Vi har internt grundigt diskuteret den indstilling vi har modtaget fra 5 spillere, til det af DDBU
udarbejdede pool-projekt.
Desværre må vi konstatere at deres indlæg ikke harmonerer med de intentioner DDBU har med den
fremtidige eliteudvikling generelt.
DDBU har igennem mange år støttet pool i en størrelsesorden der lang overstiger de beløb vi har
afsat til andre discipliner inden for vores sport.
Resultaterne fra EM i pool har i en lang periode ikke harmoneret med den støtte vi har udbetalt til
de udtagne spillere.
Der har fra DDBU’s side ikke været foretaget en evaluering og efterrationalisering efter EM – vi
har blot accepteret tingenes tilstand. Med vores strategiplan vil vi have en ændring på disse forhold.
Kravene til dedikation – træning og ikke mindst en positiv tilgang til sporten skulle skærpes.
Vi vil i fremtiden ikke acceptere negative indlæg på de sociale medier og heller ikke personlige
angreb eller beskyldninger mod personer der repræsenterer DDBU, hverken ansatte eller frivillige.
Hvis man ikke overholder dette vil man ikke kunne deltage i Elitegruppe og lignende, og vil heller
ikke kunne repræsentere DDBU ved internationale stævner.
Det vil blive nødvendigt for de spillere der vil en udvikling mod toppen af den europæiske elite at
beslutte om fritid – familie osv. kan prioriteres lavere end tilgangen til sporten. Hvis dette ikke er
muligt har vi ingen plads ledig i en eventuel kommende elitegruppe.
Vi har besluttet at indstille det nuværende projekt, og dermed bliver der ikke udbetalt støtte til
turneringer i 2014. Vi vil nu revidere vores projekt og vil i starten af 2015 fremlægge resultatet af
denne revision. Herunder hvilke krav og forventninger DDBU vil have til spillere der skal
repræsentere Danmark, og om vi eventuelt skal overveje ikke at deltage ved EM i 2015.
Vi vil derfor opfordre vores pool spillere til i løbet af efteråret at gøre op med sig selv, om hvorvidt
man ud fra ovenstående, personligt er villig til at satse på at opfylde DDBU’s målsætning om
medaljer senest i 2018.
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