes at indgå en aftale med DIF om de nærmeste fire år. Dette betyder at vi primært
skal arbejde med disse tre strategier - "Fastholdelse og Rekruttering af medlemmer",
"Samarbejde med DGI Petanque" og "Talentudvikling af spillere". Til at arbejde med disse
tre emner får vi tildelt ca. kr. 900.000 om året i de nærmeste fire år. Langt den største del
af disse midler går til lønninger, for det er Kenneth, der primært skal arbejde med dette,
men også Pernille. Der kan også blive tale om landstrænere, talenttrænere osv., der også
skal afsættes lønkroner til.
Blot til orientering er det meldt ud at økonomien til vores landshold ikke indgår i DIF
støtten, men skal egenfinansieres via forbundets egne indtægter.
Det er vigtigt at sige at fremtiden for Dansk Petanque Forbund ikke skabes i et mødelokale
af politikere og embedsmænd fra DPF og DIF. Vi bygger blot sammen en vej - vi prøver at
vise vej - men hvis spillere og klubber ikke vil køre på vejen - eller gå på vejen - så er det
jo fuldstændigt ligegyldigt, hvad vi planlægger og laver strategier for. Det er jer der
bestemmer, hvad der lykkedes - og ikke mindst, - hvad der ikke bliver en succes.

Hvis vi deler os i grupper i DPF. F.eks. i Vest/Øst - veteraner/ikke veteraner - elite/bredde,
regelstrammere og regelslappere, så tror jeg at det bliver svært, og uanset strategier og
planer kommer vi ikke til at gå samme vej, og chancen for succes bliver mindre. Jeg siger
ikke dermed, at vi skal gøre og ville det samme - eller synes det samme. Men at vi skal
respektere hinandens meninger og holdninger. Tage drøftelserne – sammen, og beslutte
hvilken vej vi skal. Og så være enige om at gå den vej det er besluttet at gå - sammen.

Licenser
Vi har talt en del om licenser i år. Antallet af licenser har været jævnt faldende de seneste
år. Det er ikke valgfrit om DPF vil have licenser. Hvis vi vil være det forbund, der stiller
hold til VM og EM, så skal vi have et licenssystem. Nogen af jer, har måske været i
Frankrig eller andre steder, hvor det kræves at man har en licens for at få lov at være med.
Vi bestemmer dog selv, hvad licensen skal koste. Det forslag vi drøfter for tiden betyder, at
hvis man er medlem af DPF, har man forlods betalt for licens til alle sine medlemmer. Man
skal jo huske at det er klubben, der er medlem af forbundet, ikke det enkelte klubmedlem.
Licensbeløbet financiers ved en forhøjelse af medlemskontingentet og en forhøjelse af
tilmeldingsgebyret til AL sommerlandsturneringen. Målet er naturligvis, at flere deltager i
sommerlandsturneringen og ranglisteturneringerne rundt omkring. Vi har arbejdet med
mange modeller, for at kunne beregne den økonomiske konsekvens. Vi kan endda se den
nøjagtige konsekvens for hver enkelt klub ved hvert enkelt forslag. V har holdt møder med
nogle af formændene, vi har haft det med på medlemsmøder, og drøftet det. Der har
været både tilhængere og modstandere. Hvis forslaget bliver en realitet, skal den enkelte
klub jo ud og regulere klubkontingentet, idet hvert medlem ikke længer skal betale licensen
selv. Og det er der en del klubber der ikke bryder sig om. Vi arbejder videre med forslaget i
tiden frem. Og forslaget bliver ikke fremsat af bestyrelsen, hvis ikke vi fornemmer at der er
bred opbakning til det.
Apropos licenser har jeg lidt tal i dagens anledning.
Antallet af licenser de seneste 5-6 år
År

Seniorlicens

Junior Licens

I alt

2017

1024

43

1067

2016

1001

42

1043

2015

1049

38

1087

2014

1108

24

1132

2013

1127

16

1143

2012

1197

20

1217

Vi er ved at være dernede, hvor der ikke kan blive færre licenser, hvis vi ellers skal have
de samme antal hold i sommerlandsturneringen.

