Orientering fra Eliteudvalget
Årets første træningssamling m.m.
I den forgangne weekend lagde Hønghallen baner til årets første træningssamling under landstræner,
Pascal Verbreugs ledelse. Som tidligere meddelt her på siden har EU i år foretaget visse ændringer, idet vi
nu arbejder med 6 forskellige trupper, der for de 5 seniortruppers vedkommende maximalt hver består af 9
spillere. Ikke alle trupper er fyldt op, og det er ikke givet, at de bliver det. Vi henviser i øvrigt til EU´s
handlingsplan og elitespillernes aktivitetskalender, som begge kan findes her på DPF´s hjemmeside.
Lørdag trænede mændenes landsholdstrup og talenttrup. Her tog Pascal sig om formiddagen specielt af
talenttruppen, idet han spillede med hver enkelt af spillerne for at lære dem bedre at kende og for at
vurdere, om nogle af dem eventuelt kan komme i betragtning til landsholdstruppen. Det er jo ikke
udelukket, at der kan ske udskiftninger i løbet af sæsonen ( jf. Handlingsplanen). Imens Pascal var hos
talenterne, sørgede gæstetræner, Jean Bernard Berroyer, for træningsøvelser for landsholdstruppen. Efter
frokost koncentrerede de to franskmænd sig om spil med landholdstruppen, mens EU organiserede
træningsøvelser og spil for talenttruppen. Søndagstræningen for landsholdstrup og talenttrup damer fulgte
det samme mønster.
Et fokusområde for EU-arbejdet vil i år absolut være at forbedre kommunikationen imellem landstræner,
EU og spillerne. Blandt midlerne til at opnå dette mål vil være, at Pascal kommer lidt oftere til Danmark, at
EU såvel som spillerne bestræber sig på tættere kommunikation også uden for de planlagte samlinger
(ansvaret går begge veje), samt at EU holder endnu tættere kontakt til landstræneren, og for spillernes
vedkommende, at de husker at meddele ændringer i mailadresser og telefonnumre. Det er nødvendigt, at
EU hurtigt kan komme i kontakt med hver enkelt spiller, ikke mindst fordi det også er blandt intentionerne,
at sende flere spillere til udenlandske invitationsturneringer, der ofte kommer med kort varsel.
En sidste og meget vigtig brik i planen om bedre kommunikation skal findes i den omstændighed, at
mændene såvel som kvinderne her ved samlingen hver valgte en kontaktperson til DIF´s aktivkomite.
DPF´s formand, Lotte Büchert, gav spillerne en orientering om denne mulighed ved samlingernes start: Alle
specialforbund under DIF skal have én eller to kontaktpersoner til aktivkomiteen, der består af aktive
idrætsudøvere. De vil løbende blive orienteret om eliteidrætten i Danmark af aktivkommiteen. Ligeledes
kan kontaktpersonerne konsultere aktivkomiteen, hvis de skal have hjælp til et eller flere problemer. EU
besluttede på stedet at invitere kontaktpersonerne til at deltage i de møder, der omhandler budgetlægning
og handlingsplanen, ligesom vi tilbød, at kontaktpersonerne kan indkalde EU til møde, hvis de finder behov
for det.
Spillerne valgte Morten Saxild – Hansen og Line Hjorth som DPF´s kontaktpersoner.
Sluttelig vil EU gerne takke Høng Petanque Klub for et fint arbejde og god behandling. Næste samling er
samme sted, første weekend i februar. Her træner mændenes landsholdstrup og talenttrup lørdag og
talenttrup U23 og juniorerne om søndagen. Pascals gæstetræner i denne weekend bliver Patric Labat.
På EU´s vegne, TJ

