REFERAT
Idrættens Hus, 26. marts 2018

UNGDOMSUDVALGSMØDE
13. marts 2019 kl. 18.00
Vi mødes i restauranten

Deltagere:
Afbud:
1
2

3

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

Protokol
i.a.b.
Orientering
Per orienterede fra bestyrelsesmødet. Budgettet er ikke godkendt endnu. Bl.a. diskuteres tilskuddet
til busserne til de 2 GP stævner i Sverige i løbet af næste sæson. UU opfordrer bestyrelsen til at køre
med fuldt tilskud en sæson mere.
Status 2018-19
Kids og Teen:
I 2018 er vi gået op i det samlede antal kids/teenhold ift. 2017.
Det er især antal hold i efteråret der er steget når man sammenligner tallene. Vi har 28 kidshold og
39 teenhold mere i efteråret 2018 ift. efteråret 2017.
Level 0-1 holder vi nogenlunde status quo (level 0 er næsten ikke eksisterende desværre). Level 2 er
steget markant, level 3 er gået ned, mens level 4 er steget lidt.
I teen er der primært flere hold i DU14 og i U16 rækkerne. Teen 1 har ikke haft lige så mange
stævner som sidste år i efteråret, men der er umiddelbart positive tilbagemeldinger ift at teen1
stævnerne ligger sammen med level 3. Det virker som om at det kan skubbe nogle hold til at rykke
op fra kids til teen.
Grand Prix:
Stadig lidt nedgang i GP i efteråret ift. sidste år. Det er især pigeholdene der mangler.
Drengerækkerne er langt hen ad vejen ok.
Klubberne er dog meget glade for de stævner med svenske hold/i Sverige.
SM
Der har været 2 trækninger i DU14 rækken som gør at vi skipper den ene runde den 30/3, ellers var
der hold der kun skulle have spillet 1 kamp i en eller to af de resterende runder.
Der er et presset program de næste par uger hvor alle SM ungdomsrækkerne afgøres og der skal
deles medaljer ud.
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Rep.møde og Årets ungdomsklub
Der afholdes rep.møde i SVBK onsdag 22/5. Dvs. UU-mødet 22/5 skal flyttes.
UU kigger på mulige kandidater til årets ungdomsklub, hvis der ikke kommer indstillinger.
Næste møde
Torsdag 6. juni kl. 18.00