Medlemmer.
Jeg vil gerne have lov i 2017 at sige velkommen til nogen klubber:
PIF Petanque Nexø
Sydstevns Petanque Klub
Holmebæk Petanque
Ugerløse Petanque
Petanque Alliancen

Der desværre også nogen, der har sagt farvel:
Næsbjerg Petanque
BMI Petanque
Kr. Saaby
Skovlunde
Åstrup
Herlev Petanque
Antallet at medlemmer i 2016 - 3159 medlemmer pr 31/12 2016
Vi er faldet lidt i forhold til 2015, hvor vi havde 3318. Det var rekordår, vi har ikke tidligere
haft flere medlemmer.
Så vi er faldet lidt, og det er naturligvis ærgerligt.
Antallet af klubber pr. 31/12 2016 er 70 klubber

Dialogmøder om turneringer
Vi holdt et dialogmøde her i februar eller marts. Det var en stor skuffelse for mig. Der kom
ikke så meget ud af det, som vi ikke kendte i forvejen. Jeg havde håbet på nogle helt nye
ideer, som vi kunne bruge og bygge på for fremtiden. TU ændrede dog lidt i formen for
ranglisteturneringer - nogenlunde efter de planer og Mikkel Hjorth var blevet valgt på
sidste år. Det har til gengæld være en succes. Antallet af deltagere til
ranglisteturneringerne er steget betragteligt, selv om antallet af deltagende veteraner er
faldet en hel del.
I 2016 var ranglisteturneringerne jo kvalifikation til landsholdstruppen for landshold. Det
var ikke tilfældet i år, hvor EU udtager bruttotruppen på samme måde, som de andre
trupper. Jeg vil dog gerne igen takke de klubber og personer der deltog i dialogmødet. Vi
kunne jo da konstatere, at der generelt er stor tilfredshed med det vi laver i DPF. Og det er
vi naturligvis glade for.

Landshold
Antallet af internationale mesterskaber fortsætter med at stige. Nu er der ca. 12
mesterskaber pr. år. Der er nemlig 23 mesterskaber på en 2-årig periode. Et mesterskab i
gennemsnit om måneden. Det er dæleme mange. Tiden til at arrangere for Pernille, og for
Eliteudvalget for den sags skyld er meget stigende. Feriedagene for de frivillige - og ikke
mindst spillerne er stigende. Danmark skal naturligvis deltage, hvis vi har et rimeligt hold,
eller hvis EU har et udviklingsprojekt kørende - og det har de jo næsten hele tiden. Det er i
hvert fald min holdning, at vi bør deltage, hvis vi har muligheden for det. For der er kun
DPF til at tage sig af eliten i Danmark. Så det er vores ansvar. Og det tager vi gerne.
Resultaterne. Tja. Det går lidt op - og lidt ned. Jeg er i hvert fald tilfreds, når man maler
med den store pensel. Flot resultat i Madagaskar for herrernes VM – kvartfinale, hvor vi
tabte til de kommende mestre - fra Madagaskar. Kvinde VM i Kina nu for nylig - ubesejret i
de 5 indledende kampe. Flot. VM i doubledisciplinerne og single og fik hold i
ottendedelsfinalerne. Jeg ville gerne have haft et hold mere i hovedturneringen - og måske
et i kvarten. Men alligevel- Det var tæt på - et skud faktisk - som jeg husker det. EM herrer
i Frankrig - igen i ottendedelsfinalen. U23 herrer i Frankrig - sidst ud af 19 lande. Det var
skidt. Der er lidt at arbejde på. Og det er jo fint. Junior VM i Kina. Et fuldstændigt uerfarent
hold vinder alligevel tre kampe i indledende og bliver faktisk nr. 12, men snydes for en
ottendedelsfinale, da man pludselig har ændret på reglerne og lægger indspilskampe ind.
Det betød f.eks. at vi pludselig skulle møde Spanien 2 gange. Det er normalt ikke noget
man gør. Havde det været ved et Herre VM, ville alle have stået op og stampet i bordene.
Godt gået at juniorerne - og væsentligt over mine forventninger. Og dermed jo en rigtig
beslutning om at deltage.

