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1: Evaluering af Europe Cup 2010
Det sportslige resultat af EC 2010 blev gennemgået – og der var bred enighed om at det var ikke som
forventet og ramte et stykke fra målsætningen .
Damerne
Placering og point høst står ikke mål med hvad vore kvinder reelt burde kunne. Utilfreds stillende.
Vi skal have opbygget selvtillid, hvilket kan indøves via mental træner – som afstemmes med den herre
landstræneren vil søge at inddrage.
Vi skal have højnet resultat niveauet, idet dårlige placeringer, giver hårde modstandere via seedning,
specielt i holdkampen. Damedart i DK skal op i niveau.
Herrerne
Som regerende over all Europamestre havde vi set frem til mere – men marginalerne som i København, var
ikke på vores side
Ser man på de kampe der tabes, er der dog tale om berømte marginaler og på papiret gode nationer / hold
/ spillere. Der skal ikke peges på spillere, men vi kunne bruge de sidste marginaler i de vigtige kampe,
hvorfor skal kigges i budgettet efter en mental træner ved DIF – som man kan bruge lidt på dele basis med
dame landstræneren.
2: Rejse evaluering
Mere tid ved skift, når det ikke er non-stop ! Der var end ikke tid til tissepause i Istanbul. Den tager CJ med
DIF’s rejsebureau.
Når vi ankommer sent som vi gjorde, må vi fremadrettet gerne tænke på spise muligheder. Dette stemmes
af med arrangøren, når / hvis …
Turneringen var meget vel afviklet, med fine forhold både til det sportslige og på alt det udenom, og ud
over dårlig mave til nogle, et velafviklet EM.
Såfremt EM i Tyskland ikke skulle blive til noget i 2012, har Tyrkiet lagt billet ind – og er accepteret af EDC til
at overtage EM igen.
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