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Punkt 4: Formandens beretning

Petanqueåret 2010

Når jeg ser tilbage på petanqueåret 2010, ser jeg et særdeles roligt og resultatorienteret år sammenlignet med 2009. Bestyrelsen har haft et rigtig godt samarbejde og vi har været meget konstruktive og
fremadrettede til vores møder.
Vi har haft et par større projekter som vi har hentet hjælp til uden for bestyrelsen. For det første nedsatte vi en lille arbejdsgruppe som skulle gennemgå vores vedtægter. Gruppen bestod af Henrik Wolfhagen, Jacqueline Jensin og Erik Højland. Erik Højland stoppede imidlertid i gruppen inden den var
gået i gang med arbejdet. Efter Henrik og Jacquelines store og ihærdige indsats blev det nye vedtægtsforslag sendt til en jurist som skulle kigge det igennem. Her blev vi informeret om, at det ville være på tide, at DPF simpelthen moderniserede sine vedtægter, da mange af de paragraffer vi i dag har i
vores vedtægter er overflødige, eftersom vi hører ind under DIF’s love. Vi har derfor besluttet i bestyrelsen, at vi vil lade vedtægterne gennemgå en modernisering i 2011, så vi til repræsentantskabsmødet i 2012 kan præsentere nogle helt nye. Henriks og Jacquelines arbejde har på ingen måde være
spildt, da de har fået sat en rigtig god proces i gang. De skal begge have stor tak for indsatsen og det
store arbejde.
I 2010 har bestyrelsen også haft travlt med at lave de indledende forberedelser til DPF’s 25 års jubilæum samt EM for U23 hold som afholdes i oktobermåned i Roskilde. Først nedsatte vi en arbejdsgruppe
bestående af medlemmer af bestyrelsen samt sekretariatet. Denne arbejdsgruppe nedsatte endnu en
arbejdsgruppe som skulle lave et 25 års jubilæumsskrift. Denne gruppe har bestået af Lars Refn, Lars
Juul, Ulrik Løye samt Niels Barfod. De har taget den moderne teknologi til sig og udarbejdet en fantastisk jubilæumshjemmeside som i skrivende stund endnu ikke er offentliggjort men som I sikkert alle
har set den 12. marts, når vi mødes til repræsentantskabsmødet. Alle fire har de lavet et fantastisk arbejde både indholdsmæssigt samt formmæssigt. En umådelig stor tak skal I alle fire have for jeres
usædvanlige ildhu, iderigdom samt engagement i hele projektet.
Så er vi også i gang med at se på nye IT–løsninger, da DIF nedlægger idrætssystemet med udgangen
af 2011. Det betyder bl.a., at resultatformidlingen på infosport ikke længere vil eksistere. Desuden har
vi også meget længe ville forny vores hjemmeside men det er heller ikke ligetil, da den skal opfylde
mange forskellige kriterier, bl.a. skal der kunne bestilles licenser, være tilmelding til turneringer, resultatformidling og onlinebetaling. Denne store arbejdsopgave sidder vores to sekretariatsmedarbejdere
med og den vil fortsætte i 2011.
På den internationale scene har Dansk Petanque Forbund igen i 2010 gået sin sejrsgang. Først vandt
vores kvindelandshold – i år bestående af Camilla Svensson, Tina Bach-Poulsen, Mia Carlsson samt
Maria Sonasson – en sølvmedalje ved EM i Ljubljana. Et par uger senere var det så juniorernes tur til
at gøre pigerne kunsten efter. Det lykkedes ikke helt men de vandt Cup de Nation – et rigtig flot resultat som vi og de er meget stolte over. På den internationale politiske scene vandt vi til gengæld guld,
da Flemming Jensin blev genvalgt som formand for CEP for en firårig periode og Danmark fik sin første repræsentant i FIPJP’s bestyrelse. Flotte resultater som DPF ønsker tillykke med og som vi er stolte over. På denne måde bliver vi også synlige i Danmarks Idrætsforbund, hvor vi er begyndt at blive
hørt i forskellige sammenhænge.
2010 var også året, hvor Erik Jarnlev stoppede i DPF’s sekretariat. Erik var en yderst skattet medarbejder som i de første mange år arbejdede frivilligt i organisationen og som derefter blev ansat nogle
timer til at klare de hårdeste opgaver. For sin store indsats blev han i 1998 tildelt DPF’s æresnål. I
2001 blev Erik Jarnlev DPF’s første webmaster med udviklingen af den hjemmeside som vi stadig nyder godt af. Erik Jarnlev stod også altid for DPF’s kommunikation udadtil og han har altid holdt den
sproglige fane højt. Vi savner allerede Erik men livet går jo videre og i dag passes Erik Jarnlevs arbejde af Knud Erik Asmussen som på meget kort tid allerede er ved at komme efter alle de arbejdsopgaver som Erik varetog. Vores sekretariatssekretær Pernille Toft har til gengæld overtaget posten som
chef for sekretariatet. Pernille har også i årets løb uddannet sig til eventmanager og ved nu næsten alt
om, hvor og hvordan man f.eks. søger penge til store arrangementer og hvordan man reklamerer for
dem og en hel masse andet. Vi glæder os rigtig meget til at trække på Pernilles nyerhvervede viden.
Både Erik og Pernille og Knud Erik skal alle tre have tusind tak for årets arbejdsindsats og engagement samt tak for jeres store tålmodighed med bestyrelsen.
Den 1. januar 2011 er DPF’s kontor flyttet til nye og større lokaler. Vi har valgt denne løsning, da vi
gerne vil kunne holde alle vores møder på kontoret i stedet for at leje lokaler hos DIF. I 2009 havde vi
meget store udgifter til afholdelse af møder, da der i Idrættens Hus skal betales både for lokaleleje og
man desuden er afhængig af at skulle købe maden i den dertilhørende restaurant. Dette er en vældig
dyr løsning og derfor besluttede vi i 2010 – som nævnt på sidste års repræsentantskabsmøde - at flytte møderne uden for Idrættens Hus. Vi valgte i stedet at afholde alle vores møder i Karlslundehallerne,
hvor alle medlemmer af bestyrelsen let kunne komme til. Dette vakte dog en del røre i nogle af vores
klubber som mente, at vi på den måde favoriserede Hedebo. Dette har på ingen måde været tilfældet
eftersom Hedebo ikke har været involveret i leje af lokaler til vores møder i hallen. For at undgå en lig2
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nende situation en anden gang, har vi valgt at flytte til nye lokaler, hvor vi kan afholde vores møder og
medbringe vores egne mad.
Økonomisk har det været et år med fremskridt. Vi har været meget påpasselige med udgifterne og vi
er derfor kommet ud af 2010 med et overskud på 207.000 kroner mod de budgetterede 153.000 kr.
Desuden har vi heller ikke haft brug for at låne penge hos DIF, sådan som vi ellers har mulighed for. Vi
havde i efteråret en økonomisk udfordring, der drejede sig om, at vores EM sølvmedaljevindende
kvinder var blevet inviteret til Laos for at spille Confederation Cup. Vi valgte efter svære overvejelser at
takke nej til invitationen. Det ville have kostet DPF et sted mellem 60.000 og 80.000 kroner at sende
vores kvinder af sted og vi syntes, at beløbet var for stort til, at vi ville gøre det. Med en trængt økonomi i 2008 og i 2009 og for den sags skyld også i 2010 mente vi, at rettidig økonomisk omhu ville være
det rigtige i denne sammenhæng. Efterfølgende har det vist sig, at da Tyskland og Spanien blev
spurgt, så takkede de også nej af økonomiske årsager og de øvrige kontinenter sendte heller ikke deres hold af sted, så Confederation Cup blev spillet mellem Frankrig og en række asiatiske lande. Turneringen fik altså ikke nogen sportslig værdi.

Medlemstallet

Medlemstallet var pr. 1.1. 2010 68 klubber med 3.098 medlemmer. En lille tilbagegang på 44 medlemmer. Medlemstallet blev gjort op igen den 2. 3. 2010 og på dette tidspunkt var medlemstallet steget
til 3153 og vi havde haft en tilgang på to klubber nemlig Storebælt Petanque og Petanqueklubben
Sydøstjylland. I løbet af 2010 har vi fået yderligere 5 nye medlemsklubber. Disse klubber hedder: Petanque 2K10, Næsbjerg Petanqueklub, HI Skanderborg, Dalum IF Petanque, Petanqueklubben Nordjylland. Velkommen til jer alle og jeg håber, at I vil finde jer godt til rette hos DPF. Vi har desværre også sagt farvel to klubber. Til trods for det, så må jeg konkludere, at 2010 har været et positivt år hvad
angår medlems- og klubfremgang. Vi har i skrivende stund 73 medlemsklubber altså en fremgang på 5
klubber. Licenstallet i 2010 er på 1373, det samme som 2009.

