REFERAT
Idrættens Hus, 12. januar 2017

UNGDOMSUDVALGSMØDE
7. december 2016 kl. 18.00
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:

Troels Lavridsen, Per Hansen, Dorte Krogh og Christina Cassone
Cassone (referent).
Ida/Vestsjælland

Afbud:

1

Protokol
i.a.b.

2

Orientering
I.a.b.

3

Turneringen 2016-17
Oversigt over kalenderen for foråret
CC havde et oversigt klar med ungdomsstævnerne.
Kids- og teenstævner
Teen 2 DM-kval: samtidig med U14 SM så de skal vælge eller efter den sidste U14 runde?
Stævnet lægges samtidig med næstsidste U14 SM runde.
GP
-

4

5

6

Jule GP: har vendt stævnet med Kim og vi har tænkt os at lave en stor Kongebane-turnering.
Umiddelbart er tiltaget velmodtaget indtil videre.
Efterskoleelever i GP. Der er aftalt med forbundet at efterskole elever kan spille både for klub
og efterskole i GP uden at blive låst. Dog kun i GP og de kan kun spille på 1 hold pr. stævne
selvfølgelig.

Møde med de unge
Dorte fortæller om mødet 2/11.
Se bilaget med Dortes præsentation.
CC snakker med Chrissie om næste netværksmøde hvor vi gerne vil have de unge med parallelt
først og med lidt sparring med de voksne senere.
Næste møder
10. januar (Ibrahim fra VKV)
27. marts
Evt.
Dagsorden til næste møde: opgørelse af hold.

Venlig hilsen,
Christina Cassone
Kredssekretær

Ung i ungdomsvolley

SVBK 2016
Simon Øksnebjerg & Dorte Krogh

At kalde det for fremtidens volley-klub er måske lidt for ambitiøst.
Alligevel er der noget om snakken. Klubberne har svært ved at få frivillige nok,
og mange unge dropper ud af sport når de når 16-18 års alderen.
Hvad gør livet i en volley-klub helt særligt.
Hvad skal til for at unge vil blive ved med at gå til volley.
Og er det muligt at engagere dem til selv at bidrage i rejsen mod
“Danmarks bedste klub”
SVBK inviterede unge fra hele Sjælland, til et par timers workshop, om fremtidens volleyklub.
Vi har også spurgt de voksne i klubberne, til et SVBK kids-og ungdomssamling i oktober.
I de følgende slides finder du inspiration, ideer og citater.

“I Danmarks bedste klub
ser vi klub og hold
som en helhed,
og vi kæmper sammen”

UNGE
Faciliteter der skaber den gode klub
• Hal-tider er vigtigt, det er demotiverende at være for mange på banen
• Træningstider som fungerer med skole og sengetid
• Net, tegninger på gulvet, ordentlig gulv, uden harpiks, ikke beton
• Behov for større klubber, er der for få unge, så stopper vi,
mange spillere giver positiv effekt.

UNGE
Vores bedste råd til klubberne
•
•
•
•
•

Vi vil på dommerkursus
Have bedre Hal-tider (hør os hvad der fungerer for os)
Vi spillere vil gerne på kursus
Vi vil gerne på kursus i at blive bedre til at lære,
altså kunne tage bedre ansvar for egen-læring
Vi foreslår at bestyrelser i klubberne er sammensat ligesom
på skolerne, hvor der er 2 fra hvert hold i bestyrelsen.
- Hvor man er med i bestyrelsen fra man er 14 år
- Så vi kan lære om hvordan klubben fungerer
- Så vi kan være med at påvirke klubbens beslutninger.

“I Danmarks bedste klub
ER VI NØDT TIL AT
SAMARBEJDE
så det gør vi … “

UNGE
I Danmarks bedste klub…
•
•
•
•

Har alle hold en holdleder, der er ejerskab og fælles ambition
Får trænerne løn
Er der anerkendende frivillighed og det giver motivation, lyst og trivsel
Er der forældre opbakning.
- Vores forældre er, og føler sig som en naturlig del af klubben.
- Vores forældre gør noget for deres eget barn,
og for klubben, det hænger sammen

2+2=5

UNGE
I Danmarks bedste klub…
• Er der masser af medlemmer
• Er tivsel = volleymæssig udvikling.
•
•
•
•
•

Alle er med og der er tæt sammenhold
Er der god og åben kommunikation
Er der mange aktiviteter og tilbud og også resultater
Deltager vi i mange stævner. Vi vil gerne på Camps med
hele klubben, og gerne fælles for hele SVBK
Er der interne aktiviteter, fødselsdage, fester,
- Fællesspisning en gang om måneden for holdet
- Fællesspisning hvert halve år for hele klubben
Er der ture uden for sporten, lige fra biografture til udlandet.

