SLU - Møtereferat 16.02.2016
Tilstede: Nina Røkkum (NTNUI), Lars van der Lee (NTNUI), Cathrine Ringstad (Freidig), Arild Bjerkan
(Nyborg), Gørild Mjønes (Charlottenlund) og Martin Denstedt (Klæbu, NBF).
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim Spektrum
Tid: 20.00-22.00
Hva

Hvem

Agenda:
1. Tema-diskusjon: Barne- og ungdomsidrett - hva kan vi
gjøre for å opprettholde veksten og redusere frafallet?
2. Status "Arbeidsinstruks" for SL/SU.
3. Innebandy for funksjonshemmede v/ Nyborg IL
4. Erfaringer fra første jentetrening
5. Samarbeidsprosjekter 2015/2016.
6. Eventuelt
a. Trener 1 (1.-3. april)
b. Integrasjonsprosjekt i Klæbu
c. VIB-kurs?
7. Pizza :)

1. Tema-diskusjon:
Barne- og ungdomsidrett - hva kan vi gjøre for å
opprettholde veksten og redusere frafallet?
Bakgrunn: I Midt-Norge har vi de siste 5 årene hatt en
stabil rekruttering i aldersgruppen 6-12 år og mange
lag med på minirunder. Antallet utøvere i denne
gruppen har en moderat positiv trend. Men blant
ungdom i alderen 13-19 år, er trenden negativ, sett
over samme femårsperiode – til tross for at fler
begynner å spille innebandy i den yngste
aldersgruppen, blir det færre ungdommer som spiller
og færre lag i ungdomsseriene.
Diskusjonen tok utgangspunkt i en artikkel om svensk
innebandys utviklingsmodell – SIU
(http://www.dn.se/sport/kanadensisk-modell-ska-fafler-att-fortsatta-idrotta/) – som beskriver hvordan
man har tenkt nytt (i sveriges nest største lagsport) for
å redusere frafallet i ungdomsårene.

Status

Når

Det ble en konstruktiv og intressant diskusjon og her
er noen av de faktorer som gruppen nevnte som
viktige for å få barn og unge å trives i sporten:






Store startkull (ikke like sårbart hvis noen
slutter).
Stabilitet blant trenere/ledere i lagene
Engasjerte trenere.
Kompetente trenere – sosialt, organisatorisk og
faglig (tilpasset alder).
Engasjert/støttende foreldregruppe.

Vi snakket så om hva vi som klubber kan gjøre for å
legge tilrette for dette, og fant noen fokuspunkt:







Oppfordre trenere til å ta kurs og støtte dem
(økonomisk og faglig).
Lage gode/positive rammer/arrangement
omkring kamper (og treninger) – et sosialt og
positivt klima på siden av banen gir trygghet og
glede for både utøvere, ledere og foreldre.
Starte «foreldreinnebandy» - hvis foreldrene
også opplever spilleglede og lærer mer om
sporten, vil de evne å støtte sine barn og
lagene deres enda bedre.
Få med foreldre på kurset «Verdens beste
idrettsforelder». Her kom også et forslag om å
henvende seg til skoler, og tilby kurset til alle
foreldre, f.eks. på et trinn, som har barn med
på ulike idretter. Dette vil kunne gi mange
positive effekter, da de samme barna ofte
deltar på flera arenaer og en felles forståelse
for foreldrenes støttende rolle er meget positiv
for barna.

I samarbeid mellom klubbene, eller som et tilbud fra
NBF/MNBR, kan det å arrangere inspirasjonssamlinger
for trenere bidra til å gi faglig påfyll og økt motivasjon.
For noen lag/spillere, kan overgangen fra minirunde til
å spille på stor bane bli en stor omstilling og en
utfordring – ikke minst praktisk, hvis det er få spillere
på laget. Et komplement till Weekend League og

ordinært seriespill, f.eks. 3 mot 3 på liten bane, kunne
kanske ha gjort at vi beholdt noen flere innen
innebandyn. Gruppen var positiv til den tanken.
--Det var ikke et mål om å komme frem til noen
konklusjoner her, men heller å skape bevissthet og få
utbyte tanker og idéer omkring de utfordringer vi ser.
Disse temaene blir ikke «ferdig-dikutert» - men vil
alltid være aktuelle og viktige å jobbe videre med.
På http://www.nbfutvikling.no/?artID=2681&navB=1
kan man også lese en artikkelserie (etter hvert) om
hvordan NBF tenker omkring barne- og
ungdomsidrett.