Årets aktiviteter:

Som sædvanligt har aktivitetsniveauet været højt og det selvom økonomien har været rimelig stram.
2010 indledtes med at formanden, næstformanden samt Pernille Toft var til dialogmøder med klubberne. Det var nogle meget konstruktive møder og det er en fremragende måde at få vendt en række emner på som vi normalt ikke taler om, når vi mødes på banerne.

BU:

Breddeudvalget i Region Hovedstaden anført af Preben Fuglsang havde kæmpe succes med projekt
”Fritterpetanque”. I maj og juni måned dystede børnene fra de københavnske fritidshjem imod hinanden forskellige steder i København. TV2 Lorry kom også og filmede med. Børnene var meget glade og
havde sjove timer. Tak til Preben og hans gode hold af folk som hjalp til med at få afviklet denne turnering på fremragende vis. Projekt ”Fritterpetanque” afholdes i 2011 i Roskilde som optakt til EM U23 finalespillet.

ISU:

Vi har også haft et par events. I junimåned havde DPF fast petanquebane på Rådhuspladsen sammen
med andre sportsgrene. I den anledning fik vi konstrueret en mobil petanquebane. Tak til Jacob Erlandsen som er arkitekten og håndværkeren bag banen og til Mario Presutti for at stå som tovholder på
arrangementet. Tak også til alle de klubber som hjalp med til at få eventen til at køre hver eneste dag.
Den mobile bane blev brugt igen i august, hvor vi havde et arrangement på Bakken i anledning af ”Petanquens 100 års fødselsdag” som altså fejredes her. En række frivillige fra henh. Hvidovre og Starmaster’s petanqueklub stod for dette arrangement. Tusind tak skal I have.

TU:

I år stod vores nye og uerfarne turneringsudvalg for at få afviklet årets stævner. Til trods for lidt begyndervanskeligheder, så har TU klaret det rigtig flot og en særlig tak skal lyde til vores klubber som har
udvist stor tålmodighed, når det viste sig, at der var lidt fejl indimellem. Som noget nyt i år blev der afholdt en Super Seks Turnering. Her var mange hold tilmeldt og finalespillet blev spillet i Høng i slutningen af november. Tillykke til vinderen ”All Star” og tak til Høng.
DM blev i år spillet i to afdelinger. I foråret blev double og mixdouble afholdt i Middelfart, hvorimod DM i
triple og single blev afholdt i Kalundborg i september. To vellykkede DM’er og en særlig tak skal lyde til
Vestfyns petanqueklub og Kalundborg Petanqueklub som med flotte og gode rammer sørgede for vores spillere.
Vinterlandsturneringen blev vundet af Bøgeskov Petanqueklub mens sommerlandsturneringen igen i
år blev vundet af Boule Hedebo. Tillykke til både Bøgeskov og Hedebo med danmarks-mesterskabet.
Desuden vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de klubber, der har stillet deres faciliteter
til rådighed, så vi i DPF har kunnet afvikle vores turneringer ordentligt samt stor tak til TU for samarbejdet og for jeres store arbejdsindsats.
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TDU:

En af årets meget store udfordringer var at få påsat dommere til vores turneringer. Det lykkedes desværre ikke i 3. og 4. runde af sommerlandsturneringen. Man kan sige, at så var det jo spild af penge at
sætte dommere på 1. og 2. runde. Det er bestemt heller ikke godt nok, når vi i vores klubmappe har en
bestemmelse om, at der skal være dommere på elitedivisionen i landsturneringen. Her skal vi i 2011
have fundet en løsning. Vi er allerede i fuld gang med at få uddannet nogle flere dommere og vi håber,
at det kan afhjælpe noget af dommermanglen fra 2010. Formand for TDU Niels Erik Villadsen har valgt
ikke at genopstille til formandsposten for TDU og jeg vil her takke Niels Erik for samarbejdet og jeg
håber, at du så vil få mere tid til at spille noget petanque, så vi ses på banerne.

Veteranpetanque:

Vores veteraner spiller mange turneringer og igen i år har de bl.a. deltaget i både Nordisk mesterskab
og seksnationers turnering. Tak til Ad hoc veteranudvalget som har sørget for at gøre det muligt. På
sidste års repræsentantskabsmøde stillede bestyrelsen forslag om, at eliteveteranerne skulle lægges
ind under eliteudvalget i det øjeblik de kvalificerer sig til NM. Forslaget blev nedstemt men vi har besluttet at stille det igen i år. Det hænger sammen med, at vi mener, at i det øjeblik man tager landsholdstrøjen over hovedet, så er man ikke længere breddepetanquespiller men derimod elitepetanquespiller. Så længe forbundet betaler for rejse og ophold, mener vi også, at vi kan tillade os at stille
krav til spillerne og vi kan derfor også tillade os at forvente, at der kommer gode resultater med hjem.
Hvis vi skal have højnet niveauet i vores veteranspil og det synes jeg, at vores veteranspillere fortjener,
for vi har nogle rigtige dygtige spillere, så kan det da også kun være i deres egen interesse at komme
til træning med vores landstræner og blive udfordret af de øvrige landsholdsspillere.

EU:

Tak til eliteudvalget som igen i år gjort en fremragende indsats både for juniorerne samt for vores seniorspillere. De hiver i hvert fald resultaterne hjem og vi bliver nødt til at erkende, at vi er nået til et
punkt i dansk petanques historie, hvor vi ikke længere kun er en breddesport. Hvis vi vil opnå internationale resultater, så foregår det ved hjælp af udtagelseskriterier, krav og hård træning. Det kan måske
virke besynderligt, at vi er nødt til at gøre som de gør i f.eks. fodbold, håndbold, volley og ridning men
det er Team Danmark modellen og den giver guld til Danmark. Når vi er medlem af en organisation
som DIF, så er vi også nødt til at følge med og gøre som de øvrige forbund gør ellers har vi ikke noget
at gøre dér. Vi bliver nødt til at acceptere, at nogle spillere bliver udtaget fordi de har nogle kompetencer som skal bruges på landsholdet for at få de bedste resultater. At bølgerne så går højt, når udtagelsen har fundet sted – det kender vi jo også fra de øvrige sports-grene. Her er vi blot mennesker som
alle andre. Vi bliver nødt til at erkende, at de gode og stabile resultater er kommet efter, at vi har indført udtagelsesmodellen og efter at vi har fået en landstræner. At et par stykker af vores gode spillere
har valgt ikke at spille på landsholdet i år, kan der være mange grunde til men det skal ikke forhindre,
at vi fortsætter med eliteudvalgets og landstrænerens ret til at udtage de spillere som de mener, vil
danne det bedste hold.
I år har vores aktive elitesportsudøvere for første gang valgt to talsmænd til DIF’s aktivkomite (en slags
spillerforening som varetager eliteudøvernes interesser i DIF). De to valgte er Morten Saxild - Hansen
og Line Mie Hjort. De bliver landsholdsspillernes talerør overfor eliteudvalget og DPF’s bestyrelse. De
bliver fremover inviterede til repræsentantskabs-mødet med taleret ligesom de har ret til at deltage i
aktivkomiteens møder, så de ved hvad der rører sig blandt Danmarks aktive elitesportsfolk. DPF’s bestyrelse håber, at vi får styrket vores landsholdspilleres rettigheder på denne måde. De får nu direkte
indflydelse på beslutnings-processerne vedrørende budgetlægning og strategien for elitearbejdet. Vi
skal huske på, at vi hele skal udvikle os, hvis alting skal forblive de samme.

Bestyrelsen og udvalgene:

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til hele min bestyrelse samt alle udvalgsmedlemmer. I har været rigtig gode samarbejdspartnere og I har alle ydet en stor indsats. Det har ikke været
lige nemt for alle udvalg at få gennemført de planer, de havde forestillet sig men ikke desto mindre har
alle været positive stemt og altid set fremad i stedet for bagud.
Glenn Bernstein har valgt at stoppe som næstformand og det bliver et stort tab. Glenn har ydet en ekstraordinær stor indsats og haft en uopslidelig energi. Alle de møder Glenn har taget, når jeg ikke kunne
få fri fra arbejde, hans ugentlige besøg i sekretariatet, hans evne til at netværke både nationalt og internationalt og jeg ville kunne blive med at remse op. Glenn – mange tusind tak for din støtte, din arbejdsindsats og dit altid gode humør.
Lotte Büchert
Formand
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Bestyrelsens sammensætning i 2010

Valgt for en periode på:

Forretningsudvalgt:

Lotte Büchert
Glenn Bernstein
Kim Rasmussen

- formand
- næstformand
- kasserer

Starmaster’s
Hedebo
Køge

2 år i 2010
2 år i 2009
2 år i 2009

- formand
- medlem
- medlem
- medlem

Hedebo
Høng
Åstrup udtrådt
Beder-Malling

1 år i 2010
2 år i 2010
2 år i 2010
1 år i 2010

- formand
- medlem
- medlem
- medlem

Hedebo
Ledøje
Boule Hedebo
Kr. Såby

2 år i 2010
2 år i 2010
2 år i 2009
1 år i 2010

De faste udvalgs sammensætning i 2010
Turneringsudvalget (TU)

