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Dansk Petanque Forbund (DPF) ønsker særligt at arbejde med følgende tre visioner de næste 2 år.
• Attraktive og velfungerende klubber
• Flere medlemmer
• Udvikling af uddannelsestilbud
DPF ønsker at møde klubberne på det sted de er, og de skal have lov og mulighed for, at arbejde
med de ting de brænder for. Det er således klubbernes egne behov, der er i højsædet.
Herunder beskrives de tre visioner, mål for disse samt de indsatser som DPF skal realisere for at nå
de mål, der er fastlagt for henholdsvis attraktive og veletablerede klubber, flere medlemmer og
udvikling af uddannelsestilbud.
Attraktive og velfungerende klubber
DPF ønsker attraktive og velfungerende klubber for at kunne tilbyde kvalificerede aktiviteter for
alle aldre og på alle niveauer.
DPF definerer en attraktiv og velfungerende klub ud fra om alle aldersgrupper fra junior- til
veteranspillere er repræsenterede og ud fra hvor mange personer som påtager sig et ansvar eller
gerne vil påtage sig et ansvar. Derudover er en attraktiv og velfungerende klub kendetegnet ved
følgende faktorer.
• Varierende tilbud til de forskellige medlemstyper
• Gode træningsmuligheder
• En aktiv klubledelse
• Medlemstilgang
• Stiller med regionale medlemmer til BU
DPF har fastsat følgende mål i perioden for at opnå attraktive og velfungerende klubber.
Varierende tilbud til de forskellige medlemstyper
Hver klub har en plan for hvorledes de tager imod nye medlemmer. Formålet er, at nye
medlemmer føler sig velkomne i klubben og får lyst til at komme igen. En sådan plan kan
eksempelvis have form af en intromappe, som udleveres til nye medlemmer.
Hver klub har også en plan for fastholdelse af medlemmer. Formålet er, at alle medlemmerne skal
føle, at de får noget for deres medlemskab lige netop i deres klub. Der kan eventuelt udarbejdes
en tilfredshedsundersøgelse en gang årligt så klubbens aktiviteter kan tilrettes herefter.
Gode træningsmuligheder
DPF støtter klubberne i at optimere træningsfaciliteter
Tilbyde nye turneringsforme i klubberne

Aktiv klubledelse
For at sikre en aktiv klubledelse ønsker DPF med udgangspunkt i ”Frivillighedstjek.dk” at tilbyde
klubbernes ledelse at gennemføre et servicetjek af klubben.
Indsatsområder for opbygning af attraktive og veletablerede klubber
Klubbesøg
Servicetjek på baggrund af ”Frivillighedstjek.dk”.
Ud fra resultatet udarbejder klubben sammen med udviklingskonsulenten en plan for klubbens
videre udvikling.

Flere medlemmer
DPF ønsker at hæve medlemstallet generelt gennem følgende mål:
Etablering af mindst 5 nye klubber samt fastholdelse af vores nuværende klubber.
Alle klubber arbejder på at øge deres medlemstal med 10 procent med fokus på aldersgruppen 8
– 45 år.
Øgning af kendskab til sporten gennem brug af diverse medier som facebook, on-sport, samt
egne web-tv produktioner.
Indsatsområder i forhold til flere medlemmer
Flere medlemmer
Klubberne udarbejder i samarbejde med udviklingskonsulenten en plan (evt. klubudviklingsaftale)
for hvorledes de vil øge deres medlemstal med 10 procent. Det kan eksempelvis være at satse på
opstart af et nyt hold for en ny aldersgruppe
Følgende indsatser prioriteres:
Vidensdeling mellem klubber
Stævner / træf for nye hold
Camps kun for nye hold/Spillere
Udarbejdelse af materiale til klubberne omkring fastholdelse af medlemmer som klubberne kan
bruge.
Nye klubber
Etablering af nye klubber bør primært finde sted i geografiske områder med få eller ingen
petanqueklubber.
Medlemmer til regionsudvalgene under BU
• Klubberne skal opfordre medlemmer som de kan se, vil kunne gøre en en indsats inden for
BU til at stille op til regionsvalget.
Udvikling af uddannelsestilbud
DPF ønsker at udvikle uddannelsestilbud til klubberne indenfor områderne trænere, ledere og
dommere. Det skal være attraktivt at være aktiv som træner, leder eller dommer i DPF.
De aktive skal have mulighed for at udvikle deres kompetencer på de forskellige områder.
DPF har fastsat følgende mål i forhold til udvikling af uddannelsestilbud.

Der udarbejdes en plan over hvilke kurser DPF ønsker at udvikle og tilbyde i fremtiden, samt en
strategi for hvilke kurser forbundet først skal begynde at arbejde på, at kunne tilbyde til trænere
og ledere. Denne plan og strategi tager udgangspunkt i klubbernes behov for kurser.
DPF kurser:
• Træner 1 for nye trænere
• Træner 2 for erfarne trænere
• Dommer 1 for nye dommere
• Dommer 2 for erfarne dommere
• Klubledelse
• Turnerings og spilleledelse
Det udvikles et træner 3 modul med specifik fokus på petanquetræning.
Det undersøges om det er muligt at etablere samarbejde med andre specialforbund i
kontorfællesskabet (KUF) eller med andre specialforbund i forhold til udvikling af
uddannelsestilbud til trænere og ledere.
Udviklingen af uddannelsestilbud medfører at aktive fastholdes i deres respektive roller,
samt at det er nemmere at rekruttere nye trænere, ledere og dommere.
Indsatsområder i forhold til udvikling af uddannelsestilbud
Indsatsen for at etablere uddannelsestilbud skal tage udgangspunkt i klubbernes behov samt
DPF’s strategi.
Udviklingskonsulenten skal være projektleder i samarbejde med de ansvarlige udvalg på
udviklingen af uddannelsestilbud i forbundet.
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