Invitation til Talentspejder-dage 2019
Synes du, at du hører til i en af Eliteudvalgets trupper, eller går der et
overset talent i din klub?
Så er chancen der nu!!!
For at få opsporet nye eller oversete talenter, afholder Eliteudvalget nemlig ”talent-spejder-dage” i januar 2019
Hvis du mener, at du er berettiget til, at være en del af vores trupper Eller vil du bare deltage i en træningsdag samme med nogen af verdens bedste spillere for oplevelsens skyld!
Tilmeld dig Talentspejder-dage 2019

Eliteudvalget og Landstræneren, Pascal Verbregue vil være på pletten og vurdere, om vi er af samme mening som dig,
og samtidig give en vurdering af, hvad du evt. bør træne for at højne dit niveau.
Det er lykkes Eliteudvalget at skaffe 2 verdensstjernespillere til træningssamlingen.
Derfor er det med stolthed at vi kan byde velkommen til verdensstjernerne Henri Lacroix og Stephane Robineau. Begge
har stort set vundet alt i Frankrig og Henri Lacroix er nok verdens bedste spiller lige nu.

Talentspejder-dag for alle seniorer og veteraner:
Lørdag den 12. januar 2019
eller
Søndag den 13. januar 2019

Begge dage fra klokken 10.00 til 16.00 hos Star Master's Danmark, Langager 8, 2680 Solrød strand.

Prisen er 200 kr. for en dag.
Tilmeldingen skal ske på DPF hjemmeside. Sidste frist for tilmeldingen er den 7. januar 2019
En vigtigt ting ved tilmeldingen er, at du tilmelder dig med den rolle, du spiller på et hold i dag.
Maksimum spillere pr. dag er 24 spillere, så det er først til mølle ….
Vi håber at spilleudvalgene rundt om i klubberne vil benytte lejligheden til at tage stilling til, om de i deres klub, har
spillere, som de ønsker vurderet.

Med venlig hilsen
Eliteudvalget

Det er muligt at bestille frokostplatte til kr. 55,-. Bestilling og betaling sker samtidigt med tilmeldingen

Spillere, som i forvejen er i en af Eliteudvalgs trupper, kan ikke tilmelde sig denne træning.