Chalot Tannie Thomsen
Mikkel Schmidt Hjorth
Glenn Holmgaard-Udsen
Einar Stærk
Eliteudvalg

Henrik Toft
Jack Ryberg Pedersen
Thorsten Johnsen
Claus Berthelsen
Breddeudvalg

Vakant
Ib Sandbæk
Vakant
Daniel Andersen
Preben Fuglsang

- formand
- regionsformand Midtjylland BIK - Struer
- regionsformand Syddanmark
- regionsformand Sjælland
Trolden/Næstved
- regionsformand Hovedstaden Hvidovre

2 år i 2010
1 år i 2010
1 år i 2010
1 år i 2010
1 år i 2010

- formand
- medlem
- medlem

Nykøbing
Holbæk
Tappernøje

2 år i 2010
2 år i 2010
1 år i 2010

Tappernøje
Nordfalster
Hedebo

2 år i 2009
2 år i 2009
2 år i 2010

Hedebo
Hvidovre
Jonstrup

2 år i 2010
2 år i 2010
1 år i 2010

Frederiksberg I.F.
Ledøje
Boule Romanée

2 år i 2010
2 år i 2010
2 år i 2009

Ungdomsudvalg

Peter Ellekær Hansen
Brian Mikkelsen
Frederik Z. Frederiksen

Træner/dommer/uddannelsesudvalg

Niels-Erik Villadsen
Glenn Hansen
Erik Frederiksen

- formand
- medlem
- medlem

Informations- og sponsorudvalg (ISU)

Mario Presutti
Carsten Snejbjerg
Niels Plum

- formand
- medlem
- medlem

Ordens- og Amatørudvalg (OAU)

Bjørn Ploug
Henrik Wolfhagen
Jacqueline Jensin

- formand
- medlem
- medlem
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Punkt 4: Turneringsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Vi havde ikke den nemmeste start, der var rigtig meget arbejde og ikke meget tid, alt skulle laves fra
bunden. Det var en start hvor vi skulle opfinde den dybe tallerken endnu engang. Heldigvis var der
mange som viste os interesse for at hjælpe os og det gjorde alt lidt nemmere, men den første tid kostede alligevel mange dages god nattesøvn, men i dag kan vi kun sige, det har været det hele værd.

SLT turneringen:

Der var tilmeldt 95 hold, 59 forskellige klubber og fordelt over 4 divisioner, 4 DK serier og 8 regional serier.
Vi havde som sagt meget kort tid til at lægge turneringen og vi ville koncentrere os om at få lagt den
så regionalt som muligt, det var ikke nemt da vi ikke anede hvor mange baner diverse klubber rådede
over, men efter flere dages arbejde lykkedes det trods alt, at få det til at gå op, dog med et ekstra tiltag
af en aftenkamp i 2. runde, det viste sig at være en rigtig god løsning.
Undervejs i turneringen blev vi afbrudt af en Askesky som skulle være årsag til at vores spillere var
strandet i England og Spanien efter ferie, og havde ingen mulighed for at nå hjem til deres spillerunde,
og derfor kom vi i problemer med regional pulje 4 som måtte ændres.
Turneringen forløb egentlig ganske godt, indtil der skulle indberettes nogle resultater, der gik det for alvor galt og det var yderst mangelfyldt, da der på dette tidspunkt manglede lidt struktur i vores udvalg,
kom det med stor beklagelse til at smitte af på det som kom ud til medlemmerne. Så kom vi desværre i
klemme igen med op og nedrykningen, det viste sig at vi desværre kom i den situation at det mest
sportslige korrekte ikke var den rigtige løsning da vi var tvunget til at følge klubmappen, det betød desværre at der skulle nogle gange til før vi fik den lavet rigtigt, men det lykkedes trods alt.
Vi vil gerne sige tak til alle dem som hjalp os igennem den svære opstart og tak til de klubber som ville
være værtsklub for spillerunderne.
En stor tak skal også gå til Hedebo som var værtsklub for Divisionernes slutspil og til RSPC som ville
være vært for slutspil for Danmarksserierne og Regionalserierne
TU vil gerne endnu engang ønske tillykke til de 3 medaljevindere, Hedebo Guld, Bøgeskov Sølv og
Hvidovre Bronze, det er flot at stå på podiet som vindere af DPF’s flagskib.

Super Seks:

Der var 18 deltagende hold i år.
Turneringen var et nyt tiltag som var arvet, men da klubber/hold var tilmeldt så valgte vi at fortsætte og
give klubberne det, de var lovet. Der var desværre ikke så mange tilmeldinger, men selv med få tilmeldinger ville vi gennemføre den i håb om succes på sigt, der var en særlig vest ordning, der blev ikke
spillet mellemrunde da der kun var 4 puljer, desværre var der sket en fejl omkring dato for finalen så
den blev afholdt alt for sent i forhold til sidste runde.
Super seks var et nyt og et godt tiltag fra det tidligere TU, det er en turnering som ikke bliver spillet andre steder i Danmark.

DVC :

46 hold er flot, turneringen blev afviklet på en god måde, med mellemrunde og finalespil, desværre opstod der et par problemer i løbet af turneringen. For det første blev der givet en dispensation til at flytte
en spilledag mellem 2 hold og det var helt sikkert en fejl vi begik. For det andet opstod der et problem
tæt på finalen og den måtte afvikles udendørs i oktober måned, alternativet var at flytte datoen men
det mente vi ikke var en god løsning, da det var få dage før finalen. Bornholm kom med for første
gang på en prøveordning, det var vi rigtig glade for og det har også betydet at Rønne i dag er medlem
af DPF

VLT turneringen:

Der var 62 hold der deltog i VLT
Denne turnering er stadig en meget ny turnering og var ikke rigtig kommet i faste rammer endnu.
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Vi prøvede at holde december fri for runde, for i december har folk rigeligt at se til.
Vi havde lagt VLT turneringen da det nærmest væltede ind med afbud, det betød desværre at planen
om grøn linje smuttede. Det hele var lagt ud på hjemmesiden så vi kunne desværre ikke lave turneringen om, derfor blev den ikke tilfredsstillende.
Der var alt for mange oversidderkampe og vi burde have lavet en ”nøgle” til oprykning af hold så alle
puljerne var blevet fyldt op.
Vi besluttede at arbejde på en ny løsning til VLT til 2011-2012.

Eurocup:

Desværre kunne vi godt se at Eurocup ikke fungerer mere, status og økonomi er væk derfor har vi besluttet at finde en løsning på det til 2012, desværre var der kun 3 hold tilmeldt og det betyder at der kun
bliver afhold finalen hvor alle 3 hold spiller alle mod alle.

DM Double og Mix :

Der var tilmeldt 88 hold i double (36 i åben, 24 i kvinde, 22 i veteran, 4 junior og 2 yngre junior)
Der var tilmeldt 74 hold i Mixdouble (50 i åben, 19 i veteran og 5 junior)
TU stod overfor vores første DM, vi var nervøse, for det måtte ikke gå galt, DM er stort, Mestre i Danmark. Vi skulle inden DM lave lodtrækning og jeg personlig sad i flere dage og halve nætter for at sætte mig ind i hvordan man laver seedning, der blev skabt skemaer og lister så printeren nær var brudt
sammen. Bjarne Lomholt kom som dommer til Hedebo, hvor vi foretog lodtrækning efter alle kunstens
regler og Bjarne var meget tilfreds med de forberedelser jeg havde lavet. Efter lodtrækning var jeg
meget mere tryg ved at afholde DM.
Vestfyn var værtsklub til dette DM, der var mangel på kommunikation fra TU og det fik vi talt om, selve
arrangementet forløb rigtig godt, Vestfyn petanque gjorde et fantastisk stykke arbejde for at få DM til at
blive en oplevelse, Jesper Sele var fantastisk og skabte endnu mere tryghed for TU, for han ved hvordan man skaber rigtig gode rammer for et DM, tusind tak til Vestfyn petanque for deres indsats
Vi skulle finde vandrepokaler til alle række, vi brugte meget tid på at ringe rundt til tidligere vindere og
Michael Svendsen var en stor hjælp med at finde frem til nogle af pokalerne, det var noget af et puslespil. Vi fik bestilt nogen nye i de rækker der manglede, men desværre var der en fejlleverance og vi
stod med for lidt pokaler, de har sidenhen været bestilt, men desværre har de ikke været på lager og
har været svære at få fat i.
TU havde valgt at spille efter et nyt puljesystem som stadig betød at alle spillede mod alle, men på en
anden måde, det er et spillesystem taget fra billard sporten, det er et sikkert system som gør at der er
noget at spille for i alle kampe. Tak til John Saxild-Hansen som gav os opskriften på dette spillesystem, det var en stor hjælp. TU vil igen bruge det spillesystem i DM triple og single.
Vi fik nogle opkald efter sidste tilmeldingsfrist om hold der ville tilmeldes, men TU ville stå fast og vores
holdning var at manglede vi hold til at fylde puljer op inden lodtrækning var det ok, men når lodtrækningen var foretaget kunne der ikke komme flere til.
Desværre fik vi lørdag morgen et afbud og det betød at vi måtte spille med 4 3-holds puljer i åben
række.
TU var klar over at der fra spillere naturligvis ville blive holdt lidt øje med os da vi var meget nye, men
heldigvis havde vi allieret os med en af rotterne i petanque, Michael Svendsen guidede os godt igennem vores første DM.
Alle vindere skal have et stort tillykke og tak til alle for den store opbakning.

