Reglement for de faste udvalg under Dansk Petanque Forbund

I henhold til DPF´s vedtægter § 16 stk. 4 har bestyrelsen udarbejdet reglementer, der definerer de enkelte
udvalgs arbejdsområde, formål og kompetencer.

Slettet: 7

Reglementerne godkendes af repræsentantskabet, og ændringer af disse skal forelægges til
vedtagelse på repræsentantskabsmødet med almindeligt flertal.

Slettet: Reglementet

Da bestyrelsen jævnfør vedtægternes § 4.1 er overordnet udvalgene, kan bestyrelsen til enhver tid omgøre
udvalgenes beslutninger.

Slettet: følgende

Slettet: heri
Slettet: repræsentantskabet

Udvalgenes arbejdsområder:
Turneringsudvalget (TU):
TU består af en formand samt tre medlemmer, der alle vælges på repræsentantskabsmødet.

Slettet: Udvalget udarbejder en turneringspolitik til
vedtagelse i bestyrelsen.

TU er ansvarlig for DPF’s egne turneringer samt Danmarksmesterskaber og regler herfor.
Dette omfatter dog ikke dommerpåsætninger.

Slettet: forestår

TU udarbejder og vedligeholder Turneringsmappen samt forestår turneringsplanlægning.
TU varetager uddannelse i turneringsplanlægning.
TU forestår regler for ranglisteturneringer.

Slettet: forhold vedrørende disse turneringer –
Slettet:
Slettet: er ansvarlig
Slettet: for
Slettet: turnerings- og spilleregler.
Slettet: er ansvarlig

Eliteudvalget (EU):
EU består af en formand samt fire medlemmer, der alle vælges på repræsentantskabsmødet.
Udvalget er ansvarlig for forbundets elitespillere
Udvalget udarbejder forbundets talent – og elitestrategi til vedtagelse i bestyrelsen.

Slettet: elitepolitik

Udvalget udarbejder retningslinjer for forventningerne til landsholdsspillerne.

Flyttet nedad [1]: Udvalget udarbejder
retningslinjer for og er ansvarlig for
landsholdsbeklædningen. Udvalget udarbejder

Det er udvalgets ansvar at sikre, at spillere udtages til landsholdet.
Udvalget varetager kontakten til landstræneren.
Udvalget har pligt til at holde sig orienteret om DIF’s og Team Danmarks talent- og elitepolitikker.
Udvalget forestår udtagelse af spillere til veteranlandsholdet.
Eliteudvalget varetager uddannelse af trænere og coaches
Udvalget udarbejder retningslinjer for og er ansvarlig for landsholdsbeklædningen.

Slettet: er ansvarlig for
Slettet: spillere til
Slettet: Udvalget arbejder for at støtte DPF’s
medlemsklubber, blandt andet ved afholdelse af
klubbesøg, aktivitetstilbud, materialer samt ideer til
hvervning af nye medlemmer.¶
Slettet: er ansvarlig for
Flyttet (indsættelse) [1]

Dommerudvalget (DU):
Udvalget består af en formand samt to medlemmer, der alle vælges på repræsentantskabsmødet.
DU er ansvarlig for alt vedrørende dommere og spilleregler i DPF
Udvalget varetager uddannelse af DPF’s dommere. Udvalget
Udvalget står for kontakten med dommerne.
Udvalget står for koordinering og tildeling af dommeropgaver til de enkelte dommere.
Udvalget er ansvarlig for oversættelse og tolkning af de internationale spilleregler og har pligt til at
informere DPF og DPF’s medlemmer om ændringer i disse.

Slettet: Træner/d
Slettet: /uddannelses
Slettet: T
Slettet: U
Formateret: Dansk
Slettet: Udvalget udarbejder en uddannelsespolitik til
vedtagelse i bestyrelsen.
Slettet: er ansvarlig
Slettet: for
Slettet: bl.a
Slettet: .
Slettet: er ansvarlig
Slettet: er ansvarlig
Slettet: og
Slettet: Udvalget er ansvarlig for DPF’s træneruddannelse
samt øvrige uddannelsesaktiviteter.¶

Slettet: Marts 2012
Formateret: Dansk

Godkendt November 2019

Slettet: Antal medlemmer EU ændret til 4
efter rep. møde beslutning om udvidelse af
udvalget 2013 Ansvar for veteraner flyttet fra
BU til EU jfr. beslutning på
repræsentantskabsmøde 2013¶
Antal medlemmer i Breddeudvalget og valg til
udvalget ændret jfr. beslutning på
repræsentantskabsmøde marts 2014
Breddeudvalget, Ungdomsudvalget og
Informations- og Sponsorudvalget fjernet som
følge af ny bestyrelsesstruktur vedtaget på
repræsentantskabsmøde november 2015¶
Sætningen ” Da bestyrelsen jævnfør
vedtægternes § 4.1 er overordnet udvalgene,
kan bestyrelsen til enhver tid omgøre
udvalgenes beslutninger.” er tilføjet efter rep.
møde beslutning 2016

