DAGSORDEN
Idrættens Hus, 15. marts 2018

UNGDOMSUDVALGSMØDE
19. marts 2018 kl. 18.00
SVBK kontor (Idrættens Hus)

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

Protokol
i.a.b.
Orientering
Per og CC orienterer kort fra bestyrelsens seminar i januar.
Status 2017-18
Kids og Teen:
Ud fra tallene indtil videre lysner det lidt. De små level er stadig lidt bagud i forhold til sidste år, men
de er begyndt at komme det lidt efter ift. efteråret. Level 3 er meget stort og meget populært i denne
sæson. Level 4 er nogenlunde status quo (på trods af et af stævnerne er blevet aflyst).
Teenstævnerne går det ret godt med. Der er rigtig fint med tilmeldinger og dér hvor det har kunnet
lade sig gøre, har vi udvidet stævnerne i 2 haller. Muligvis noget der skal tænkes ind i planlægningen
af næste sæson: at booke 2 haller til nogle af stævnerne i Kbh-område hvis antallet af teenhold er
lige så stort.
Vi har ca. 13 hold (både kids og teen sammen) mere end på nuværende tidspunkt sidste år, så
positive tal.
Grand Prix:
Det er lidt mere dødt her i foråret, som skyldes først og fremmest SM runderne som for alvor er
kommet i gang, samt 2 af GP-stævnerne ligger samtidig med Elitetræf og DHV kop.
Vi sender et spørgeskema ud til klubberne for at høre om hvorfor nogle hold/klubber fravælger GP.
SM
Vi har fundet U14 mestrene og de Teen2 hold der er kvalificeret til DM. Så er der U18 og U16 efter
Påske. Der har været lidt udfordringer ift. at teen DM-kval ligger samtidig med 6-mands SM, da nogle
melder fra (eller overvejede) hvis de ikke ligger til at kvalificere sig til DM i 6-mands for at prøve
lykken i teen.
U18 er der lidt udfordret da et par kampe flyttes og nok ikke kan spilles inden sidste runde 7-8. april.
Medlemstal
Vi holder status quo i både ungdom og senior.
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2018-19 sæson
- Der arbejdes på nogle regelændringer i nogle af kidslevels (hos forbundet). Det kan være vi
opretter et ekstra stævne i juni hvor man evt kunne teste ændringerne.
- CC har talt med Chrissie og Peter om at evt. prøve at arrangere et af teenstævnerne i
efteråret og foråret som beach teenstævne indendørs f.eks. i Hafniahallen. Både for at få lidt
diversitet men også for at støtte op omkring ungdom beach året rundt. CC går videre med
ideen.
- De forskellige ændringer der ville kunne komme i de forskellige aldersgrupper, tager vi
stilling til når de bliver aktuelt. UU har diskuteret nogle af dem løst til dette møde, men drøfter
først hvordan det påvirker vores turneringer, når vi har noget konkret.
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Årets ungdomsklub
Der er sendt mail ud, sammen med indkaldelsen til rep.mødet, om Årets Ungdomsklub. Der kan
sendes indstillinger indtil 1. april.
UU har kigget lidt på mulighederne skulle der ikke komme nogle indstillinger.
Næste møde
Torsdag 31. maj
Eventuelt
DIF holder et kursus/oplæg om teenagepiger og idræt den 17. april. CC har tilmeldt sig dette
sammen med Mads Rosager fra Volleyball Danmark, for at få lidt inspiration på området.