DM i Triple og single:

Der var tilmeldt 53 hold til triple (27 i åben, 14 i kvinde, 9 i veteran og 2 junior hold)
Der var tilmeldt 83 deltagere til single (39 i åben, 20 i kvinde, 14 i veteran, 9 junior og 1 yngre junior)
Kalundborg petanque klub har nogle rigtige hyggelige omgivelser, og det blev nogle rigtig gode dage,
med søde mennesker og dejlig betjening.. Tak for jeres store indsats.
Denne gang kunne vi helt sikkert mærke en større sikkerhed i TU, vi havde jo prøvet 1 DM så vi vidste
lidt mere om hvad der skulle ske.
Ved dette DM var Kalundborg petanque klub værtsklub, desværre havde vi ikke fået arbejdet nok med
kommunikationen med værtsklubben så på den front havde vi meget at arbejde med.
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TU vil fremover arbejde på en strammere styring, det er ikke godt nok når TU ikke er i spilleledelsen,
det har vi lært, og det bliver ændret.
Der opstod en situation med et par spillere som mente de var tilmeldt men ikke var på vores deltagerliste, TU havde igen samme holdning som tidligere DM og når man ikke kan fremvise kvittering og det
er efter lodtrækning så kan vi ikke skrive spillere på.
Der var nogle rigtig flotte finalekampe og det var spændende, der var også mange tilskuer til finalekampene og det er jo dejligt for det er med til at skabe en rigtig god stemning.
Vi følte helt sikkert en stor fremgang i vores arbejde fra det første DM og til dette.

DM i præcisionsskydning:

Der var 36 deltagere tilmeldt (23 i åben række, 9 i kvinderække og 4 i junior række)
Vi stod på meget bar bund inden dette arrangement, vi viste ikke meget om hvad det krævede, det
eneste vi havde, var de invitationer fra tidligere år som vi kunne læse og i de internationale spilleregler
men der står der intet om afviklingen i Danmark, men vi fik noget hjælp og Rosario var en stor hjælp
da han tilbød at lave 8 nye skudtæpper i de rigtige mål, tusind tak for Rosario’s store indsats.
DM i skud 2010 var en rodet katastrofe, der manglede, styring, disciplin og respekt, straks efter besluttede vi at lave propositioner om afvikling i Danmark og lave en liste over hvad der skal forbedres til
2011. Vi er meget sikre på at DM skud 2010 var det værste, men vi er også sikre på at DM skud 2011
bliver det bedste, for der bliver meget mere struktur og strammere styring i 2011.
Hedebo var vært for dette DM og de skal have en stor tak for deres indsats og betjening, de havde ingen skyld i det kaos der var ved dette DM.
TU vil gerne sige tillykke til vinderne i DM præcisionsskydning, det var en varm dag og lang dag.
Et kæmpe tillykke til Louise Miland som denne dag satte dansk rekord i kvinderækken med 41 point.
Super flot.
Desværre har TU i efteråret mistet et medlem, som valgte at træde ud af udvalget, Glenn HolmegaardUdsen er et tab for TU, han er et dygtigt medlem og har nogle gode egenskaber som gjorde stor gavn i
Turneringsudvalget, Tusind tak til Glenn for den tid han prøvede kræfter med TU.
TU vil gerne sige tak til alle klubber og medlemmer, for jeres deltagelse i turneringer, jeres ris og ros
undervejs, som har været lærerigt og den store opbakning og jeres villighed til at hjælpe os i en svær
tid.
Tak til bestyrelsen for jeres hjælp, forståelse og støtte.
Hilsen
Turneringsudvalget
Chalot Tannie Thomsen

Punkt 4: Eliteudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Endnu et spændende år med ny tiltag. EU valgte i 2010 at arbejde med en talenttrup. Tanken for truppen var, at kunne komme bredere ud og at arbejde med unge spillere på vej frem, samt med erfarende
spillere, som kunne hjælpe de unge. Vi lavede fire samlinger for truppen og sluttede af med at udtage
to hold til en turnering i Berlin.
EU havde også i 2010 et tilbud til klubberne om regionstræning, som blev afholdt i henholdsvis Gribskov, Høng og Vestfyn. Regionstræningen bestod af information om, hvad EU laver, information om,
hvad der skal til for at spille på landsholdet og instruktion og øvelser udarbejdet af vores landstræner.
Formålet med denne træning var dels at synliggøre EU og EU’s arbejde og var samtidigt en mulighed
for spillerne til at få ideer til en mere målrettet træning. Samtidigt gav det EU mulighed for at se nogle
af de talenter der er i klubberne.
Der blev i 2010 afholdt i alt 9 træningssamlinger for vores to seniorlandsholdstrupper som forberedelse
til de to store opgaver i 2010, EM for kvinder og VM for herre.
Der blev også afholdt 4 juniorlandsholdtræningssamlinger som forberedelse til junior EM.
EU kan med stor tilfredshed se tilbage på et rigtigt godt år mht. resultater. Vi er meget stolte over, at vi
igen i år fik sat dansk petanque på Europa kortet. I år var det kvinderne. Der næsten kom helt til tops.
Med meget flot spil under hele turneringen, kunne pigerne bringe sølv medaljer med hjem til Danmark.
Endnu et stort tillykke til Tina Paulsen, Mia Carlson, Camilla Svensson og Maria Sonasson samt hele
delegationen.
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VM for herrer gav dog et noget skuffende resultat, selvom vi kvalificerede os til hovedturneringen. Vi
havde en forventning om, at vi mindst skulle blive mellem de 8 bedste nationer i verden, men dette lykkedes desværre ikke denne gang.
Danmark stillede til EM med et noget uerfarent junior hold rent internationalt. Nogle af de udtagne juniorer havde dog deltaget i juniorturnering i Holland i maj måned, hvor de fik vist at Danmark godt kan
spille petanque. Efter en ikke nem lodtrækning måtte vi konstatere at vores præstation ikke rakte til
hovedturneringen. Men herefter gjorde juniorerne rent bord, og spillede fremragende. Stort tillykke med
det flotte resultat til Mathias Ellekær, Mette Wagner, Benjamin Chortzen og Søren Gregersen der
vandt Cup de Nation.
EU har i løbet af 2010 tilrettet handlingsplanen grundet DIF nye tilskudsordning (Ny fordelingsnøgle),
som fokuser på talentudvikling. På baggrund af dette har EU, som noget nyt, valgt at arbejde med 6.
forskellige trupper. På den måde håber EU at flere spillere får glæde af de ressourcer EU har til rådighed, og at dansk petanque får en bredere elite, samt at den større indbyrdes konkurrence vil udmønte
sig i endnu større udvikling hos den enkelte spiller.
Til sidst vil jeg sige tak til eliteudvalgets medlemmer og til DPF’s bestyrelse for et godt samarbejde,
samt til alle klubber som har hjulpet os med at udlåne deres anlæg til vores samlinger.
Hilsen
Henrik Toft – Eliteudvalget

Punkt 4: Breddeudvalgets beretning – Ingen beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5