UNGE
Vi går til volley fordi:
•
•
•
•
•
•
•

For at dyrke volley som sport, få flere kompetencer
For det sociale, være sammen med andre
For at komme til stævner
For at have det sjovt
Fordi det er et interessant spil
For at lære nye venner at kende
Fordi vil vil være med i den bedste klub i Danmark

“I Danmarks bedste klub
kan man godt være bedst
uden at have vundet”

VOKSNE
Din bedste erindring fra ungdomsvolley
Til SVBK ungdomsleder mødet bad vi lederne reflektere… og verden har ikke ændret sig så meget endda.
Spillet, sammenholdet, det sociale, at blive set og og få venner betyder alt.

• Super holdkammerater/kammeratskab,
•
•
•
•

Fællesskabet, Fællesskabsfølelse, Sammenholdet,
Godt socialt liv i klubben
Stævnerne, Ung-leder camp,
Særlige venskaber man kun kan få til sport.
Være sammen med venner og veninder
At det var en hold-sport. Glæde ved sporten
Min stædighed

• Gode trænere
• Leg med bold
• At føle sig værdsat og set. At blive mødt
•

velkommen. Min matematiklærer introducerede
mig til volleyball, han var min inspiration.
Et godt klubliv
- med forældre cafe
- klublokale
- ture med holdet

“Min matematiklærer
introducerede mig til
volleyball, han var min
inspiration”

VOKSNE
Dit bedste gode råd:
• Lær børn og ungdom at klæde om / bade,
•
•
•

det skaber godt socialt liv på holdet.
God kommunikation
Understøtte trænerne med tøj, anerkendelse,
betaling og honorar til de unge trænere også.
Det er bestyrelsens opgave at give anerkendelse

Ung i ungdomsvolley

Hvad skal SVBK?
Hvad skal klubberne?Hvad skal forældrene?
Hvad skal de unge?
Anbefalingen til klubber og SVBK er at arbejde med at finde “limen” i klubber og i SVBK, måske arbejde tættere
sammen med Volleyball Danmark og skabe fælles synergier om hvordan de unge føler sig set.
Arbejde med hvordan klubber og forbund kan inddrage unge i klubbens arbejde og arrangementer.
Næste skridt i processen vil være at arbejde med hvordan det kan gøres. De unge vil med i processen.
Altså et aktivt valg i bestyrelserne om at få de unge med og bane vejen for dem.
Volleyball Danmark og SVBK vil i løbet af februar/marts invitere til endnu et leder/træner forum.
Denne gang inviterer vi unge fra SVBK klubberne med.
Aftenen vil være en kombination af træner/leder og samarbejde med de unge.
Et fælles forrum for at skabe synergi inspiration til at skabe DANMARKS BEDSTE KLUB i fremtiden.

Nov 2016 / Simon Øksnebjerg & Dorte Krogh

INSPIRATION
Unge flygter fra frivilligt sportsarbejde
I dag er kun hver tredje ung frivillig idrætsleder. For få år siden
var det hver anden.

