Referat fra Kraftcentermøderne i Vest den 23. januar og Øst den 30. januar 2019

Eliteudvalget har nu afholdt de to kraftcentre møder et øst og et vest, som det er beskrevet i vores strategi.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle, der har deltaget i vores opstartsmøder. Det lover godt for fremtidens junior- og
talent petanque.
I samarbejde med Dansk Petanque Forbunds Eliteudvalg har følgende klubber indgået en Kraftcenteraftale:
Øst: Hvidovre, Hedebo og Star Masters Danmark
Vest: Brabrand, Star Petanque, Odense og Vestfyn.
Alle klubberne tog godt imod Eliteudvalgets oplæg og har lovet at bakke op om ideen.
Eliteudvalget, klubber og trænere enedes på begge møder om, at ville yde den indsat der kræves for at skabe den
succes, som de nye Kraftcentre kan bringe med sig.
Hedebo har tilbudt deres kontorfaciliteter til Træner og Eliteudvalg til brug for møder i forbindelse kraftcenter, og
det skal der lyde en ekstra tak for.
Det er også med stor glæde og med stolthed, at vi kan præsentere et Kraftcentertrænerteam med så stor petanque
viden og erfaring.
Vi er sikker på, at vi nok skal få nogle spændende træningssamlinger op at stå.
For Kraftcenter Øst består trænerteamet af Maria Sonasson, Daniel Presutti, Anders Erlandsen, Morten Junge, Didier
Risbourg og Peter Cronberg
For Kraftcenter Vest består trænerteamet af Torben Vous, Jan Breumby, Brian Taastrup, Kasper Sørensen og
Christoffer Barfod.
Peter Cronberg er Træner koordinator for Øst og Torben Vous er Træner koordinator for Vest.
Eliteudvalget har valget Erik Erlandsen som Kraftcenter koordinator for Øst og Johnny Hofhøj som Kraftcenter
koordinator for Vest.
Næste step bliver, at alle trænerne skal planlægge træningssamlinger for Kraftcentrene og sammensætte trupperne.
Her har eliteudvalget en udfordring: Sidste års juniortrup bestod af 25 juniorspillere.
Hvis vi skulle lave en juniortrup dags dato, kunne vi kun inviterer 5 juniorspillere, da klubberne nemlig kun p.t har løst
licens for 5 juniorspillere.
Vi formoder, at måske er den nye indgået licensaftale hvor alle DPF-klubber har gratis licens der er årsagen.
Klubberne tænker måske, at tegningen af licens sker automatisk, men det er ikke tilfældet. Klubberne, skal nemlig
stadig, som de foregående år oprette licens for deres medlemmer, selvom prisen i år er 0 kr.
Vi regner med at udsende invitation samt aktivitetskalender til alle de berørte spillere i junior og talenttruppen
senest sidst i februar - Men husk! Vi sender kun ud til spillere, som har tegnet licens for 2019.
Eliteudvalget glæder sig til at komme i gang med dette projekt. Når der er så stor opbakning, er vi sikre på, at vi nok
skal komme i hus med Kraftcentrene.
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