Dansk petanque forbunds talent politik.
Talent arbejde skal forgå i en tre trins raket.
1. Udvælgelse af en talent trup efter den beskrevne model.
2. Etablerer et elitemiljø i lokal klubberne, samt på sigt at udvælge elite områder
to til tre steder i Danmark, der lever op til de træningskrav for petanque eliten
3. Udannelse af trænere
EU’s bud på et talent, må være en spiller der til stadighed kan udvikle sig og udvikler
sig, og på sigt vil være en del af landsholdstruppen, og som kan skabe internationale
resultater samt fungerer som rollemodel inden for petanque Danmark.
For at finde en sådan spiller, skal vi arbejde med en talent trup, som EU udvælger.
Her kan vi arbejde med hver enkelt spiller, for at komme til at kende hans eller
hendes styrker og svagheder. Derefter kan vi tilrettelægge det korrekte
træningsforløb for den enkelte spiller.
Modellen vi kan arbejde med, kan se sådan ud.
Fysiologiske
Faktorer
Koordinatoriske /motoriske
faktorer
Psykologiske
faktorer
Sociologiske
faktorer
Kulturelle -/miljø
faktorer

Har en genetisk base, men kan udvikles
med træning fx smidighed ,
udholdenhed og koncentration
Basale koordinatoriske færdigheder som
kaste, gribe, balance mm
Udøverens psykologiske profil det
gælder fx vedholdenhed, motivation,
realistisk, selvvurdering stresshåndtering
og spilleintelligens mm
Udøverens familie- og socioøkonomiske
baggrund fx støttende forældre, gode
træningsfaciliteter, venner i miljøet og
dygtige træner
Værdier og normer i træningsmiljøet
påvirker udøverens indstilling til
træning. Man kan tale om, at der i visse
miljøer er kultur for elite.

Det vigtigste, efter vi har etableret talent trupperne er, at vi arbejder på at fastholde
talenterne. Dette skal ske med målrettet og motiverende træning og i stor
samarbejde med de lokale klubber. Mht. klubberne, skal EU mødes med klubberne
og sætter dem ind i vores træningsforløb, så spillernes træning får et
sammenhængene forløb. Hvis dette skal lykkes, skal klubberne udpege en kontakt
person til EU og spillerne. Denne person skal klædes på til at kunne komme med
konstruktive input til EU med hensyn til, hvad EU kan forbedre i træningsforløbet.
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