Punkt 4: Ungdomsudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Den første opgave for det helt nye ungdomsudvalg var at skulle udtage de tre juniorer der skulle repræsentere Danmark til ”Het 4e jeugdmasters Petanque Internationaal” (en invitationsturnering for juniorhold) i Holland i april måned. De tre unge mennesker som valget faldt på, gjorde det rigtigt fint i
Holland blandt hold fra bla. Frankrig, Holland, Tyskland, England og Belgien. Holdet spillede sig til en
flot 6. plads.
Næste udfordring var at pege på de 9 juniorer der skulle under Elite Udvalgets (EU’s) ”vinger”. Det var
ikke nogen hel nem opgave, for mange af ”emnerne” havde vi ikke set ret meget til i den foregående
sæson (selvom vi tre i UU kom endog meget rundt til diverse turneringer rundt omkring i landet), og da
nogle af de unge mennesker som vi pegede på i første omgang trak sig af forskellige årsager måtte vi
”på den igen” af flere omgange. Men det lykkedes til sidst.
Da vi nu havde ”afgivet” 9 spillere til EU’s junior elitetrup, var det så vores opgave i UU at arrangere
træningssamlinger for de resterende ungdomsspillere under 23 år, og som ikke var i nogen af EU’s
trupper. Med stor energi kastede udvalget sig over opgaven, og vi fik arrangeret at samlingen skulle foregå i Tappernøje d. 13. juni 2010. Der blev sendt brev til samtlige klubformænd fra sekretariatet om
samlingen og en opfordring til dem om at orientere deres ungdomsmedlemmer og hjælpe de unge
mennesker med at blive tilmeldt, så det var med store forventninger vi så frem til at modtage en masse
tilmeldingerne. Men vores arbejde var, desværre, skønne spildte kræfter. Kun én enkelt spiller tilmeldte
sig!!!!!
Nå, det var åbenbart ikke den vej vi skulle gå i UU. For at blive klogere på hvad det egentligt var at
klubberne ønskede at vi i UU skulle gøre for ungdommen i Dansk Petanque Forbund, sendte vi (igen
via sekretariatet) et ”nødråbsbrev” ud til alle klubformændene i september. Vi fik svar tilbage fra 6
klubber. Der skal herfra lyde en stor tak til Torslunde Ishøj Idrætsforening, Københavns Petanque
Klub, Åstrup IF Petanque, Øbro 2100, Slagelse Petanque Klub, og Nykøbing Falster Petanque Klub
fordi I tog jer tid til at svare tilbage.
Måske skal der noget helt tredje til. Vi har i hvert fald i UU’s handlingsplan 2011 – 2012 skrevet at vi
gerne vil have en ungdomskontaktperson i minimum halvdelen af klubberne, og at vi vil tage personlig
kontakt til klubberne, samt indkalde til møde med dem.
På Ungdoms Udvalgets vegne
Venlig hilsen
Peter Ellekær Hansen
Formand
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Punkt 4: Informations- og sponsorudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
ISU bestod i 2010 af Niels Plum, Carsten Snejbjerg og undertegnede.
Aktiviteter 2010
Via vores samarbejde med Nordic Sports Group, deltog vi i en 14 dages periode med en mobil bane
på Rådhuspladsen i København. Vi vil betegne denne event som en stor succes, da vi dagligt havde
mange besøgende til at spille sammen med os. Banen som vi har fået for en MEGET lav pris er lavet
af Jacob Erlandsen. Den er blevet rigtig flot og har ud over street event også været brugt på Dyrehavsbakken i forbindelse med deres fejring af Petanquens fødselsdag.
Mange tak til de personer der har hjulpet os med at bemande disse events.
Banen kan lejes af DPF, hvis der er interesserede klubber.
I foråret var vi i gang med at snakke med Kanal København omkring et fast Tv-program der skulle omhandle Petanque og petanque spillere, vi havde en del møder, men vi kunne desværre ikke finde de
nødvendige penge til at få projektet i gang.
Sponsorer
I samarbejde med U23-EM udvalget er det lykkedes os at finde en lejligheds sponsor (Roskilde Kommune) der er villige til at sponsere ydelser mm. for et samlet beløb af kr. 30.000, i forbindelse med afholdelsen af U-23 EM til efteråret 2011. Det er vi meget glade for.
I skrivende stund er vi i forhandlinger med Færgen (sammenslutning af Bornholmstrafikken og en
række mindre færgeselskaber) omkring en hovedsponsor aftale, men der er endnu ikke kommet nogen beslutning, jeg håber, at have en positiv tilbagemelding inden rep. Mødet.
Der ud over snakker vi med Baresso Coffee A/S omkring et mindre sponsorat gældende et år fra 1. juni.
Slutteligt har vi været i forbindelse med en række potentielle sponsorer, der dog af den ene eller anden
årsag ikke har haft lyst til at sponserer os.
Vores resultater har desværre ikke været prangende, i det vi ikke har opnået vores egen målsætning
om at finde en hoved sponsor til forbundet.
Sponsor brev
For at fremstå lidt mere professionelle i forhold til kommende sponsorer, har vi fået udviklet et sponsorbrev, som vi kan bruge i forbindelse med kontakten af mulige sponsorer, tak for hjælpen med det.
Jubilæums brevpapir
I forbindelse med DPF’s jubilæum har vi fået lavet et brevpapir med logo, der kan bruges når forbundet
udsender breve.
På vegne af ISU
Mario Presutti

Punkt 4: Træner/Dommer/uddannelsesudvalgets beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Året startede rigtig godt med den sædvanlige Nykøbing open og alt for uden problemer. De øvrige
ranglistestævner gik også rigtig godt.
TDU fik desværre ikke uddannet flere dommere i 2010. Arbejdet gik derfor ud på, at vi ville forbedre
dommerprøven der også skulle indeholde spørgsmål vedr. skud, det tog længere tid end beregnet og
blev derfor først færdig efteråret 2010.
Der opstod dog nogle problemer med ranglistepoint midt i sæsonen, TU ændrede på tildeling af point
hvilket TDU ikke kunne acceptere. Efter noget tovtrækkeri gav TU en direkte ordre til TDU om ændring, hvilket blev gjort med protester fra TDU.
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Erik Frederiksen valgte at træde fra som dommer og fra udvalgsarbejdet med udgangen af 2010. De
gentagne problemer med TU samt en spillers nedladende tale om dommeren ved Hedebo open (ikke
rangliste) men alligevel skal spillerne opføre sig ordentligt.
Sommerlandsturneringen fik dommere til de to første runder, men derefter blev det meget svært, fordi
alle dommere skulle spille for egen klub. Det var meget beklageligt og dommerne havde ønsket det
anderledes. TDU foreslog derfor TU, at lægge elite div. på egne dage og de øvrige div. på deres. Forslaget blev ikke efterkommet og vil skabe problemer fremover.
Alle DM gik udmærket, men der opstod dog nogle problemer under DM i skud med forskellige start på
de forskellige baner hvilket gav utilfredse spillere, overdommeren forsøgte at dæmpe sagerne, men
nogle gik desværre utilfredse hjem, vi kan håbe på forbedret forhold i fremtiden.
Under forberedelse til det kommende dommerkursus, kom der igen grus i maskinen mellem TDU og
TU. Derfor har undertegnede valgt ikke at genopstille til formandsposten for TDU, vi fik ikke den ønskede arbejdsro.
Jeg vil sige tak til alle dommerne og spillerne for de positive tilbagemeldinger jeg og TDU har fået.
På vegne af TDU
Med venlig hilsen
Niels-Erik Villadsen
TDU formand

Punkt 4: Ordens- og amatørudvalget beretning
Se udvalgsmedlemmernes navne og valgperioder på side 5
Udvalget har i år ikke haft nogen sager.
På Appeludvalgets vegne
Bjørn Ploug - formand

Handlingsplaner for udvalgene kan downloades på www.petanque.dk

Punkt 5: Aflæggelse af regnskab
Årsrapport 2010 er vedlagt - i alt 11 sider (bilag 1)
Det underskrevne regnskab ligger til gennemsyn på repræsentantskabsmødet
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Punkt 6: Behandling af indkomne forslag
Forslag nr. 1
Forslagsstiller

Vedtægter - ændring vedr. § 2
DPF - Bestyrelsen

Emne

Justering af formålsparagraffen
Ændring til den eksisterende paragraf er markeret med kursiv

Forslag

§ 2: Formål
2.2 DPF's aktiviteter er blandt andet:
A: at fremme deltagelse i nationale og internationale turneringer.
B: at fremme juniorers mulighed for at dyrke spillet og at udvikle personlige anlæg
herfor.
C: gennem sine organer at bistå klubberne med råd, vejledning og information.
Ændres til:
A: at arbejde målrettet og langsigtet med talentudvikling i samarbejde med Forbundets medlemmer.
B: at udtage hold til deltagelse i internationale turneringer.
C: at arrangere landsdækkende nationale turneringer.
D: gennem sine organer at bistå foreningerne med råd, vejledning og information.
E: at uddanne trænere, dommere og andre, der er nødvendige for at petanquesporten kan udvikle sig i Danmark.

Begrundelse

Ændring af DIF’s fordelingsnøgle fra 2011 medfører at DPF, for at få andel i DIF’s
midler, er nødsaget til at justere formålsparagraffen.