Debat på Facebook
Jeg har faktisk skrevet et langt indlæg om tidligere landsholdsspilleres debat på FB. Og
bl.a. holdningen til overholdelse af petanquereglerne og udtagelse af landshold. Jeg har
besluttet mig for ikke at læse det op. Kan være at vi kommer tilbage til det. To ting ligger
dog fast så længe vi har den nuværende bestyrelse. DPF arrangementer spilles efter de
internationale spilleregler, og i DPF og Eliteudvalget udtager vi landshold på baggrund
præstationer og deltagelse i vores landsholdstrupper.

Samarbejde med personale og bestyrelse
Vi har fortsat to ansatte - Pernille i sekretariatet og Kenneth som udviklingskonsulent.
Begge har fortsat masser at arbejde med. Der er klubber, der skal serviceres med både
kontant viden og forslag om udvikling. Der er stadigvæk mesterskaber, der skal
planlægges og landshold, der skal sendes rundt om i verden. Samarbejde med DGI,
afholdelse af petanque camp, og små videoer med træningsøvelse - og meget meget
mere. Mange tak for samarbejdet i året der er gået. I gør det interessant at være formand
for DPF - og for det meste gør I det også nemt. Det er jeg glad for. Også tak til
samarbejdet i bestyrelsen. Der er aldrig kedeligt. Jeg ser frem til mange spændende timer

og dage i den nye bestyrelse. Udfordringerne med specielt den nye strategi er store, men
ved fælles hjælp, skal vi nok komme frem til et godt resultat.
Benny Olesen blev valgt til PR- og kommunikationskoordinator sidste år. Han fik dog
alligevel ikke tid - beklageligvis. Han fik nyt arbejde. Vi forslår nu, at vi vælger et
"bestyrelsesmedlem uden særlig portefølje". Vedkommende vil kunne arbejde med hvad
som helst - også PR og kommunikation, men også hjælpe med alt muligt andetmesterskaber, strategiudvikling, eller overtage en post, hvis vi skulle få forfald af den ene
eller anden grund. Erik Barfod fra Kliken på Fyn ved Odense har meldt sig som kandidat.
Mette Ryberg- vores uundværlige kasserer - har meddelt at hun stopper til næste repmøde. Vi har et håb om, at vi kan lokke en anden til at overtage udfordringen eller lokke
Mette til at blive. Hvis der er nogen, som skulle have lyst, så vil vi gerne have en person
som vil kunne starte stille og roligt op et halv års tid inden næste repræsentantskabsmødet
2018. Grunden er, at det faktisk tager ca. 6 måneder at få alle formaliteterne på plads,
med banken osv. Jeg ved naturligvis godt, at personen skal vælges formelt på rep-mødet,
men jeg har endnu ikke hørt, at der har været kampvalg om kassererposten. Det er
virkeligt en vigtig opgave, så her tænker vi mere praktisk end vi tænker regler. Hvis en af
jer her i forsamlingen er interesseret, må du gerne række hånden op lige nu. Så kan vi
tage en snak om sagen.
- Der er tilsyneladende ingen lige nu, men tænk over det. Kassererposten er en vigtig post.
Det kan være en ensom post, men vi har gudskelov lavet en aftale med
regnskabsafdelingen i DIF.
Dette var hvad jeg valgte at tage med i min beretning i år.
Jeg kunne også have snakket om DM rekorden i antallet af tilmeldte.
Jeg kunne have talt om EM for Veteraner, som vi afholdt her i oktober. Det var en kæmpe
stor succes, hvor alle landshold var meget tilfredse med det, som Danmark havde lavet.
Jeg kunne også have snakket mere om den store stigning i antallet af deltager i
ranglisteturneringerne.
Jeg kunne have snakket om, hvordan vi i DPF har fået påvirket DIF til at lave
organisationsændringer i vores DIF Fællesskab, så vi for vores vedkommende i stedet for
en merudgift på 50.000 kr. om året sparer 25.000.
Jeg kunne have fortalt om Klør 5, som kører nu som en stor succes i det østlige Danmark.
Og jeg kunne også have fortalt om Boule Hedebos hal, som der var indvielse af for nyligt.
Men jeg valgte at fortælle om det andet, og hvis der er noget nogen ønsker at høre mere
om, kan de jo gå på talerstolen og bede om det.
Slut på min beretning

Lars Friis

