REFERAT
Idrættens Hus, 29. maj 2017

UNGDOMSUDVALGSMØDE
5. april 2017 kl. 18.00
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:
(referent).
Afbud:

Per Hansen, Ibrahim (Vestsjælland), Troels Lavridsen, Dorte Krogh og Christina Cassone

1

Protokol
Rep.møde er flyttet til 23/5.

2

Orientering (fra bestyrelsen, udvalg, kredssekretær)
Fra bestyrelsesmødet i sidste uge:
Prøver at spørger 2 Hvidovre drenge (Per) ift. at gå ind i UU. Tobias prøver Holbæk.
VKV genopstiller.
Troels: usikker. Har Gentofte evt. en stedfortræder for Troels hvis han ikke genopstiller?
Dorte: trækker sig. Prøver at se om der kunne være en anden i LGV.
Profil: en der gerne er med ude i hallerne (uanset om det er kids, teen eller ungdom).
Vi ønsker et dynamisk UU.
Kunne man spørge nogle unge om de vil være med?
Refleksioner over den unge gruppe.
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Medlemstal og holdtilmeldinger
SVBKs ungdomstal
Der har været nedgang af antal tilmeldte hold til stævner. Er det fordi medlemstallene der går ned
eller er det klubberne der ikke er gode nok til at få sendt dem ud til stævnerne? Eller en blanding?
Bestyrelsen har besluttet at sætte stævnegebyret ned for kids fra sæsonen 2017-18 fra 200,- til 150,pr. hold pr. stævne.
Medlemstal: vi er gået ned på Sjælland og vi er gået ned på ungdomsmedlemmer.
Hvis man kigger på hold til kidsstævner, ser man fremgang i level 2, men nedgang hos de andre
levels. Især level 0-1 stævnerne har haltet lidt med tilmeldinger.
Der skal umiddelbart arbejdes på rekruttering nedefra. De små spillere (level 0-1) kan være lidt
svære at få ud til stævner. Det kan skyldes forældre som er bange på deres børns vegne om at tabe
og få en dårlig oplevelse.
Kunne man tage nogle level 0-1 stævner ud og lave ”lege”-volleydag, evt. med forældreaktivitet.
Der er muligheder i skolevolley – både ift. eleverne men også lærerne.
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SM turneringer
Der har været mange trækninger og afbud.
DU14: 1
HU14: 1
DU16: 4
HU16: 1
Rigtig ærgerligt med de mange trækninger i DU16 da man kunne have undgået min. 1 spillerunde,
f.eks. den sidste runde hvor der også var U21 DM.
U14 er blevet afviklet og har fået medaljer (af ligaspillere).
HU16 er blevet afviklet og har fået medaljer.
DU16 mangler 1 runde men 1. pladsen er fundet og givet medaljer til.
U18 er blevet afviklet og har fået medaljer.
Det ville være ”smartere” (hvis det kan lade sig gøre) ift. medaljer at det var omvendt i U18: slutte af
med en weekenddag hvor alle var samlede i stedet for at starte med weekend.
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Projektet med de unge
 Netværksmøde 19/4
Chrissie har inviteret de unge på lige fod med de voksne.
Er der blevet opfordret til andre unge? CC undersøger det.
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Finalestævne 7/5
CC har svært ved at være der til det sidste stævne, så arrangørklubberne får pokalerne.
Påskestævne i Rødovre (samme weekend som liga DM-finaler og U14 DM)
Vi spiller kongebane igen og der købes påskeæg til alle.

Tobias’ projekt i TIK
Han har 3 pladser ledig til udveksling i Bulgarien – han kan ikke fylde pladserne op selv i TIK
så han søger i kredsen for deltagere. Tema: unge ledere.
Rolf fra VKV og Lea fra RS Rødovre tager med. Der er en plads ledig endnu.

Årets ungdomsklub
Der er ikke kommet indstillinger fra klubberne.
UU indstiller VK Holbæk til prisen i år.
Evt.
Ønske om mere detaljeret dagsorden og en aftale om hvornår vi slutter mødet.

Venlig hilsen,
Christina Cassone (CC)
Kredssekretær