Forslag nr. 2

Vedtægter - ændring vedr. § 5
DPF - Bestyrelsen

Forslagsstiller
Emne

Opstilling af kandidater til Bestyrelse og udvalg
Ændring til den eksisterende paragraf er markeret med kursiv

Forslag

5.12 Forslag til repræsentantskabsmødet:
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan fremsættes af:
1. En klub
2. Et bestyrelsesmedlem i DPF
Forslag skal fremsættes skriftligt underskrevet af forslagsstilleren. Er denne en
klub, skal forslaget være underskrevet af klubbens formand eller af et flertal af
dens bestyrelse.
Forslaget skal være forbundet i hænde senest 45 dage før repræsentantskabsmødet.
DPF's bestyrelse er ansvarlig for, at der senest 20 dage inden mødet udsendes
en endelig dagsorden vedlagt de indkomne forslag til klubberne og til formændene for de faste udvalg.
Opstilling af kandidater til samtlige valg kan dog finde sted indtil der foretages afstemning for hver enkelt post
Ændres til:
5.12 Forslag til repræsentantskabsmødet:
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan fremsættes af:
1. En klub
2. Et bestyrelsesmedlem i DPF
Forslag skal fremsættes skriftligt underskrevet af forslagsstilleren. Er denne en
klub, skal forslaget være underskrevet af klubbens formand eller af et flertal af
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dens bestyrelse.
Forslaget skal være forbundet i hænde senest 45 dage før repræsentantskabsmødet.
DPF's bestyrelse er ansvarlig for, at der senest 20 dage inden mødet udsendes
en endelig dagsorden vedlagt de indkomne forslag til klubberne og til formændene for de faste udvalg.
Opstilling af kandidater til samtlige valg kan skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage inden repræsentantskabsmødet.
Oversigt over klubbernes kandidater udsendes til klubberne via mail senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Begrundelse

Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssig, at kandidater kan opstilles på selve repræsentantskabsmødet, da klubberne derved ikke har mulighed for at overveje
kandidaternes egnethed i forvejen. DPF er et specialforbund, der administrerer
betydelige midler, samt varetager sportens interesse på vegne af sine medlemsklubber. Derfor bør man sikre, at kandidaterne har overvejet deres opstilling inden
de tager imod posten.

Forslag nr. 3

Vedtægter - ændring vedr. § 6
DPF - Bestyrelsen

Forslagsstiller
Emne

Valgets rækkefølge
Ændring til den eksisterende paragraf er markeret med kursiv

Forslag

6.2 Valg:
Alle de i stk. 1 nævnte personer vælges direkte.
Endvidere vælges på repræsentantskabsmødet:
2. To interne revisorer
3. To interne revisorsuppleanter
4. Tre medlemmer til Turneringsudvalget (TU)
5. Tre medlemmer til Eliteudvalget (EU)
6. To medlemmer til Ungdomsudvalget (UU)
7. To medlemmer til Træner/dommer/uddannelsesudvalget (TDU)
8. To medlemmer til Informations- og sponsorudvalget (ISU)
9. Formand samt to medlemmer og to suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
(OAU)..
Ændres til
6.2 Valg:
Alle de i stk. 1 nævnte personer vælges direkte.
Endvidere vælges på repræsentantskabsmødet:
1. Tre medlemmer til Turneringsudvalget (TU)
2. Tre medlemmer til Eliteudvalget (EU)
3. To medlemmer til Ungdomsudvalget (UU)
4. To medlemmer til Træner/dommer/uddannelsesudvalget (TDU)
5. To medlemmer til Informations- og sponsorudvalget (ISU)
6. Formand samt to medlemmer og to suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
(OAU).
7. To interne revisorer
8. To interne revisorsuppleanter

Begrundelse

Justering af valgets rækkefølge
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Forslag nr. 4
Forslagsstiller

Forslag

Vedtægter - ændring vedr. § 6.5
DPF - Bestyrelsen

Emne

Kandidaterne valgbarhed
Ændring til den eksisterende paragraf er markeret med kursiv

Forslag

6.5 Valgbarhed og valg:
A: Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre der er flere opstillede til en
ledig post eller repræsentantskabet beslutter skriftlig afstemning
B: Vakance: Såfremt en af de forannævnte poster ikke besættes på repræsentantskabsmødet eller den bliver ledig i valgperioden, indkaldes først førstesuppleanten og dernæst anden-suppleanten. Herefter bliver posten sat på valg på det
kommende ordinære repræsentantskabsmøde.
C: Opstilling til flere poster: En person kan opstille som kandidat til flere poster.
Vælges den pågældende til en post, bortfalder de øvrige kandidaturer.
D: Valgene foretages i den rækkefølge, som er anført i denne § ‘s stk. 1 og 2.
Ændres til:
A. Valgbare er alle medlemmer af DPF’s medlemsklubber. På forlangende skal en
kandidat over for repræsentantskabets dirigent kunne dokumentere sit medlemskab..
B: Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre der er flere opstillede til en
ledig post eller repræsentantskabet beslutter skriftlig afstemning
C: Vakance: Såfremt en af de forannævnte poster ikke besættes på repræsentantskabsmødet eller den bliver ledig i valgperioden, indkaldes først førstesuppleanten og dernæst anden-suppleanten. Herefter bliver posten sat på valg på det
kommende ordinære repræsentantskabsmøde.
D: Opstilling til flere poster: En person kan opstille som kandidat til flere poster.
Vælges den pågældende til en post, bortfalder de øvrige kandidaturer.
E: Valgene foretages i den rækkefølge, som er anført i denne § ‘s stk. 1 og 2.

Begrundelse

Præcisering af kandidaternes valgbarhed

Forslag nr. 5

Vedtægter - ændring vedr. § 13.2
DPF - Bestyrelsen

Forslagsstiller
Emne
Forslag

Veteranlandsholdsspillere
Ændring til den eksisterende paragraf er markeret med kursiv
13.2 Udvalget skal arbejde på at højne niveauet for elitespillet i DPF og er ansvarlig for forhold omkring DPF's landshold, herunder udtagelse, dog udtages veteranspillere af Breddeudvalget.
Ændres til:
13.2 Udvalget skal arbejde på at højne niveauet for elitespillet i DPF og er ansvarlig for forhold omkring DPF's landshold, herunder udtagelse. Vinderne af veterankvalifikationer, der medfører at holdet skal repræsentere Danmark i internationale
turnering, overgår til Eliteudvalgets ansvarsområde efter kvalifikationen

Begrundelse

Et hold der repræsenterer Danmark iført landsholdstøj, og som modtager tilskud
fra forbundet samt optjener Club 100 point kan ikke anses for at repræsentere
breddespillet, men bør derimod være Eliteudvalgets ansvarsområde.
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Forslag nr. 6
Forslagsstiller

Forslag

Vedtægter - Urafstemning
DPF - Bestyrelsen

Emne

Indførelse af urafstemning
Ny §

Forslag

5.13 Urafstemning
a. Til beslutninger omkring vedtægter, regler og suppleringsvalg kan der på bestyrelsens foranledning eller efter krav fra mindst 25 % af DPF’s stemmeberettigede
foreninger afholdes urafstemning blandt repræsentantskabets medlemmer. Urafstemninger kan ikke anvendes til sager om eksklusion.
b. Urafstemninger sker ved skriftlig henvendelse til alle DPF’s medlemsklubber
med udsendelse af afstemningstema, stemmeseddel, svarkuvert, begrundelse for
afstemningen og oplysning om afstemningsdag. Udsendelsen skal ske senest 45
dage før afstemningsdagen.
c. Ved urafstemninger tildeles den enkelte klub det antal stemmesedler, der svarer til klubbens stemmer ved det forudgående ordinære repræsentantskabsmøde.
d. Stemmesedler skal, for at være gyldige, være modtaget i DPF`s sekretariat i
den fremsendte svarkuvert senest på afstemningsdagen kl. 12.00.
e. Ordens- og Amatørudvalget forestår åbning og optælling af de afgivne stemmer på afstemningsdagen. Resultatet meddeles umiddelbart herefter til bestyrelsen og på Forbundets hjemmeside.
f. For at resultatet af en urafstemning skal være gyldigt, skal mindst 25% af de berettigede stemmer være afgivet.
g. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det, at 75 % af de afgivne stemmer er for forslaget. Alle øvrige beslutninger træffes med almindeligt flertal.

Begrundelse

I tilfælde af, at der i løbet af året er ledige poster i bestyrelsen eller udvalgene,
kan de besættes, uden at posten skal stå tom, eller der skal indkaldes til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Forslag nr. 7
Forslagsstiller

Vedtægter - ændring vedr. § 18
DPF-Bestyrelsen

Emne

Tilføjelse til § 18.1
Tilføjelsen står med kursiv

Forslag

18.1 Ordens- og Amatørudvalget består af en formand og to medlemmer, som
ikke
kan være
medlem
af
samme
klub.
Udvalget
vælges
på
repræsentantskabsmødet. Endvidere vælges to suppleanter, som ikke kan være
medlem af samme klub som et udvalgsmedlem.
Et medlem eller en suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af
andre organer under eller tilknyttet medlemsorganisationen. Ingen kan deltage i
behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at
vække tvivl om vedkommendes upartiskhed

Begrundelse

Bestemmelsen flugter i den nuværende udgave ikke med den tilsvarende
minimumsregel i DIF’s i DIF’s love om forbundenes ordensudvalg (lovregulativ
IV).
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Forslag nr. 8
Forslagsstiller

Forslag

Vedtægter § 10 – Ny Kontingentstruktur
DPF- Bestyrelsen

Emne

Medlemskontingent
Bilag: Bilag 2

Forslag

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingent ændres til et grundkontingent på 400 kr. og
et kontingent pr. stemme til repræsentantskabsmødet på 150 kr.

