Referat fra Eliteudvalgsmøde den 11. maj 2016
Tilstede: Claus Bertelsen, Glenn Hansen, Klaus Elsted og Henrik Toft
Afbud: Glenn Bernstein
Dagsorden







Nyt fra trupperne
Hedebo Open
Invitationsturneringer
NVC
DM
EVT

Nyt fra trupperne
Første junior samling havde rekord høj deltagelse. I alt 19 junior deltog til samlingen. Eliteudvalget afholdt også
et forældremøde, som havde stor opbakning fra forældrene side. Alt lover godt for fremtidens juniortrup.
Talenttruppen har fået flere nye spillere, som spiller på et højt niveau. Vores landstræner mener at vores
talenter vil kunne gøre sig gældende i fremtiden.
Kvinde- og herre A trupperne viser også meget højt niveau. Det lover godt for fremtidens internationale
opgaver.
Veterantruppens kvalifikation skal tilrettes eller laves helt om. Det er en opgaver, vi nok skal have på plads
senest i august.

Hedebo Open
Eliteudvalget har inviteret 5 franske top spillere samt landstræneren til at danne triple hold med herre truppen.
Disse konstellationer bør udmønte sig i nogle top resultater til Hedebo’s tripleturnering. Det bliver spændene,
at se om vores nye tiltag virker.

Invitationsturneringer
Eliteudvalget har udtage følgende spillere til en invitation turnering i Belgien til august. Kvinde hold: Mia
Carlson – Maria Saxild – Sasha Donkild, Herrehold: Morten Saxild – Morten Junge – Anders Erlandsen.

NVC
Nations Veteran Cup spilles i Hvidovre som sidste år. Følgende nationer har tilmeld sig turneringen: Østrig –
Scotland – Holland – Finland – Norge – Waels og Ukraine (et hold.) Eliteudvalget og arbejdsgruppen ser frem til
forhåbentligt endnu en god weekend.

DM
Ved DM dagene vil udvalget komme og observerer på dagene. Claus, Henrik og Klaus er ved triplen og Claus
ved doublen. Resten af udvalget spiller eller dømmer ved DM.

Eventuelt
De to hændelser ved rangliste turneringerne, hvor der efter sigende skulle være et hold, der tabte med vilje og
et hold der trak sig, er hændelse som eliteudvalget tager afstand fra.
Sportsmands Ship og fairplay er noget, der arbejdets med i alle vores trupper, og som vi forventer at vores
spillere tager meget seriøst.
Ref. Henrik Toft

Dansk Petanque Forbund
Idrættens Hus * Brøndby Stadion 20 * 2605 Brøndby * TLF +45 26 28 24 45 *dpf@petanque.dk* www.petanque.dk

