En vigtig milepæl er nu nået.
Referaterne fra generalforsamlingerne den 13. juni 2018 og de opdaterede vedtægter er
godkendte og den nyvalgte bestyrelse kan starte sit arbejde.
De vigtigste forhold er:
✓ Formålet er udvidet.
Racketlon Danmark kan nu have et øget fokus på at udbrede racketlon i
Danmark
✓ Danmark Racketlon Tour etableres med 1-dages turneringer
Bestyrelsen ønsker at spillere i hele landet kan deltage i racketlonturneringer her i landet. Turneringsformen er en succes i flere lande.
✓ DM afholdes hvert år – næste gang i Jylland
Vore nationale mesterskaber er en vigtig begivenhed for at samles om vor
sport – og DM er stedet mange nye spillere også oplever racketlonfællesskabet.
Husk, at racketlon-turneringer er for ALLE uanset niveau, køn og alder!
Som midler hertil anvendes Facebook-kampagner til medlemshvervning og
øget turneringsdeltagelse, bl.a. til DM 2018 og Danmark Racketlon Tour
2019. Også et koncept til nem etablering af flere racketlon-klubber vil blive
udviklet.
✓ VM–deltagelse prioriteres – både landshold og individuelt
Danmark skal naturligvis være repræsenteret med et landshold i alle aldre –
og fortsætte tidligere flotte individuelle VM-præstationer.
✓ Forbundets medlemmer er nu alene medlemsklubber. Og stemmeberettigede til
generalforsamlinger er alene repræsentanter fra medlemsklubberne.
Heraf følger også, at forbundet opfordrer alle racketlon-spillere til individuelt
medlemskab af en af vore medlemsklubber.
✓ Racketlon Danmark søger om formel optagelse under DGI. Det undersøges
samtidig om forbundet i DIF kan blive associeret medlem under ét af de 4
ketsjersportsforbund.
I lighed med andre forbund ser vi fordele i medlemskaberne, lige fra jura og
forsikringer til rådgivning om forbunds- og foreningsforhold – også for vore
medlemsklubber.
✓ Medlemsklubber opkræves fremover et kontingent.
✓ Nyheder og informationer forstærkes på Racketlon Danmarks hjemmeside.
www.racketlon.dk styrkes i samspil med især forbundets etablerede
Facebook-medlemsgruppe og Facebook-side
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Hvad sker nu
Netop nu er udtagelser af bruttotrupper til landsholdene til VM i august i gang. Også
planlægningen af DM 2018 den 19-20-21. oktober er i fuld gang.
Bestyrelsen vil de næste mange uger arbejde med både de sportslige aktiviteter og de
administrative forhold.
Derefter kan det egentlige udviklingsarbejde gå i gang.

Til sidst
Racketlon Danmark er et lille forbund – alene baseret på frivillige. Forbundets bestyrelse
er også forbundets administration.
Grundlaget er styrket for forbundets virke de næste år – og bestyrelsen vil gå aktivt til
opgaven.
Der er dog altid brug for flere hænder. Har du lyst og mod på at arbejde sammen med os,
så kontakt gerne bestyrelsen.
Du kan finde de fulde referater, de opdaterede vedtægter og kontaktdata til bestyrelsen på
www.racketlon.dk
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