Begrundelse

Bestyrelsen blev på repræsentantskabsmødet pålagt, at komme med et forslag til
ændring af kontingentstrukturen på medlemskontingentet.
Bestyrelsen ønsker at kontingentet afspejler klubbernes stemmevægt på repræsentantskabsmødet i stedet for ens kontingent uanset klubstørrelse.
Bestyrelsen ønsker ikke at medlemskontingentet skal baseres på medlemsklubbernes
antal medlemmer, idet det åbner mulighed for at spare penge ved at indberette få
medlemmer, og forbundet på den måde vil miste de indtægter der opnås via
indberetninger af medlemstal til DIF

Forslag nr. 9

Vedtægter - §§ 5 1.8 samt 5.7

Forslagsstiller

Petanque 2K10, Skovlunde I. F. petanque, Nykøbing Falster Petanque Klub, Næstved
Petanque Klub, Hvidovre Petanque Klub, Stokkemarke Petanque, Nordfalster Petanque
Club, Bøgeskov Petanque Bjerringbro, Københavns Petanque Klub, Søborg Petanque
Klub og Tappernøje Petanque Klub

Emne

Ny Kontingentstruktur
Bilag: bilag 3

Forslag

Kontingentstrukturen ændres til:
500 kr. i grundkontingent (l-25 medlemmer) og
250 kr. i kontingent pr. påbegyndt multipla á 25 medlemmer op til 125 medlemmer.
Kontingentet beregnes efter de af klubberne indberettede medlemsoplysninger til DlF.
§ 5.7 Afstemninger og stemmestyrke:
Ved alle afstemninger på repræsentantskabsmødet har hver klub to stemmer.
Derudover har klubberne yderligere stemmer efter antal medlemmer således:
I stemme for medlemmer fra og med 26 til og med 50.
2 stemmer for medlemmer fra og med 51 til og med 75.
3 stemmer for medlemmer fra og med 76 til og med 100.
4 stemmer for medlemmer fra og med 101 til og med 125.
Stemmeretten baseres på det antal medlemmer pr. 31. december året før, som klubberne har indberettet til DlF.

Begrundelse

l. Det er ikke fair, at alle klubber betaler samme kontingent, men IKKE har samme stemmevægt, da denne udregnes efter antal DPF-Iicenser.
(Licens er IKKE klubkontingent til DPF, men en betaling som DET ENKELTE MEDLEM
betaler for at opnå ret til at spille i særskilte DPF-turneringer)
2. Når alle betaler samme kontingent, uanset medlemsantal, vil "kontingentbyrden blive
meget UENS fordelt på medlemmer i de enkelte medlemsklubber.
Jævnfør klubbernes indberetninger til DIF af medlemstal, har den mest medlemsfunge
klub 137 medlemmer, hvilket giver 5,47 kr./medlem.
I den mest medlemssvage klub er der 5 medlemmer, hvilket giver 150,00 kr./medlem.
Klubben med de få medlemmer betaler altså over 27 gange så meget pr. medlem som
klubben med de mange medlemmer.
Det forekommer os ikke rimeligt.

Bestyrelsens
bemærkninger

Bestyrelsen støtter ikke dette forslag, idet det åbner mulighed for at spare penge ved at
indberette få medlemmer, og forbundet på den måde vil miste de indtægter der opnås
via indberetninger af medlemstal til DIF
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Forslag nr. 10

Forslag

Vedtægter - §§ 5.5.1

Forslagsstiller

Petanque 2K10, Skovlunde I. F. petanque, Nykøbing Falster Petanque Klub,
Næstved
Petanque Klub, Hvidovre Petanque Klub, Stokkemarke Petanque, Nordfalster Petanque Club, Bøgeskov Petanque Bjerringbro, Københavns Petanque Klub og
Tappernøje Petanque Klub

Emne

Repræsentantskabet

Forslag

Der tilføjes: Repræsentanter skal være medlem af den klub, de repræsenterer.

Begrundelse

Vi mener, at det er ulogisk, at en repræsentant kan repræsentere en klub UDEN
at være medlem af samme.

Forslag nr. 11

Vedtægter - §§ 5.5.2

Forslagsstiller

Petanque 2K10, Skovlunde I. F. petanque, Nykøbing Falster Petanque Klub,
Næstved
Petanque Klub, Hvidovre Petanque Klub, Stokkemarke Petanque, Nordfalster Petanque Club, Bøgeskov Petanque Bjerringbro, Københavns Petanque Klub og
Tappernøje Petanque Klub

Emne

§§ 5.5.2

Forslag

En klub kan lade sig repræsentere gennem fuldmagt til en anden medlemsklub.
Ingen klub kan være fuldmægtig for mere end én klub. Punktet slettes.

Begrundelse

Vi mener, at det er et sundt princip, at personligt fremmøde er en forudsætning for
at opnå indflydelse.
Et synspunkt, vi i øvrigt mener, DPF til dels anerkender, idet der alene kan opnås
fuldmagt for een klub.
Endvidere forekommer det ikke fair, at der er forskel på stemmer, da en klub kan
give fuldmagt med tilhørende stemmeret til en repræsentant (en anden klub),
mens et bestyrelsesmedlem IKKE kan give fuldmagt med tilhørende stemmeret til
en
repræsentant.

Forslag nr. 12

Vedtægter - § 5.5.6
Petanque 2K10, Skovlunde I. F. petanque, Nykøbing Falster Petanque Klub,
Næstved
Petanque Klub, Hvidovre Petanque Klub, Stokkemarke Petanque, Nordfalster
Petanque Club, Bøgeskov Petanque Bjerringbro, Københavns Petanque Klub,
Søborg Petanque Klub og Tappernøje Petanque Klub

Forslagsstiller

Emne

Æresmedlemmer

Forslag

Æresmedlemmer tilstås taleret på repræsentantskabsmødet

Begrundelse

Æresmedlemmer er medlemmer, som har gjort en særlig indsats for DPF, hvorfor
det vel kun er ret og rimeligt, at æresmedlemmer har taleret ved DPF's øverste
myndighed.
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Forslag

Forslag nr. 13

Vedtægternes § 13.2 samt klubmappens afsnit 07-01 § 1

Forslagsstiller

Petanque 2K10, Skovlunde I. F. petanque, Nykøbing Falster Petanque Klub Næstved
Petanque Klub, Hvidovre Petanque Klub Stokkemarke Petanque, Nordfalster Petanque
Club og Søborg Petanque Klub

Emne

Vedtægternes § 13.2 samt klubmappens afsnit 07-01 § 1

Forslag

Der foreslås en ny model for udtagelse af VM/EM hold.
1. Der afvikles 4 kvalifikationsrunder i henholdsvis april, maj, juni samt juli, hvorfra de 2
bedst placerede, ikke allerede kvalificerede, kvalificerer sig til en finalerunde i august
måned.
2. Såfremt det samme hold vinder samtlige 4 kvalifikationsrunder, udtages dette hold til
VM/EM og finalerunden aflyses.
3. De 8 kvalificerede hold seedes efter følgende formel:
Nr. 1: bedst placerede hold fra 1. kvalifikationsrunde.
Nr. 2: næstbedst placerede hold fra 1. kvalifikationsrunde.
Nr. 3: bedst placerede, ikke allerede kvalificerede, hold fra 2 kvalifikationsrunde.
Nr. 4: næstbedst placerede, ikke allerede kvalificerede, hold fra 2 kvalifikationsrunde.
Nr. 5: bedst placerede, ikke allerede kvalificerede, hold fra 3 kvalifikationsrunde.
Nr. 6: næstbedst placerede, ikke allerede kvalificerede, hold fra 3 kvalifikationsrunde.
Nr. 7: bedst placerede, ikke allerede kvalificerede, hold fra 4 kvalifikationsrunde.
Nr. 8: næstbedst placerede, ikke allerede kvalificerede, hold fra 4 kvalifikationsrunde
4. Finalerunden afvikles i august og puljespillet afvikles efter Barragesystemet (det gamle Nordsøkvalifikationssystem), hvor pulje 1 består af seedet t, 8, 4 samt 5 og pulje 2
består af seedet 2, 7, 3 samt 6.
I semifinalen mødes nr. 1 fra pulje I med nr. 2 fra pulje 2 og nr. 1 fra pulje 2 med nr.2 fra
pulje 1
De to semifinalevindere spiller finale bedst af 3 kampe, og den endelige vinder udtages
som EM/VM hold.
5. Der er fri tilmelding for alle licensspillere i DPF til kvalifikationsrunderne, der tillige e
ranglistetumeringer.
6. Der kan tilmeldes med 3 eller 4 personers hold. Tilmeldes med 4 personer, kan der
foretages en udskiftning pr. kamp (som ved EM/VM)
Kvalificerer et hold med 3 personer sig til EM/VM, udtager Eliteudvalget i samarbejde
med holdet den 4. person.
7. Eliteudvalget fastsætter turneringsgebyret til de 4 kvalifikationsrunder og forestår
såvel kvalifikationsrunder som finalerunde.

