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1. Evaluering af 2011.
Træningssamlingerne har fungeret mht. hjælpetræner, dog har der ikke været meget tid til at tale med Landstræneren. Desuden
fyldte øvelserne for meget i forhold til spil.
NM bød på en opgave, som vi ikke lige havde regnet med, idet en af junior spillerne måtte indlægges på hospitalet. Denne situation
håndteret hele delegationen rigtigt godt. Resultatmæssigt kunne vi godt have tænkt os flere medaljer end vi fik, men en af
grundene til at vi ikke fik det ønske opfyldt var, at juniorerne måtte omrokerer deres hold sammensætning pga. sygdom. Rigtig flot
var det med guld i åben række.
EM i åben række gik på mange måder godt, når vi ser tilbage på, at en af de bærende kræfter meldte fra 4 uger før. Holdet
opnåede en placering, der kvalificerede dem til VM, hvilket var et del mål. I Skytte konkurrencen viste vi meget høj klasse i kvart
finalen, som vi dog tabte knebent til Frankrig.
Ved VM for kvinder opnåede vi kun et overraskede dårligt resultat, hvilket EU på ingen måde havde forventet.
Ved VM for juniorer var resultatet til gengæld langt over forventning. Også her måtte indkaldes en reserve en uge før turneringens
start grundet sygdom. Juniorerne spillede sig flot frem til en 9. plads og bronze i Cup de Nation, og også ved skyttekonkurrencen
klarede Danmark sig godt. Disse resultater giver optimisme i fremtiden.
Ved EM for U23 var resultatet godkendt. Begge hold fik vist meget højt niveau, og med lidt held var begge hold kommet i
semifinalerne. EU fik dog noget af en overraskelse over, at der manglede 5 spillere til banketten. Lørdag aften holdt vi møde med
spillerne, hvor vi appellerede til dem om at blive. Vi forklarede, at der stod i delegationsbrevet, at man skulle deltage i hele
arrangementet, og at vi som værtsland har en forpligtigelse til at deltage, både i forhold til de øvrige nationer og i forhold til de
mange frivillige, der har lagt et stort arbejde i mesterskabet. Ud over delegationsbrevet, har alle spillere også fået et
forventningsbrev fra EU, hvor der også står at man skal deltage i alt under et mesterskab. EU er meget skuffet over det manglende
engagement fra spillerne, og vil udarbejde en tilføjelse i forventningsbrevet omkring, hvad konsekvensen fremover vil være ved ikke
at opfylde sine forpligtigelser.
2. Udarbejde talent politik: Definition på hvem er talenter
Vi har udarbejdet en talent politik, som kan ses i vores tilrettede handlingsplan for 2012
3. Kommunikation: Os selv- spillere - bestyrelsen - sekretariatet – andre
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Bruttotrupperne har i 2011 valgt spillerepræsentanter, der har fungeret som bindeled mellem spillere og EU. Dette tiltag har
fungeret rigtigt godt.
4. Nye tiltag i 2012
•

•
•
•
•
•

Træningssamlingerne skal være mere differentieret. EU skal også stå for nogle af samlingerne uden landstræneren, hvor
der skal fokuseres på teambuilding og det mentale. Alle træningssamlinger skal indeholde et forløb. Træningssamlinger for
landsholdstruppen skal forgå uden deltagelse af andre trupper. Hver landsholdstrup skal træne en hel weekend sammen
med Pascal, ad gangen så det bliver mere tid til dialog med hver enkelt spiller. Der skal også placeres træningssamlinger
vest for bæltet. EU’s kalender skal udarbejdes for hele 2012 sæsonen, og skal afleveres til alle spillere ved første samling.
Det bliver arbejdet på en 4 nations turnering, som skal afvikles på en dag.
Vi skal indpasse en turneringsmodel al la masters i vores træningssamlinger, så vi kan få optimeret spillernes kamp
træning.
EU mener, at det er vigtigt at beholde en landstræner. EU vil også gerne have en assistenttræner, men da der ikke er
økonomi til det hele vil vi i stedet fokusere på, at få professionel bistand til mental træning, da vi mener, at det er et vigtigt
element, der ikke har haft så meget opmærksomhed.
Landsholdstrupperne skal deltage i DM i triple samt DM i skud, da det er de to discipliner, som konkurreres i til EM og VM
samt Hedebo open
Samlet tur for landsholdstrupperne til en international turnering.

6. Trupperne størrelser
EU har besluttet, at Landsholdstrupperne for henholdsvis kvinder og mænd skal måske øges fra 9 spillere til 12 spillere
U23 truppen nedlægges og spillerne overgår til Talenttruppen.
Talent truppens størrelse er endnu ikke besluttet.
Junior truppen forsætter som sidste år på samme måde.
7. Indkommende forslag
Der er kommet forslag fra spillerne, Lotte Büchert, John Saxild Hansen og Eric Geraci. EU er glade for alle forslagene og har
prøver at tilpasse dem i 2012 aktiviteterne, i det omfang det politisk og økonomisk kan lade sig gøre.
8. Tilrette vores handlingsplan
EU vil tilrette handlingsplanen inden december, hvorefter den offentliggøres på DPF hjemmeside.
Eventuelt
EU har udarbejdet et budgetforslag til DPF’s Forretningsudvalg
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