Brøndby den 2/12 2013

Beskrivelse af opgaver for udvalgsmedlemmer i specialudvalgene i Dansk Petanque Forbund.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at udvalgsmedlemmer kan være ansvarlige for
præciserede delopgaver, således man ved præcis, hvad man er ansvarlig for.

Se i øvrigt Handlingsplan for udvalgene og ”Reglement for de faste udvalg under Dansk Pétanque Forbund” på
DPF’s hjemmeside.

Udvalg: Breddeudvalget.
Antal medlemmer: 1 formand som er medlem af DPF’s bestyrelse og 6 udvalgsmedlemmer, som også er
regionsformænd i deres landsdel.

Primære opgaver
Udvalget arbejder med udvikling og vedligeholdelse af breddepetanque i Danmark, herunder kvalifikation til
veteran venskabskampene mod Sverige, samt arbejde med Regionsudvalgene.

Primære opgaver for udvalgsmedlemmer/Regionsformænd:






Deltage i udvalgsmøder
Kontakt med klubber og turneringer i regionen
Deltage i udarbejdelse af regionsturneringer
I samarbejde med Breddeudvalget, arrangere en turnering i landsdelen, som evt. til slut samles i en
landsfinale.
Ad hoc opgaver

Udvalg: Turneringsudvalget.
Antal medlemmer: 1 formand som er medlem af DPF’s bestyrelse og 3 udvalgsmedlemmer.

Primær opgave:



Forestå DPF’s egne turneringer (SLT, Vinterturneringer, DVC, Eurocup m.m.) samt DM og forhold
vedrørende disse turneringer.
Bindeled til klubbernes ranglisteturneringer og ansvarlig for dispensationer, spillekalender,
ranglistepoints, turneringsregler og spillesystemer etc.
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Primære opgaver for udvalgsmedlemmer:
Nye udvalgsmedlemmer kan aftale nærmere om præcis hvilke opgaver, man har lyst til at løse.






Deltage i eller være turneringsansvarlig et antal rangslistestævner/DM’er årligt
At være ansvarlig for 1 hovedturnering i TU regi (SLT/DVS/Vinterturnering etc.) – efter nærmere aftale i
TU
Indgå i spilleledelse/turneringsansvarlig ved udvalgte turneringer
Medvirke til udvikling af handlingsplaner
Udvikle TU og nye turneringsformer og f.eks. at anvende DPF’s turneringsportal/hjemmeside

_______________________________________________________________________________________

Udvalg: Træner/dommer/uddannelsesudvalget.
Antal medlemmer: 1 formand som er medlem af DPF’s bestyrelse og 3 udvalgsmedlemmer.

Primære opgaver:






Påsætte dommere ved ranglistestævner, DM m.v.
Varetage, beslutte og implementere de internationale spilleregler i dansk pétanque
Uddanne dommere
Uddanne klubtrænere
Afholde regelkurser for klubberne

Primære opgaver for udvalgsmedlemmer:
 At deltage i et antal udvalgsmøder hvert år
 Motivere spillere og klubber for at få flere dommere
 Deltage i (efter valg og muligheder)
o Træneruddannelsen
o uddanne klubtrænere
o deltage i dommeruddannelsen
o koordinere/tildele dommeropgaver

_______________________________________________________________________________________
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Udvalg: Informations- og Sponsorudvalget.
Antal medlemmer: 1 formand som er medlem af DPF’s bestyrelse og 2 udvalgsmedlemmer.

Primære opgaver:






Profilere DPF’s aktiviteter og resultater og synliggøre forbundet udadtil
kontakt til aviser, nyhedsbureauer og TV i forbindelse med arrangementer (f.eks. DM, NM og VM)
Nyhedsformidling af resultater til samme medier i samarbejde med lokale klubber
Opsøgning og oplæg til mulige sponsorer og indgåelse af kontrakter
Ad hoc opgaver

Primære opgaver for udvalgsmedlemmer:






Varetage kontakt til medier i nærmere beskrevne områder indenfor petanque (for BU/EU/TU f.eks)
Opsøge kontakter med henblik på at lave sponsoraftaler
Deltage i at udarbejde en ”Sponsor-prisliste”
Sparringspartner for klubberne med, hvordan de skal kontakte/håndtere sponsorer.
Deltage i udvalgsmøder

_______________________________________________________________________________________

Udvalg: Ungdomsudvalg.
Antal medlemmer: 1 formand som er medlem af DPF’s bestyrelse og 2 udvalgsmedlemmer.

Primære opgaver:






Udvalget arbejder med aktiviteter for børn og unge som ikke har indløst licens
Udarbejde og videreudvikle ungdomspolitikken i DPF
Lave ungdomsaktiviteter for børn og unge der ikke i forvejen spiller pétanque
Udbrede kendskabet til pétanque blandt børn og unge og hjælpe klubber med at rekruttere børn og
unge
Kontakt til klubbernes ungdomsudvalg og arrangere samarbejde om ungdomsarrangementer

Primære opgaver for udvalgsmedlemmer:





Holde sig orienteret om DIF’s ungdomsarbejde
Kontakt til klubbernes ungdomsudvalgsformænd
Gennemføre turneringer ved gymnasier i et udvalgt område i landet
Deltage i udvalgsmøder

_______________________________________________________________________________________
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Udvalg: Eliteudvalget.
Antal medlemmer: 1 formand som er medlem af DPF’s bestyrelse og 5 udvalgsmedlemmer.

Primære opgave:






Varetage DPF’s opgaver i forbindelse med arbejde med landsholdene og udarbejde kriterier for
udtagelse af spillere
Assistere klubber med elitearbejde og udarbejdelse af træningsmateriale
Rekrutterer spillere til landsholds- og talenttrupperne
o Varetager arbejdet med spillerne
o Arrangerer træningssamlinger
o Udtagelser til internationale opgaver
Veterankvalifikation

Primære opgaver for udvalgsmedlemmer:




Opgaverne med herrer, damer, juniorer og veteraner deles mellem medlemmerne
Deltage i nærmere definerede opgaver
Mulighed for deltagelse som træner/coach ved internationale turneringer i udlandet

_______________________________________________________________________________________
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