REFERAT
Idrættens Hus, 15. oktober 2019

UNGDOMSUDVALGSMØDE
26. august 2019 kl. 18.00 i Idrættens Hus
Vi mødes i restauranten
Deltagere:
Afbud:
1
2
3

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

Protokol
i.a.b.
Orientering
Netværksmøde 13/6. Simon og CC var til mødet og orienterer derfra.
Kids
Level 0-1 camps
UU har valgt at lave formen om for level 0-1 stævnerne til små ”camps” på 2 timer, hvor den første
time går på fælles opvarmning, leg og teknik øvelser. Den sidste time spilles der kampe. Da vi ikke
har haft så mange level 0-1 hold de sidste par sæsoner, åbner vi op så der tilmeldes antal deltagere,
og ikke hold. Formålet er at børnene kan komme til stævne selvom de måske ikke er mange i
klubben på årgangen, eller der ikke er så mange der kan komme præcis den dato.
Intentionen med at lave om på stævnerne for de mindste levels er for at få flere med ud og spille,
samt have fokus på basisteknikken.
CC tjekker op på nogle af de navne vi har talt om ift. instruktører til disse ”mini-camps”. Simon tager
den i Glostrup.
Kidsstævner generelt
CC orienterer om en CEV konference Christina og Sara (fra VD) har været til i Slovenien i juni.
Peter Morell var der også og havde en session, hvor han forklarede og viste kidsvolley konceptet.
Kidsvolley konceptet ligger i fin tråd med andre landes måder at spille børnevolley på (= mindre
baner, færre spillere, enklere spil osv.).
Derudover arbejder mange lande på at der ikke findes overordnede vindere/gives medaljer i
børnevolley.
Dette ligger også i tråd med anbefalinger fra DIF:
”Ranglister og resultatlister er ikke hensigtsmæssige
og bør ikke offentliggøres i idræt for børn under 13 år.”
(https://www.dif.dk/-/media/difdk/nyt/pdf-filer/det-s-gode-s-brne--s-og-s-ungdomsliv-s---sdif_final.pdf?la=da)
CC forslår at der stadig spilles kampe efter niveau, men at man f.eks. fastsætter 4 kampe til hvert
hold i det niveau man tilhører. De kan stadig få armbånd/tatoveringer og evt. erindringsmedaljer til
alle til efterårets sidste stævne, samt medaljer som normalt til SM (sidste stævne i foråret).
UU har drøftet forslaget og ideerne og synes det ville være et oplagt emne at tage op med klubberne
til et netværksmøde med Volleyball Danmark.
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Grand Prix
Datoerne for GP er lagt for efteråret. I foråret står der som weekender.
UU har valgt at lave formen på GP-stævnerne lidt anderledes. GP bliver lavet om til selvstændige 1dagsstævner uden seedning og rangliste. Holdene melder sig selv i den række, de mener de skal
spille i (A, B eller C).

REFERAT
Til netværksmødet talte vi om man kunne gøre GP fleksibel i form af man kunne selv bestemme,
hvor mange kampe man ville spille (nogen synes stævnerne er lange, andre helt tilpas).
UU har valgt at prøve det af til første stævne.
Der vil ligeledes ikke være præmier til sidste stævner.
Der er også nogle svenske hold der har spurgt om de kan komme til andre stævner end dem som er
en del af vores samarbejde med Skåne. Det er fint med UU, men skal lige godkendes af det skånske
forbund.
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Projekt træningsprogrammer
CC orienterer om projektet.
Der er lavet illustrationer til de fleste øvelser vi har fået. Nu skal øvelserne tjekkes igennem og Randi
skal lave programmerne.
Målet er efter efterårsferien.
Video til øvelserne bliver lavet hen ad vejen derefter. Det er et større arbejde end måske antaget
først.
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Næste møde
Uge 45: 6. november
Uge 3: 13. januar (Flyttes da Per ikke har mulighed for at være der)
Uge 13: 23. marts
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Eventuelt
Per har talt med Chrissie i sommer. Forbundet har været presset ift. skolestævnerne da de har
mistet deres sponsor, Novo Nordisk. Måske skulle vi se på at de projektpenge vi bruger i UU, kunne
bruges på skolestævner i stedet for på et senere tidspunkt.
Skolestævner er vigtigt for rekruttering for klubberne.
Vi inviterer Chrissie til et UU møde hvor man kan drøfte ovenstående.

