Formandsvalg, Turneringsudvalget
Da jeg har fået mange tilkendegivelser om at opstille som formand for Turneringsudvalget, meddeler jeg,
Jørgen Slot, hermed mit kandidatur som formand for Turneringsudvalget.
Skulle jeg blive valgt som formand for Turneringsudvalget vil jeg arbejde for følgende:
Et tættere samarbejde med Eliteudvalget og Breddeudvalget om at tilrettelægge såvel SLT, VLT, EuroCup
som ranglisteturneringerne, så der bliver en rød tråd om at styrke såvel eliten, for at fastholde og forbedre
det høje internationale niveau, dansk petanque har for nærværende, SAMT styrke bredden, således at der
kommer flere klubber under DPF samt flere spillere til såvel holdturneringerne som til
ranglisteturneringerne.
AL Bank Sommerlandsturneringen
Sommerlandsturneringen (SLT) er og har altid været DPF’s flagskib og sådan skal det stadig være, men
måske er tiden moden til at modernisere SLT for at skærpe niveauet, for at få en bedre
turneringsstruktur, for at få flere ny klubber til at deltage, for at få de ”gamle” små klubber, der ikke har
nok spillere til at kunne deltage i den nuværende SLT, til igen at stille hold i SLT.
De tanker jeg har gjort mig, er at skære holdstørrelsen ned til 6 eller 7 spillere i alle rækker, udvide
spilledagene til 7 spilledage mod de 5 spilledage, der er for nærværende samt en turneringsstruktur som
følger:
Elitedivision på 6 hold, der møder hinanden 4 gange og med 1 nedrykker
Første division på 8 hold, der møder hinanden 3 gange og med 1 oprykker og 2 nedrykkere
2 Anden divisioner, hver på 8 hold, der møder hinanden 3 gange og med 1 oprykker og 2 nedrykkere
4 Tredje divisioner, hver på 8 hold, der møder hinanden 3 gange og med 1 oprykker og 2 nedrykkere
8 Danmarksserier, hver på 6 hold, der møder hinanden 3 gange samt op- og nedrykningsslutspil
Et antal Regionalserier, hver på op til 6 hold der møder hinanden 3 gange samt oprykningsslutspil
Dette giver 110 hold + et antal regionalhold mod de 91 hold der deltog i SLT 2014.
Ligeledes skal det være muligt for klubber at have flere hold på samme turneringsniveau, idet en klub
skal kunne have hold i samtlige divisioner og serier.
Egentlig havde jeg tænkt mig 6 mandshold bestående af 2 tripler, og en holdkamp ville være en 1. runde,
hvor triple 1 møder triple 1 og triple 2 møder triple 2 og en anden runde, hvor triple 1 møder triple 2 og
triple 2 møder triple 1, da det ”rigtige” petanque jo er triple som der også spilles VM i.
Men da FIPJP nu har barslet med et VM i single, bør single indgå i SLT.
Hvordan den nød knækkes, har jeg under kraftig overvejelse og jeg er, HVILKET JEG I ØVRIGT
ALTID ER, modtagelig for gode ideer og tanker, uanset hvor de kommer fra.
En løsning kunne være at spille det syvmandsholdssystem, der anvendes i Regionalspillet og som
ligeledes anvendes i DVC, med den indbyggede brist, at en triple risikerer at møde samme
modstandertriple 2 gange i samme holdkamp, men igen, måske kan der tænkes tanker.
Man skal ikke indføre noget nyt, bare for at indføre noget nyt, så er der overvejende opbakning om det
nuværende SLT, så fortsætter det NATURLIGVIS uændret, uanset hvad jeg måtte mene.
Endelig skal det med, at jeg gerne ser genindført trøjer til vinderne af de enkelte rækker i SLT.

Uanset hvad et nyt TU, med mig som formand, måtte komme frem til af ændringer i SLT, vil intet blive
gennemført uden Repræsentantskabets godkendelse.

VLT
Vinterturneringen bringes tilbage til det oprindelige VLT med 7 mandshold (eller som ændret SLT) og
der spilles i divisioner og serier som oprindeligt.
Såfremt tilmeldingerne til vinterturneringen holder sig på det nuværende niveau, afvikles den.
Da vi startede VLT op i sin tid nåede vi op på 69 hold og er det muligt, at en betydelig del af disse hold,
ønsker at genoptage VLT i oprindelig form, vil jeg selvfølgelig forsøge at sparke liv i VLT (med trøjer
til vinderne af de enkelte rækker).

EuroCup
EuroCuppens nationale del genindføres som kvalifikationsturnering, eventuelt i ændret form, hvor
tilmeldingen er en del af gebyret for SLT og hvor der spilles som i eksempelvis fodbold, hvor blandt
andre elitedivisionshold træder senere ind i turneringen.

Danmarksmesterskaber
Jeg er åben over for at Danmarksmesterskaberne (DM) spilles såvel i en DM-uge som over 2 weekender, idet der kan siges både for og imod begge måder at afholde DM.
En ting står dog helt fast, jeg er af den klare overbevisning, at der skal uddeles DM-trøjer til vinderne i
de enkelte discipliner.

Ranglisteturneringer
Vi kommer måske ikke tilbage til de gamle dage, hvor der var over 110 triplehold i snevejr til Øbro
Åben i starten af april, men mindre kan også gøre det.
Måske skal der være færre ranglisteturneringer, hvor flere klubber går sammen, måske skal noget andet
til, uanset hvad, skal der ske noget, SÅFREMT DET ER MULIGT.
Jeg kunne tænke mig, at der nedsættes en tænketank med kreative hoveder for at knække koden til
succes for ranglisteturneringerne, gerne i nyt format.

Dansk Veteran Cup
Dansk Veteran Cup (DVC) fungerer i store træk, der skal måske foretages enkelte justeringer af
propositionerne, for at få DVC helt op at ringe.

Super 6
Super 6 led en krank skæbne, men såfremt der er nogen, der ønsker hverdagsholdspil uden for de gængse
klubrammer, giver jeg gerne Super 6 en chance mere.

Spil på tid
Jeg er åben over for spil på tid i ranglisteturneringer, i EuroCup samt i SLT/VLT i rækker, hvor alle hold
er samlede på samme spillested i samtlige runder, hvilket typisk vil være i de lavere regionale rækker.
Da man ikke kan være 100 % sikker på at tidstildelingen er ens i rækker, hvor der spilles samtidigt på
flere spillesteder, typisk de højere landsdækkende rækker, er det ikke gangbart at spille på tid der.

Dette er nogle af de tanker, jeg gør mig i forbindelse med, hvordan TU får udbredt petanquespillet i
Danmark og får hævet niveauet i petanque, da vi vel alle spiller med det formål at blive bedre til at tumle
kuglerne.
Endelig skal jeg oplyse, at Lars Bom har lovet at opstille som menigt TU medlem, såfremt jeg bliver valgt
som formand for TU.
Sidder I med spørgsmål, er der noget I ønsker uddybet eller har I gode ideer til forbedring af SLT, VLT eller
andet, så giv mig et kald på telefon 2226-3397 eller send mig en mail på j_j.slot@mail.dk

Vel mødt til Repræsentantskabsmødet
Jørgen Slot

