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UNGDOMSUDVALGSMØDE
6. juni 2019 kl. 18.00
Vi mødes i restauranten
Deltagere:
Afbud:
1
2

Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Elmer Petersen og Christina Cassone/CC (referent).
Morten Løgager

Protokol
i.a.b.
Orientering
Bestyrelsen har budgetteret til bussen til Sverige også næste sæson.
Netværksmøde 13/6 i Brøndby.
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2018-19 sæson
Vi har haft et par sager til level 3 og 4 SM.
I begge tilfælde er der blevet talt med de involverede klubber og begge sager er nu lukket.
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Planlægning af 2019/20 sæsonen
SM/DM-kval for ungdom
Den foreløbige plan for Ungdoms DM’erne er:
25.-26. april: U16
2.-3. maj: U18
8-10. maj: U21
16-17. maj U14
CC beretter at nogle klubber har ytret ønske om en længere SM-turnering især for U16 og U18.
Efter at der er kigget på kalenderen og de begrænsede weekender der er i foråret, besluttes at U16
og U18 startes tidligere, dvs. før jul. U14 starter først efter jul. Vi har kun 3 ledige weekender, så det
kan blive en nødvendighed at spille U14 og U18 samme dag (28. eller 29. marts).
Grand Prix
CC er i gang med at koordinere nogle datoer med Skåne.
CC forslår at ændre GP stævnerne som enkeltstående 1-dags stævner, dvs. holdene selv melder sig
på det niveau de vil spille på (A, B, C eller som i Sverige Grøn, Rød og Sort). UU kigger nærmer på
det og reglementet til mødet i august. Datoerne/terminerne er dog fastlagte.
Kids og Teen
Erfaringer fra 2018/19 sæson:
Simon: Level 0 og 1 gerne samtidig, men ikke samtidig med level 2. Det samme med level 2 og 3, og
3 og 4. Gerne forskudt af hinanden.
Level 0 og 1 har været meget lidt besat i år. CC forslår at ændre lidt konceptet omkring level 0-1
stævnerne. En mulighed er at ændre stævner til små camps på max 2 timer hvor børnene kunne
lege, lave små teknik øvelser og spille små kampe mod/med hinanden. Det kan også give mulighed
for at man kun dukker op med færre spillere end et fuldt hold. Det kræver også at man ikke ”blot”
stiller med stævneafvikler men mere end træner/instruktør. Man kunne slutte efteråret med et ”rigtigt”
stævne, og foråret med SM. Vi kigger nærmere på strukturen og mulighederne til næste møde i
august.
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Projekt træningsprogrammer
Vi er stadig i gang med at indhente øvelser til øvelsesbanken der skal bruges som fundament til
træningsprogrammer. Vi har fået lavet tegninger og har talt rammerne igennem. Når øvelsesbanken
er klar, tager vi ud og videofilmer så mange øvelser som muligt.
Håbet var at have programmerne klar til sæsonstart i september, men det kan være det bliver lidt
senere.
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Næste møde
Uge 35: 26. august (evt. i Korsør?)
Uge 44: 28. oktober
Uge 3: 13. januar
Uge 13: 23. marts

7

Eventuelt
CC fortæller at hun har tænkt lidt om hvordan man kunne rekruttere den næste/yngre generation til
bl.a. UU på sigt (kunne også være et af de andre udvalg eller bestyrelsen – både i SVBK men også i
klubberne). CC spørger om det kunne være en mulighed at åbne et UU møde (med et
relevant/spændende emne) om året til yngre spillere (de ældste teenagere og unge i tyverne) så de
kan være med og se hvad der kræves og hvad man er med til at kunne præge i det store
sammenhængen.
Der er tidligere prøvet forskellige lignende tiltag som ikke har givet resultater, så der besluttes at
prøve at spotte mulige kandidater når vi er ude til stævner, kampe og andre arrangementer.

