Protektor Hans Kongelige
Højhed Prinsgemalen

Medlem af
Danmarks Idræts-Forbund
og
Féderation Internationale
de Pétanque et Jeu Provençal

Referat fra Eliteudvalgsmøde den 15. august 2011
Deltagere: Jørgen Büchert, Claus Berthelsen, Karsten Marcher og Henrik Toft
Til mødet var under punkt 1: Udtagelse procedure, indbudt Lotte Büchert, Lars Lloyd, Line Hjort og Morten Saxild-Hansen.
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1.

Udtagelses procedure.

Kl. 18.00 til 20.00
Kl. 20.00 til 20.30
Kl. 20.30 til 20.45
Kl. 20.45 til 21.00
Kl. 21.00 til 21.15
Kl. 21.15 til 21.30
Kl. 21.30 til 21.45

Eliteudvalget, spillerrepræsentanterne samt de to bestyrelsesmedlemmer gennemgik EM/VM udtagelserne, og kom frem til,
at der var mulighed for forbedringer på følgende områder:
•
•
•
•
•

Der manglede en detaljeret beskrivelse af udtagelse kriterier
Udtagelsen skete ved et mesterskab
Sprogforviklinger i forbindelse med forklaringer fra landstræneren
Diskussion af baggrunden for udtagelsen foregik i plenum
Der har i tiden op til udtagelsen, ikke været nok tid til, at hver enkelt spiller kunne snakke med landstræneren.

Disse ting blev diskuteret igennem, og der fremkom følgende forslag til at forbedre udtagelsesproceduren i fremtiden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udtagelser bør ske på en træningssamling.
Der bør ansættes en assistenttræner, som bl.a. kan sikre, at der ikke sker misforståelser på grund af sprogforviklinger
samt forbedre kommunikationen mellem spiller, landstræner og EU.
Landstræneren bør kun arbejde med en trup af gangen.
Indhold af træningen bør tilpasses til hver trup
Nogle af træningssamlingerne bør indeholde teambuilding
Der bør arbejdes med mentaltræning.
Der bør arrangeres en samlet tur for landsholdstrupperne til en udenlandsk turnering.
Udtagelse af henholdsvis herre truppen og dame truppen bør ikke nødvendigvis ske samtidigt, men tilpasses det aktuelle
mesterskabs dato.
Diskussion af udtagelserne bør ikke foregå i plenum

Udtagelsesproceduren til talenttruppen og A – truppen blev ligeledes drøftet:
Alle var enige om at der fremover skal ligge helt klare retningslinjer på skrift, om hvordan man kommer i talenttruppen, og evt.
videre derfra til A – truppen.

Disse punkter vil EU arbejde med, og vil forsøge at få så mange af punkterne som muligt realiseret, under hensynstagen til vores
budget.
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2.

Udtagelse procedure til U23.

EU diskuteret proceduren for udtagelsen, for at sikre, at der ikke vil opstå samme problematik som ved udtagelsen af kvinderne.
Udtagelsen vil ske i anden uge af september med telefon opringninger til alle u 23 spillere.
3.

Coach til U23.

EU er enig om, at der skal 4 coaches til EMU23, da det er på hjemmebane, og der bliver spillet både double og single på samme
tid.
4.

Træningssamlinger

Vil er ved at tilrettelægge efterårets træningssamlinger for de udtagende hold. Disse datoer kan ses på DPF’s hjemmeside.
Punkt 5 til 7 blev udsat, da tidsplanen blev overskredet.

Med venlig hilsen
Henrik Toft

Dansk Petanque Forbund
Idrættens Hus * Brøndby Stadion 20 * 2605 Brøndby * TLF +45 43 26 24 45/ +45 43 26 24 46

