Landslagstruppen bygger för framtiden (Glädje, Stolthet, Passion)
Att komma hem från ett VM med en silvermedalj och två femteplatser är otroligt kul för svensk petanque och något som
vi verkligen kommer att bära med oss in i framtiden, dels som individer men också som ett land, framgång föder framgång
och detta ger positiva vibbar i hela petanque Sverige, men också inom svensk idrott som helhet.
Vi ska sträcka på oss och känna stolthet för det Vi tillsammans skapar, men också av den glädje Vi tillsammans bygger, alla
dessa byggstenar är en del av de TEAMET som Vi behöver för att i slutänden nå framgångar inom Petanque Sverige.
Laganda och respekt är något Vi aldrig får underskatta, att känna tillhörighet och att lyckas åstadkomma något
tillsammans är ofta mer glädjande än att lyckas som enskild individ, men för att göra just detta så krävs det att vi får
lagdelarna att synka fullt ut, lagmomentet är väl också den del som många ledare brinner för att hitta lösningen kring,
vem är jag? vem är du? Hur kan vi gemensamt hitta de små nycklarna som låser upp dörrar i olika situationer? Vilket
ledarskap bygger glädje och framgång?
Jag känner verkligen Landslagstruppens stöd för mina tankar i samband med vad vi gemensamt har byggt upp vid våra
olika aktiviteter under våren och utvärderingar från tävlingar.
Landslagstruppen är nu mogen för att ta nästa steg i utvecklingen och bygga på med ytterligare några små byggstenar
inför framtiden, saker utvecklas och vissa delar kräver förändring, vi kan inte styra om saker skall förändras, bara välja om
vi skall deltaga. Vissa förändringar är positiva och en del förändringar får vi lära oss acceptera och bygga vidare kring.
Landslagstruppen består i dagsläget av 5 herrar och 5 damer, vilket har fungerat utmärkt genom vårens VM mästerskap i
Spanien med fina resultat, tiden inför kommande mästerskap i höst känner jag att vissa ändringar skulle gynna
landslagstruppen och därav sker dessa förändringar.
Efter dialog med spelarna inför höstens äventyr så har jag tillsammans med Jessica Johansson tagit beslutet att Jessica
kliver åt sidan, då hon av personliga skäl inte kommer att kunna stå till förfogande inför kommande VM, jag uppskattar
Jessicas öppna dialog och väljer att ta in ytterligare spelare på damsidan framöver för att skapa utveckling i truppen.
Vi kommer fortsätta bygget på inslagen väg med ”Laget före Jaget” och väljer att utöka även herrsidan med ytterligare ett
namn och på så vis få in ytterligare erfarenhet i truppen vilket stärker Landslagstruppen som helhet.
Det är med glädje jag hälsar Jonas Jacobsen varmt välkommen in i landslagstruppen.
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