REFERAT
Idrættens Hus, 1. marts 2018

UNGDOMSUDVALGSMØDE
6. februar 2018 kl. 17.30
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:
Afbud:

1
2

Per Hansen, Elmer Petersen og Christina Cassone (referent).
Signe Lagoni

Protokol
i.a.b.
Orientering
Der blev orienteret kort fra forbundets netværksmøde.
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Diverse forespørgsler
-

-

-
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Nethøjde i GP.
Tanken bag at nethøjden følger ældste årgang er for at udligne så godt som muligt forskellen
mellem aldersgrupperne. Dog hvis holdene er enige, kan man sætte nettet ned.
Medaljer til teenstævner hvis U14 og U16 bliver lagt sammen. Nogle U14 hold føler sig
”snydt” når rækkerne bliver slået sammen og U16 vinder medaljer.
Løsning: der gives medaljer også til bedste U14 hold hvis U16 holdet vinder rækken.
Kidsregler
Der er sendt forslag til regelændringer. Disse er givet videre til forbundet som faktisk er i
gang med at kigge på kidsreglerne og vil muligvis ændrer nogle regler fra sæsonen 18/19. Vi
har tilbudt at man evt. kunne tage et par stævner ud i foråret og teste nye regler.

Status 2017
Kids og Teen: vi er gået 30 hold ned i efteråret ift. efteråret 2016. I 2017 er vi gået 105 hold ned ift.
2016. Det er primært de små levels (især level 2) der er gået ned. De level 2 fra sidste år er flyttet op
til level 3, men der er ikke rykket nok op nedefra, ser det ud til.
Det kan måske også hænge sammen med sidste års fald i medlemstallet i samme aldersgruppe.
Level 3 er til gengælde stor og meget populær level at spille i.
I Teenrækken er det især Teen2 DU14 der er gået ned ift. 2016.
Ellers virker det til at være fint med hold i teenrækkerne til stævnerne.
Grand Prix: Vi er gået ned med 21 hold ift. efteråret 2016.
En årsag kan være at flere at de ældste årgange spiller på seniorhold tidligere.
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Næste møde
Torsdag 15. marts 2018