Alle

2. Status "Arbeidsinstruks":
Status uforandret siden siste møte:
Klubb

AI

SU/SL

NTNUI
Klæbu IBK

X
X

SL (2 st)
SL

Freidig

X

SL

Tiller

SL

Ranheim

SL

Nyborg
Nidelv

CSK

Kommentar
SU planlagt på
plass til våren.
AI skal
oppdateres
Vil få AI på
plass
Vil få AI på
plass
Vil få AI på
plass
Mangler
ressurser/tid
pr. d.d.
Vil få AI på
plass

Utleira

3. Innebandy for funksjonshemmede v/ Nyborg IL
Arild Bjerkan fortalte om Nyborg sitt prosjekt med
innebandytrening for funksjonshemmede. Opplegget

Fortløpende

er nytt og fortsatt i utprøvingsfase, men erfaringene er
positive så langt. Deltagelsen har variert, men det er
sannsynligvis potensiale for at flere kan oppdage og
sette pris på opplegget. Instruktørerne (to av Nyborgs
ungdomsspillere) og klubben lærer mye i prosessen og
det blir spennende å følge prosjektet fremover 
Se også notis på http://www.innebandy.no/

4. Erfaringer fra første jentetrening
Den første jentetreningen (jf. Samarbeidsprosjekter
nedenfor) ble avholdt i Klæbu, 14. januar, og 18 jenter
fra Tiller, Nyborg og Klæbu deltok. Tilbakemeldingene
har vært meget positive og noen bilder fra treningen
kan sees på Nyborgs nettsider:
http://nyborginnebandy.blogspot.no/2016/02/jentesa
mling-onsdag-17februar.html
Jentetrening nummer 2 arrangeres av Nyborg 17.
februar, og vi forventer enda større deltagelse 

5. Samarbeidsprosjekter 2015/2016:
Det var for få deltakere på møtet for å jobbe videre
med prosjektene, men prosjektlederne (se tabell)
oppfordres til å koordinere fremdriften i hvert
prosjekt frem mot neste møte.
1. april er en viktig dato – senest da må eventuelle
ønsker om halltid for arrangement meldes til regionen
(Åsmund Sjøberg).
Prosjekt
Trenerinspirasjon

Klubber

Jentehelg

Jentetrening

Pr.leder
TBD

TBD

Klæbu
Nyborg

Martin
Denstedt

Når?
Kanskje kan
arrangeres i
forbindelse med
kick-off
Eventuelt som en
avslutning på en
serie
jentetreninger.
Ca 1 gang pr.
Måned, fra januar.

Målvaktstrening
Sommerinnebandyskole
Kick-off event

Tiller
Nidelv
Ranheim
CSK
Freidig
NTNUI

TBD
Thomas
Gulbrandsen

I slutten av
sommeren.

Nina Røkkum

2. helg i september

De klubbene som er interessert, oppfordres å bli med i
den/de prosjektgrupper som er aktuelle.

6. Eventuelt:
a. Trener 1 (1.-3. april)
Det er høy tid å melde seg på trenerkurset som
vil bli gjennomført i Trondheim i starten av
april. Klubbene oppfordres til å anbefale kurset
til sine trenere og, om mulig, dekke
deltakeravgiften på 2000,-.
b. Integrasjonsprosjekt i Klæbu
I Klæbu har integrasjonssatsingen vært en
suksess, les om prosjektet her:
http://www.innebandy.no/20152016/integrasjonsprosjekt_KIBK.pdf
Det har nå kommet inn friske midler til NIFs
flyktningfond – søknadsfrist er 13. mars. Les
mer her:
http://www.bandyforbundet.no/flykt16.asp

c. VIB-kurs
Ingen respons fra klubbene på forespørselen
om «Velkommen til Innebandy»-kurs som ble
sendt ut etter sist møte. Utviklingskonsulenten
prøver å få til et kurs i Utleira, og vil da invitere
deltakere fra øvrige klubber.
d. Søndags-cup 10. april
Regionen vil invitere til en «Søndags-cup» i
Byneshallen 10. april. Cupen er tenkt for
voksenlag som har aktivitet, men som ikke
deltar i andre konkurransetilbud.

UK

8. Pizza 
Neste møte vil avholdes i mars 2016.

Neste møte: Mars 2016. Invitasjon sendes ut av UK.

Fristliste:

Koordinere fremdrift i prosjekter.

Prosjektledere (kan
delegeres)

Mars 2016

Sende ut invitasjon til neste møte.

UK

2016-03-10

