Referat – Møde i Eliteudvalget (EU)
Dato: Fredag 22. marts 2013
Deltagere: Henrik Toft (H.T.), Claus Berthelsen (C.B.), Klaus Elsted (K.E.), Tais Lindholm (T.L.)
Fraværende: Jørgen Büchert (J.B.) (Spanien med U23 Kvinder)

Ingen ordinær dagsorden
Velkomst
H.T. og C.B. bød velkommen til K.E. Og T.L.
Alle deltagere i mødet afstemte forventningerne om fremtidens samarbejde i EU. Der var fælles
enighed om et fremadrettet og kreativt samarbejde.

Talenttruppen
H.T. informerede om Talenttruppens forhistorie og idégrundlag.
Talenttruppen udtager ikke personer over 45 år – i modsætning til A-Trupperne, hvor der ingen
aldersgrænse er.
Der er ingen øvre grænse for antal spillere i Talenttruppen.
Juniorer er automatisk kvalificeret til Talenttruppen så snart de overgår til seniorer. Årsagen til dette
er, at EU ønsker at fastholde de unge spilleres udvikling og interesse for petanque.
A-Trupperne indeholder i dag 5 spillere, der har taget vejen gennem Talenttruppen
Ydermere er A-Trupperne for et par år siden udvidet fra 9-12 personer.

Fælles Danmark
EU ønsker at bakke endnu mere op om talentarbejdet i Vestdanmark, selvom arbejdet sommetider
vanskeliggøres af demografi og tidsmæssige begrænsninger.
En løsning kunne være implementeringen af hjælpetrænerordningen i klubberne.
EU håber desuden, at ansættelsen af en ny udviklingskonsulent i DPF kan være medvirkende til at
styrke båndet til alle klubber.

Mentaltræning
H.T.: Udtagede hold vil fremover modtage mentaltræning før turneringer.
C.B.: Juniorer får i løbet af sæsonen ligeledes tilknyttet mentaltræning 2 gange.

Ibiza
Desværre havde kun 2 kvinder tilmeldt sig den forestående turnering på Ibiza, hvor der er delvis
egenbetaling. Derfor kunne EU kun udtage et herrehold. Holdet består af: Sune Vig Larsen
(Hedebo), Lars Slot (Nykøbing Falster PK) og Anders Erlandsen (Nykøbing Falster PK).

NM i Åstrup
Ved NM i Åstrup får alle danske hold tilknyttet en fast coach fra EU.

Aktivitetskalender
Alle deltagere i mødet planlagde deltagelse ved EU´s arrangementer i de kommende par måneder.

U23 herrer
Kort spillermøde med U23 herrer inden kvalifikationsturneringen til EM.

Afslutning
Mødet sluttede kort efter midnat og alle deltagere blev enige om, at udvalget fremover må fastsætte
et sluttidspunkt, så møderne ikke trækker ud.

