Hvad arbejder vi med for tiden i TU……………………………………….
TU er i gang med planlægning af DM 2011 i samarbejde med Vestfyn Petanque klub.
I år vil Vestfyn Petanque klub være arrangør for skudforsøg på følgende måde:
I åben og kvinde rækken skydes der 500 kugler indenfor ½ time, skydes der færre kugler end 500 så er
rekorden ikke gældende, men skyder man 500 kugler inden den ½ time er gået skyder man videre til den ½
time er gået.
Vi glæder os til dette arrangement, da vi håber på at det kan blive et tilløbsstykke og vi håber at kunne gøre
det igen i 2012.

Kasper Bak Laursen fra Bøgeskov stiller op i Åben række
Hanne Christensen fra Holbæk stiller op i kvinde rækken

Vi har haft en del henvendelser fra spillere i regionalpuljerne i Sommerlandsturneringen der er
flere som mener det er for dyrt når man i regionalpuljerne ikke har ret mange kampe.
Vi vil i første omgang gøre hvad vi kan for at hjælpe klubberne til vækst i medlemstal hvis de
ønsker det i håb om at der vil komme flere licens spillere i klubberne, det betyder på sigt også at
der er større mulighed for at flere hold tilmelder sig regionalserien i Sommerlandsturneringen og
så er vi fri for de ” hullede ” puljer.
TU har formået at få indstillet en del spillere til dommerkursus og med det mål at vi skulle have en
del flere ranglisteturneringer i år end sidste år og det må vi sige er lykkedes.
Desværre er de 2 single ranglisteturneringer som var annonceret, ikke blevet ranglisteturnering da
der var for få tilmeldinger. Vi må erkende at deltagerantallet i en single ranglisteturnering nok er
lidt for højt, og det vil vi se på om vi kan lave lidt om på.
Vi har i foråret brugt en del tid på at redigere den nye klubmappe, som er færdig og afleveret
Til efteråret 2011 vil der starte en hel ny turnering som hedder VECK og den kendte VLT vil ikke
længere være aktuel.
VECK er en model som er udarbejdet af nogle spillere og overleveret til TU som har brugt tid på at
gennemgå den fra A-Z
Der vil meget snart komme en forklaring og en invitation på hjemmesiden.
TU har lagt vægt på i 2011 at komme ud til så mange turneringer som muligt for at møde en del
spillere og skabe dialog mellem TU og klubberne om hvad deres fremtidsønsker er og hvad
forventninger de evt. måtte have til TU. Det har indtil videre været en stor succes.

Vi er i TU meget opmærksomme på den berømte åbenhed, derfor vil vi med mellemrum skrive lidt
om hvad vores arbejdsopgaver er, da vi ikke synes det helt er nok med møde referaterne.
Venlig hilsen
Turneringsudvalget

