REFERAT
Idrættens Hus, 7. februar 2020

UNGDOMSUDVALGSMØDE
12. februar 2020 kl. 18.00 i Idrættens Hus
Vi mødes i restauranten
Deltagere:
Afbud:

1
2
3

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

Protokol
i.a.b.
Orientering
i.a.b.
Kids
Kids SM
UU har diskuteret regler/retningslinjer ifm. især level 3 og 4 (både alm. og åbne rækker).
Retningslinjerne og intentionen med kids rækkerne er at man spiller disse på det niveau man er
nået til. Dvs. har man spillet level 4 hele året, kan man også spille SM i level 4 – ikke level 3. Det
samme er gældende for spillere som f.eks. går i 6. klasse og har spillet teen og 6-mandsvolley. Disse
spiller skal spille SM i teen og 6-mandsvolley og ikke level 4 åben.
Der er også kommet en opfordring om at ændre fra klassetrin til årgange også i kids, bl.a. fordi
klassetrinene på nogle internationale skoler kan være anderledes end dem på en dansk folkeskole.
UU har afvist at der laves om på klassetrinene da der ellers skal tages hensyn til både børn der er
startet tidligere eller senere i skolen.
Der sendes information om retningslinjerne til klubberne i løbet af marts.
Evaluering af level 0-1 mini-camps
De sidste par mini-camps har været aflyst pga. manglende eller for få tilmeldinger. Vi prøver at
ændre næste mini-camp til et alm. stævne, 8. marts i Hvidovre.
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Ungdomshold efterår 2019
Statistik for efteråret
Det samlede antal hold for kids er faldende i efteråret 2019 i forhold til 2018.
Især de små levels er udfordrede, men også level 2 og 4 har været ret små.
Level 3 er det eneste level hvor det boomer fortsat og er endda større end sidste år, hvor det også
var ret stort.
Antal Teen hold er også betydeligt stigende og GP vokser ligeledes lidt ift. efteråret 2018.
Medlemstallene bliver først offentliggjort ¼ og må derfor vente til da for at finde ud om tallene
hænger sammen med evt. antal medlemmer i klubberne.
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Sager

REFERAT
Der har været en sag omkring opførelsen af en frivillig til et ungdomsstævne. Desværre er sagen
ikke kommet direkte til SVBK men er set på Facebook og derefter bekræftet af nogle enkelte
personer. Klubben er opmærksom på problemet, så SVBK gør ikke mere ved sagen nu, men holder
øje med det.
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Næste møde
Uge 13: 23. marts.
Emner: Årets ungdomsklub, SM, Økonomi, Skolestævner
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Eventuelt
UU har talt om et forældrekursus til level 0-1-2 holdene. Forbundets kursusweekend i september er
for omfattende for forældrene. CC undersøger om mulighederne for at kunne holde et mindre
forældrekursus i september.

