Elitudvalgsmøde lørdag d.2.4.2011
Lørdag d.2.4.11 samledes juniorerne samt en del af de mandlige U-23 spillere til træning hos
”Starmasters Danmark” på Hastrupvej 7 i Gadstrup. Det blev en meget arbejdsom og konstruktiv
træningsdag hvor Claus Bertelsen igangsatte gode og relevante indlæg- og skudøvelser for juniorerne,
mens de 5 fremmødte U-23 spillere koncentrerede sig om forskellige præcisionskast samt taktiske
overvejelser under spil. Det blev til mange timers fokuseret træning – og det var påfaldende hvorledes
alle spillere ydede deres ypperste både spillemæssigt men også socialt: der var kort sagt en rigtig god
stemning – og så gjorde det jo heller ikke noget at foråret for alvor startede denne dag. En stor og speciel
tak skal rettes til Starmasters og dagens effektive hjælpere (Jane Røssel, Pia og Jan Svendsen): mad og
drikke var en gave til DPF i anledning af 25-års-jubilæet.
En vigtig opgave for EU var at udtage 2 juniortripler til Nordisk Mesterskab i Oslo d.20.-22.5.11. Følgende
blev udtaget:
Triple: Marcus Presutti, Sasha Donkild, Mette Wagner
Triple: Nicolaj Witzke, Malou Lyng Larsen. Mathias Beyer Andersen
Herudover afholdt det nye eliteudvalg sit første møde – udvalget består nu af Henrik Toft (formand),
Claus Bertelsen, Karsten Lausen-Marcher(nyvalgt) og Jørgen Büchert (nyvalgt). Primær opgave for det
nye udvalg var selve konstitueringen og i denne forbindelse uddelegeringen af arbejdsopgaver herunder
ansvarsfordelingen mht. trupperne. Vi besluttede følgende overordnede fordeling:
Henrik Toft:

A-trupperne: Kvinder + mænd

Claus Bertelsen:

Juniorerne

Karsten Lausen-Marcher:

Talenttruppen

Jørgen Büchert:

U-23: kvinder+mænd

Endvidere havde EU modtaget en ansøgning fra Christian Nielsen ( Hedebo) om økonomisk støtte til 2
navngivne tripler til en international turnering på Ibiza i maj-måned. Da alle 6 implicerede spillere
figurerer i A-truppen besluttede EU at yde kr. 1.500,-/ triple.
Vi besluttede også at takke ja en til invitation til en international juniorturnering som finder sted i
nærheden af Amsterdam d.13.+14.5. I denne forbindelse blev følgende juniorer udtaget:
Rasmus Toft, Mads Hansen,Dennis Moestrup,- coache: Karsten Lausen-Marcher og ekstra-chaufør:Karin
Marcher
På EU’s vegne JB