Af Martin Møller Geertsen og Søren K Nielsen
Unge vælger frivilligt arbejde fra, og inden for idrætten står det grelt til.
I 2004 var hver anden træner eller holdleder i idrætshallen og på fodboldbanen ung, i dag er det kun
hver tredje.
Det viser tal fra SFI og Syddansk Universitet.
Men i Støvring Håndbold har de knækket kurven. Her er der masser af unge frivillige, fortæller
ungekonsulent Anja Thomadsen.
- Jeg synes, vi er rigtig godt stillet, når det gælder unge - dem under 30.
LÆS OGSÅ: Idrættens verden vejrer morgenluft med ny regering
Støvring Håndbold har blandt andet sat kontingentet for de frivillige ned til 25 kroner om året og
ansat Anja Thomadsen som ungekonsulent. Ifølge hende er det vigtigt at de unge føler sig støttet op
om, så de ikke føler sig alene.
- Rigtig meget handler om, at rose og anerkende dem for at de kommer og yder en indsats.
Andelen af frivillige ledere i idrætten mellem 16 og 39 år er fra 2004 til 2015 faldet fra 42 procent til
26 procent. Når man kigger på trænere er faldet endnu mere drastisk. Her var andelen af unge i 2004
68 procent, mens den i 2015 var 49 procent.
Hos Danmarks Idrætsforbund mærker man tendensen, fortæller formand Niels Nygaard.
- Der har vi en meget stor opgave i at gøre det attraktivt og få den gruppe til at hænge ved.
I Danmark findes der lige over 100.000 frivillige organisationer.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/unge-flygter-fra-frivillig-sports-arbejde

INSPIRATION
Unges idéer blev til virkelighed i Skjern
InVITATion Lab er et nyt projekt, som strækker sig over hele
Region Midtjylland. Det begyndte i Skjern, hvor unges idéer blev
til virkelighed

AF: CHRISTIAN OLESEN. Publiceret 08. November 2016 kl. 09:59
»Det er rart, at det ikke kun er de voksnes ideer, som bliver til
virkelighed.«
Sådan lød beskeden fra Nanna Mensel fra Tarm, som var en af 13 unge,
der mandag mødte op til et nyt projekt kaldets InVITAtion Lab.
Projektet går ud på, at unge skal prøve at skabe kultur i deres
lokalområde ud fra egne ideer.
InVITAtion Lab er et projekt, som strækker sig over hele Region
MIdtjylland. Det begynder i Ringkøbing-Skjern, hvor det løber hele
november måned for derefter at flytte til en ny kommune.
Cüneyt Pala er projektkoordinator for projektet, og han glæder sig over,
at de er kommet godt i gang.

Cüneyt Pala tager med projektet InVITAtion Lab rundt i hele Region Midtjylland. I november foregår det i Skjern,
hvor unge vil skabe et »Værelse« som et slags fælles værested. Foto: Christian Olesen

»De unges arbejde skal ende ud i noget konkret. Vi har spurgt, hvad
deres by mangler, og så hjælper vi dem med at få det sat i verden,«
siger han.
Et værelse i byen
Det var elever fra produktionsskolen i Skjern i alderen 16-21 år, som
skulle finde ud af, hvad Skjern mangler. De brugte en dag i sidste uge til
at komme med ideer og snakke om, hvad produktet skulle være.

Idéen var klar for, hvad unge mangler i Skjern.
»Vi vil gerne have et sted, hvor man kan være sammen med venner og
møde nye. Det skal være et sted, hvor vi kan være i hverdagene, og hvor
man ikke skal drikke alkohol for at have det sjovt,« fortæller Tina
Jepsen fra Ølgod, som er en af eleverne på produktionsskolen.
De unge kaldte det et »Værelse«, og lige som navnet antyder, skal det
minde om et stort teenageværelse - bare i byen, hvor alle er velkomne.
Der skal være computerspil, musikinstrumenter og sofaer med hyggelig
stemning.
Idéen er meget i stil med en ungdomsklub, men de ungdomsklubber, der
er i øjeblikket, er mest rettet mod unge teenagere. Er man over 16 år, er
der ikke et mødested i byer. Ifølge de unge selv søger mange derfor mod
værtshuse og diskotekter.
Biblioteket er altid åbent
Mandag besøgte de unge biblioteket i Skjern, hvor der i kælderen er et
rum med sofaer og bøger. Her kan man komme og gå, som man vil, og
de unge vil nu bruge det som inspiration.
Senere på dagen tog de ud for at kigge på lokaler til deres »Værelse«.
»Vi vil gerne vise de unge, at de kan selv. Hvis de har en idé eller en
drøm, skal de leve den ud og forfølge den,« fortæller Cüneyt Pala.
Ringkøbing-Skjern Kommune og de andre kommuners projekter fra
InVITAtion Lab skal præsenteres til Aarhus Kulturhovedstad til næste år

http://dagbladetringskjern.dk/Skjern-Tarm/Unges-ideer-blev-til-virkelighed-i-Skjern/artikel/262762

