
REFERAT 

 
 

Idrættens Hus, 19. juli 2017 
 

 

UNGDOMSUDVALGSMØDE 

12. juni 2017 kl. 17.30 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Per Hansen, Kim Buchwald og Rolf Meegdes (Vestsjælland) samt Christina Cassone 
(referent). 
Afbud:   
 
 

1 Protokol 

 i.a.b. 

2 Orientering (fra bestyrelsen, udvalg, kredssekretær) 

  
Sommerfest for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer fredag 4. august (i stedet for julefrokost). 
 

3 Evaluering på 2016-17 sæsonen  

  Kids- og teenstævner 
 

 Antal tilmeldte hold 
Vi falder på antal hold i kidsrækkerne. 

 Antal stævner 
Der kan lægges flere stævner i de levels hvor der er mange hold. 
”Hul” omkring stævner udenfor København eller/og samle flere levels dér. 

 Årgange/Klassetrin i Kids – bør vi følge forbundets? 
Vi beholder de årgange/klassetrin vi har, men opfordrer klubberne/trænerne til at 
stille spillerne/holdene op i de rækker de niveaumæssigt passer ind i. 
 

 Grand Prix 
 Tiltag: Jul og Påske 

Klubberne/Holdene har umiddelbart taget godt imod dem. 
Vi beholder konceptet til næste sæson men med nyt spil. 

 SM 
 2. hold 

Sidste år tillod vi 2. hold at være med og så var der ingen 2. hold til SM i år. 
Vi går tilbage til ikke at tillade 2. holdene til SM. Især i U16-18 rækkerne giver det 
mening at minimere antallet af kampene, da mange U16 og U18 spillere også typisk 
spiller senior. Derudover kan kun 1 hold pr. klub kvalificere sig til DM. 
 

 Afbud og trækninger 
Er der noget man kan gøre for at undgå de mange afbud/trækninger? 
Tilmeldingsfristen så sent som muligt – jo senere, jo mere sikker er man på de hold 
man har. 
En opfordring når man tilmelder holdene til SM om at overveje deltagelsen, da afbud 
og trækninger er generende for planen og de andre hold. 
 

 U14 SM (modellen som U16 og U18) 
Vi kører videre med samme model næste sæson. 
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 Planlægning af 2017-18 sæson 

  SM for U14-16-18 
 Udfordringer med nok weekender i foråret 

 GP 
 Forslag: tilmelding til stævner ligesom kids- og teenstævnerne. 

Enten bruges et lignende system som kids- og teenstævner eller hvis muligt et 
system på vores nye hjemmeside. 

 Kids og Teen 
 Skal vi lave ”legedage” for level 0-1 (jf. snakken til sidste UU møde) 

CC udvælger en weekend hvor det passer ind i programmet 
 En snak med Ishøj med en weekend i efteråret hvor alle kids- og teenlevels spiller. 

Det er efter opfordring fra en kidstræner på Bornholm. 
 

Der er udfærdiget en udkast. CC tjekker op på nogle af datoerne med Henrik og sender planen ud til 
klubberne. 

 

5 Næste møder 

 Mandag d. 4. september 2017 

Tirsdag d. 31. oktober 2017 

Onsdag d. 10. januar 2018 

Torsdag d. 15. marts 2018 

Torsdag d. 7. juni 2018 
 

6 Evt. 

  
 

 
 
Venlig hilsen, 
Christina Cassone (CC) 
Kredssekretær 


