Kandidat til TU formandspost Mikkel Hjorth
Jeg er 43 år har spillet petanque siden 2003 og er medlem af Høng Petanque Club. Jeg stiller op
som formand til TU, da jeg mener at jeg bedst kvalificeret til at varetage den funktion, som i mine
øjne kræver et stort overblik, en åben dialog og en analytisk tilgang til hvad der kan virke og være
godt. Endvidere mener jeg at TU, skal i bedre dialog med de øvrige udvalg, her mener jeg især EU
og TDU.
Jeg er blevet spurgt til hvilke holdninger jeg har på udvalgte områder og vil herunder give et lille
udpluk af ting jeg vil arbejde på.
SLT
Der skal spilles minimum 14 holdkampe i alle rækker for alle hold. Især har det gjort ondt i mig, at
se hold i regionalrækkerne spiller i 3 til 5 holdspuljer. Udover det spilles der ca. 8 holdkampe og så
er den sæson slut og i danmarksserien er det for de fleste hold 10 holdkampe. Det må kunne gøres
bedre!
Hvis vi ender på 7 spillere i samtlige rækker udgør et hold, så skal vi være opmærksomme på, at det
med de nuværende regler risikere at medføre en aktivitets tilbagegang i SLT, da det ikke er givet at
dette vil medføre flere hold i SLT.




Der skal ikke spilles på tid i SLT. Der skal startes fra 0-0 og spilles til 13.
Reserven skal kunne skiftes ind, på den måde er alle på et hold aktive på dagen.
Hvis vi vælger at reducere rækkerne til 6 hold, så kan de møde hinanden 3 gange
på 3 weekender fx i april, juni og september med 3 kampe om lørdagen og 2 om
søndagen.
 Processen med at, afskaffe lange pauser skal forsættes og yderligere tiltag for at
sætte fut i spillet skal afprøves.
Ranglisteturneringerne
I dag er der ikke meget at spille om i ranglisteturneringerne, lidt seedning til DM og til sidst lidt
navn i vandre pokal --- Der skal aktivitets penge retur fra DIF til disse turneringer og rangliste
vindere skal vinde mere end symboler… nOg der skal gøres noget for bredden vil være med.
DM
Som sådan er jeg tilhænger af det nuværende DM – dog ligger, single, lidt skævt og fjollet torsdag
morgen. Den uheldige deltager er ude kl. 11 og med start kl. 9.30 – schweizer indspil i DM bør
overvejes (tid: 70-90 min).
Regionalmesterskab
Et inddelt regionsmesterskab giver mulighed for veteraner, kvinder og åben række at give lokal
spalte plads. Det er DK inddelt i 4-6 regioner med 2 deltagere fra hver kreds – det er en oplagt
vinder.
Vinterturnering
Væk med abcd-turneringen ind med en 6 holds turnering / opdelt i a-række, b-række og c-række. En
klub kan have allle de hold de har kvalificeret i a, b eller c – nogle holder rykker ned og andre
spiller om at vinde/rykke op…
Udover det er der masser af andre tanker – spørgsmål og tanker kan deles på facebook: Mikkel
hjorth eller på mail Mikkel.hjorth@gmail.com