Begrundelse

1. Efter den seneste masseflugt/ udrensning i landsholdstruppen må det erkendes at §
13.2. ikke opfyldes. Det er ikke fair at så mange gode spillere fratages / fravælger muligheden for at komme til EM/ VM.
2. Da økonomien i DPF skranter, vil 4 kvalifikationsrunder give en økonomisk
indsprøjtning til DPF, ligesom kvalifikationsrunderne måske kan kickstarte
ranglisteturneringssystemet, der heller ikke har det så godt længere.

Bestyrelsens
bemærkninger

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
Som specialforbund og medlem af DIF bliver vi nødt til at gå samme vej som de øvrige
specialforbund, hvis vi skal blive ved med at kunne modtage støtte fra DIF. Økonomien
skranter ikke, men det vil den komme til med en kvalifikationsturnering, da vi ikke længere vil være berettigede til at modtage støttekroner fra fordelingsnøglen.
Desuden er udtagelsesmodellen vejen frem. Hvis vi vil tages seriøst som sportsgren, så
er vi nødt til at arbejde eliteorienteret med vores spillere. En kvalifikationsturnering er en
breddeturnering, og den vil ikke sikre udviklingen af hverken spillerne eller af spillet.
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Budget og Valg

Punkt 7: Revideret budget for indeværende år
Licenssatser: Seniorer kr. 230 - Juniorer kr. 120 - Klubkontingent kr. 750.
Budgetter vedlagt = i alt 7 sider (bilag 4)

Punkt 8: Næste års budget - herunder fastsættelse af kontingent og licenssatser
Licenssatser: Uændret - Seniorer kr. 230 - Juniorer kr. 120 - Klubkontingent kr. 750.
Punkt 9: Valg
Næstformand for en 2-årig periode: Glenn Bernstein er på valg og genopstiller ikke – Bestyrelsen
opstiller Lars Lloyd, Holbæk Petanque Klub
Kasserer for en 2-årig periode: Kim Rasmussen er på valg og genopstiller
Turneringsudvalgsformand for en 2-årig periode

– Chalot Thomsen er på valg og genopstiller

Breddeudvalgsformand for en 2-årig periode – Vakant - Per Pedersen Nykøbing Petanque Klub
opstiller
Træner/dommer/Uddannelsesudvalgsformand for en 2-årig periode – Niels-Erik Villadsen er
på valg og genopstiller ikke – Peter Ellekær Hansen Nykøbing Petanque Klub opstiller (I det tilfælde han ikke vælges, ønsker han at fortsætte som formand for Ungdomsudvalget)
1 intern revisor for en 2-årig periode - Jørgen Mohr er på valg og genopstiller ikke.
1 ekstern revisor for en 1-årig periode KPMG - Statsautoriseret Revisionsinteressentskab er på valg - og genopstiller
2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode
Jan Hansen - Hedebo og Hanne Pedersen - Troldens er på valg og genopstiller begge
1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 2-årig periode
Einar Stærk er på valg og genopstiller
1 medlemmer af Turneringsudvalget for en 1-årig periode
Vakant (Glenn Holmgaard-Udsen er udtrådt)
2 medlemmer af Eliteudvalget for en 2-årig periode
Thorsten Johnsen er på valg og genopstiller ikke
Claus Berthelsen er på valg og genopstiller
Vakant (Jack Ryberg Pedersen udtræder)
1medlem af Ungdomsudvalget for en 2-årig periode
Frederik Z. Frederiksen er på valg og genopstiller
1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 22-årig periode
Glenn Hansen er på valg
1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 1-årig periode
Erik Frederiksen fratræder - Eli Nielsen - Hvidovre opstiller
1 medlem af Informations- og sponsorudvalget for en 2-årig periode
Niels Plum er på valg og genopstiller
1 medlem af Ordens- og amatørudvalget for en 2-årig periode
Jacqueline Jensin er på valg og genopstiller
2 suppleanter til Ordens- og amatørudvalget for en 2-årig periode
Doris Erlandsen er på valg og genopstiller
Bjarne Alster er på valg og genopstiller
19

Repræsentantskabsmødet 12-03-2011

Stemmetal for delegerede

Stemmeretten baseres på det antal licenshavere, som klubberne har betalt for og fået
udstedt licens til pr. 31-12-2010 Hver klub har 2 stemmer + ift. licensantal.
Nr.

Klubnavn

Licenser

Mulige
stemmer

3

Boule Hedebo/KIF

97

6

5

Frederiksberg I.F. Petanque

35

4

6

Compagnie de Petanque

0

2

8

Gentofte Petanque Club

19

3

13

Holbæk Petanque Club

29

4

14

Hornbæk Petanque

29

4

15

Hvidovre Petanque Klub

71

5

16

Højbjerg Petanque Club

0

2

17

Kalundborg Petanque Klub

26

4

19

Københavns Petanque Klub

33

4

20

Lynge-Uggeløse Petanque

14

3

22

Nordfalster Petanque Club

48

4

23

Nykøbing Falster Petanque Klub

34

4

24

Odense Petanque Klub 87

39

4

27

Randers Petanque Klub

0

2

29

Rødovre Petanque Klub

15

3

30

Slagelse Petanque Klub

16

3

34

Søborg Petanque Klub

23

3

35

Vestfyns Petanque Klub

24

3

37

Øbro-2100

24

3

39

Kolding Petanque Klub

0

2

40

Roskilde Sports Petanque Club

15

3

42

Køge Petanque Klub

17

3

45

Herlev Petanque

0

2

50

Ballerup Petanque Klub

20

3

59

Ishøj Petanque Klub

13

3

64

Beder-Malling Petanque

22

3

65

Brabrand I.F. Petanque

0

2

66

G 77-Petanque

12

3

67

Jonstrup Pétanque Klub

52

5

69

Ledøje Petanque Club

18

3

71

Horsens Petanque Klub

41

4

75

Hvirring Pétanque Club

21

3

76

Boule Romanée

2

2
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77

Skovlunde I.F. Pétanque

0

2

78

Åstrup I.F. Petanque

15

3

79

Kirke Såby Petanque

27

4

80

Tune Petanque

13

3

81

Tappernøje Petanque

29

4

93

Vennernes Pétanque Klub

21

3

99

Espergærde

0

2

102

Troldens Petanque

24

3

103

Glostrup Petanque I.F. 32

16

3

104

Høng Petanque Club

26

4

108

Farum Petanque Klub

0

2

110

Amager P96

18

3

114

Sallingsund Petanque Club

0

2

116

Vallensbæk Petanque Klub

16

3

119

Torslunde-Ishøj I.F. Petanque

28

4

122

Korsør Petanque Klub

12

3

123

Bøgeskov Petanqueklub

38

4

128

Petanque BS 72 Albertslund

16

3

130

Hasselgrisen Petanque

16

3

132

Le Petit Rosenholm

16

3

134

Helsingør Petanque Klub

22

3

135

P3230 Petanque

26

4

136

Petanque Tributor, Nordsjælland

14

3

138

Næstved Petanque Klub

13

3

140

Slangerup Petanque Club

13

3

143

Næstved Firma Petanque

11

3

145

Aakirkeby I.F. Petanqueafd.

24

3

146

Star Masters Danmark

51

5

147

Viborg

2

2

148

Stokkemarke Petanque

14

3

149

Hillerød Firmasport

14

3

150

Viking Petanque

0

2

151

Storebælt Petanque Klub

13

3

152

Petanqueklubben Nordjylland

1

2

153

Dalum IF Petanque

0

2

154

Petanque Klubben Sydøstjylland

0

2

155

HI Skanderborg

0

2
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Stemmetal for delegerede

156

Næsbjerg Petanque Klub

0

2

157

Petanque 2K10

0

2

Licenser

Mulige
stemmer

15

0

Nr.

Klubnavn

Udmeldte klubber
LICENSER IALT

Godkendte
stemmer

1373
224

IALT STEMMER VED OPSTART
- OG FØR REGNSKAB

8

BESTYRELSEN

Lotte Büchert
Glenn Bernstein
Kim Rasmussen
Chalot T. Thomsen
Henrik Toft
Peter Ellekær Hansen
Niels Erik Villadsen
Mario Presutti
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IALT STEMMER EFTER REGNSKAB

Klubber optaget efter 31-12-2010- og derfor uden stemmeret

0

Kort:
http://maps.google.dk/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=Bjerringbro+Gymnasium,+P.+E.+Erikse
ns+Vej+2,+8850+Bjerringbro&aq=1&sll=55.869147,11.228027&sspn=6.525914,20.214844&ie=UTF8&hq=b
jerringbro+gymnasium&hnear=P.+E.+Eriksens+Vej+2,+8850+Bjerringbro&z=16
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