SLU - Møtereferat 21.09.2016
Tilstede: Nina Røkkum (NTNUI), Arvid Johnsen (Nidelv), Lars van der Lee (NTNUI), Ole Magnus
Kojedal (Nidelv), Magnus Brørs (Nyborg), Marcus Nilsson (Asker FIL, NBF) og Martin Denstedt (Klæbu,
NBF).
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim
Tid: 18.00-20.00
Hva

Hvem

Status

Når

Agenda:
1. Status "Arbeidsinstruks" for SL/SU.
2. Sweden Floorball Youth Camp
3. Gjennomførte prosjekter
4. Samarbeidsprosjekter 2016/2017.
5. Eventuelt
a. Målvakttreninger
b. Instruktører
c. NBF Utdanning  fb-gruppe
6. Pizza :)

Alle

1. Status "Arbeidsinstruks":
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SU: 7
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Fortløpende

2. Sweden Floorball Youth Camp
Utviklingskonsulenten (Martin) deltok i august på en
utdanningshelg med Svenska Innebandyförbundet
(SIBF) på Bosön i Stockholm. Det var en
instruktørsamling i forbindelse med SIBF sitt nye
utviklingstilbud til 15-åringer i Sverige – Sweden
Floorball Youth Camp (SFYC). Dette er et konsept som
erstatter tidligere «Distriktslags-SM» for 15-åringer.
Kort fortalt, har SIBF konkludert med at seleksjonen
blant spillere i 15-årsalderen, som skjer i prosessen
omkring et distriktslags-SM, bidrar til et økt frafall. For
å gjøre noe med dette arrangerer SIBF, nå for andre
året, en utviklingsleir på fem plasser i Sverige i stedet.
Leiren er åpen for alle 15-åringer i Svenske klubber og
opplegget som går over 4 dager i november, omfatter
treninger og kamper, planlagt av trenerne for Sveriges
dame- og herrelandslag. Instruktørene som leder
«campen», utdannes av forbundet (v/
landslagstrenerne) (det var dette Martin var med på)
og leiren får også besøk av målvaktstrenere og
elitespillere.
Martin fortalte litt om helgen på Bosön og de
erfaringer han tok med seg derfra. NBF vurderer å
arrangere noe lignende i Norge.

3. Gjennomførte prosjekter:
Punktvis sammenfatning av gjennomførte prosjekter,
initierte i SLU:
Jentetreninger
 To treninger avholdt, vinter 2016.
 Ca 30 deltakere totalt (flere var med på begge
treninger).
 Treninger hos Klæbu & Nyborg
 Hjelpetrenere fra NTNUI, damer
Jentecup 27. august
 Suksess! Bare positive tilbakemeldinger!
 50 deltakere i aldrene 10-40+
 Cup-spill (3 mot 3 + målvakt)





Lag-konkurranse
Teknikk-tips
Prosjektgruppen satser på å gjøre dette til en årlig
event

Kick-off
 Suksess! Foreldre og barn ga positive
tilbakemeldinger
 42 barn deltok, 6-9 år
 Leker m. kølle & ball, spill og lianer
 Fruktpause m. musikk
 Kanonball halvveis
 Bra med alternativ aktivitet (klatring o.l.)
Erfaringer at ta med til neste gang:
 Info om klubber til deltakerne
 Aktivisere foreldrene også?
 Kaffe til foreldrene
 3 timer er kanskje nok? (4 t. nå)
Trenerinspirasjon 20. september
 2 timer praksis med diskusjon, ledet av Marcus
Nilsson (NBF)
 15 deltakere fra 7 klubber
 Positive tilbakemeldinger

4. Samarbeidsprosjekter 2016/2017:
Innebandyskole
Innebandyskole i høstferien ble vanskelig, grunnet
mangel på halltid. Gruppen vurderer nå vinterferien
2017 i stedet.
Målvakttreninger
Se punkt 5a under «Eventuelt»
Prosjekt
Jentetrening

Målvaktstrening

Ansv.
klubber
Klæbu
Nyborg
NTNUI
Nyborg
Flere?

Pr.leder

Når?

Martin
Denstedt

Ca 1 gang pr.
måned, fra januar.

Magnus Brørs

Ca 1 gang pr.
måned, fra
oktober?

Innebandyskole

Sjetne
Nidelv
Namdalseid
Utleira
Lånke
Ranheim

Espen
Refsnes

I vinterferien 2017?

Prosjektlederne er ansvarlige for fremdrift i hvert
prosjekt og fungerer også som kontaktpersoner ved
spørsmål omkring disse.

5. Eventuelt:
a. Målvakttreninger
Magnus Brørs har tatt initiativ til felles
målvakttrening. Tanken er at Brørs og
eventuelt noen til besøker ulike klubber og
arrangerer målvakttreninger for barn.
Interesserte fra alle klubber i regionen blir
invitert til treningene, og man bruker
klubbenes treningstid. Påmelding i forkant er
et krav, slik at man vet hvor mange som
kommer.
Initiativet ble godt mottatt blant de oppmøtte
og mer informasjon om dette vil bli sent ut til
klubbene.
b. Instruktører
Utviklingskonsulenten presenterte MidtNorges ny-rekrutterte «instruktørteam», som
skal øke kapasiteten i regionen. Så langt er 4
personer rekruttert inn:
Line Hagestande (Nidaros)
Sissel Stormo Holtan (Namdalseid)
Johannes Løvås (Nyborg)
Audun Otterstad (klubbløs)
Instruktørene er allerede godt i gang med
skolebesøk, trenerkurs og involvering i klubb.
Siden møtet har også Nina Røkkum (NTNUI)
blitt engasjert som instruktør.
c. Inspirasjon
Marcus NiIlsson viste et eksempel på en
sportsplan, utarbeidet i Osloklubben Bygdø

Monolitten IL. Sportsplanen er ikke offisielt
ferdigstilt enda, så den finnes ikke tilgjengelig
p.d.d., men det var interessant å se hvordan
klubben har tenkt.
7. Pizza 
Neste møte vil avholdes i november, 2016.

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

Fristliste:

Koordinere fremdrift i prosjekter.

Prosjektledere (kan
delegeres)

Sende ut informasjon angående målvakttreninger.

UK +
Magnus
Brørs
UK

Sende ut invitasjon til neste møte.

Oktober

2016-10-15

