SLU - Møtereferat 21.11.2016
Tilstede: Lars van der Lee (NTNUI), Ole Magnus Kojedal (Nidelv), Cathrine Ringstad (Freidig), Sigurd
Harby (Freidig) og Martin Denstedt (Klæbu, NBF).
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim
Tid: 19.00-21.00
Hva

Hvem

Status

Når

Agenda:
1. Status "Arbeidsinstruks" for SL/SU.
2. Innspill fra styret i MNBR
a. Overgang Minirunde -> ungdomsinnebandy
b. Konkurransetilbud: Weekend League, 3 vs. 3
c. Rekruttering 12-13 år
d. Dommerkrise
3. Nord-Trøndelag
a. Status - nyetablering
b. "Slik vil vi ha ungdomsidretten i NordTrøndelag!"
4. Samarbeidsprosjekter 2016/2017.
5. Erfaringer fra Sweden Floorball Youth Camp
6. Eventuelt
a. Trener 1 – januar?
b. Idrettsregistrering
c. Prosjektstøtte fra NBF
7. Pizza :)

Alle

1. Status "Arbeidsinstruks":
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Klubb

AI

SU/SL

NTNUI
Klæbu IBK

X
X

SL (2 st)
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pr.d.d.
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2. Innspill fra styret i MNBR
Noen punkter fra styret som ble drøftet på møtet:
a. Overgang Minirunde -> ungdomsinnebandy
Erfaringer
Utfordringer: barn «tvinges» velge -> frafall
(gradvis), lisens er en utfordring
Forslag/idéer: Dialog med andre idretter,
koordinere med ishockey
b. Konkurransetilbud: Weekend League, 3 vs. 3
Tanker, muligheter, utfordringer:
3 vs. 3 kan være bra
Weekend League – mindre bane? Infoskriv til
foreldre for å motivere.
c. Rekruttering 12-13 år
Tanker, muligheter, utfordringer:
Systematisk/strategisk rekruttering i
frafallsalderen?
Ishockey? ->
Håndball? ->
d. Dommerkrise
+ Mange nye unge
- For få(!) erfarne
Holdningsendring/-kampanje for å beholde
de nye unge (styrets ønske)
- Tettere oppfølging av de dommere som har
alder og «erfaring» til å potensiellt døme aktiv
senior (1. div)
- Fotballdommere?
- Beholde ungdomsspillere -> flere
dommerkandidater
- «Spillerutvalg» -> dialog med
dommerkommitté (spes. 1. div)
Disse punktene må diskuteres videre, før SLU kan
komme med anbefalinger/forslag til styret, om hvilke
tiltak/strategier man tror på.

3. Nord-Trøndelag
Utviklingskonsulenten fortalte litt om status i NordTrøndelag, her gjengitt i punktform:
LTP Nyetablering i NT
a. Status – nyetablering
 Beitstad og Malm
 17 skolebesøk
 Nybegynnerkurs (4 grupper, Beistad og
Malm, 4-7. trinn + 8-10. trinn)
 Stor pågang på Malm ekstra kurs
etter nyttår (4-7. trinn)
 Idrettslagene interesserte
 Cup/Minirunde etter nyttår?
b. "Slik vil vi ha ungdomsidretten i NordTrøndelag!"
Samarbeid mellom særidrettene i NT:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretse
r/nord-trondelag-idrettskrets/nyheter/slik-vilvi-ha-ungdomsidretten-i-nord-trondelag/

4. Samarbeidsprosjekter 2016/2017:
Innebandyskole
Prosjektgruppen var ikke representert på møtet og har
ikke hatt tid til å utarbeide noen planer. Dette
prosjektet blir foreløpig utsatt.
Målvakttreninger
Ikke initiert.
Jentetreninger
Ingen ny aktivitet planlagd p.d.d., men interessen for
dette vil undersøkes.
Prosjekt
Jentetrening

Målvaktstrening

Ansv.
klubber
Klæbu
Nyborg
NTNUI
Nyborg

Pr.leder

Når?

Martin
Denstedt

Ca 1 gang pr.
måned, fra januar.

Magnus Brørs

Ca 1 gang pr.

Flere?
Innebandyskole

Sjetne
Nidelv
Namdalseid
Utleira
Lånke
Ranheim

Espen
Refsnes

måned, fra
oktober?
I vinterferien 2017?

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

5. Erfaringer fra Sweden Floorball Youth Camp
Utviklingskonsulenten (Martin) fortalte litt om
gjennomføringen av Sweden Floorball Youth Camp.
Martin deltok som instruktør i Uppsala, 3.-6.
november og delte erfaringer derifra, omkring
organisering og opplevelse.
I Uppsala deltok 4 jente- og 4 guttegrupper, totalt ca
120 ungdommer. Hver gruppe hadde 2 instruktører
som veiledet alle treningspass, spiste og sov sammen
med ungdommene. I tillegg til treninger og kamper,
fikk deltakerne på campen møte SSL-spillere, høre en
forelesning om kost og informasjon om
innebandygymnas i Sverige.
Helhetsinntrykket av campen var veldig bra og de
fleste ungdommene var meget fornøyde.

6. Eventuelt:
a. Trener 1 i januar
Et nytt forsøk på å arrangere Trener 1 vil bli
gjort 6-8 januar, i Byneshallen.
b. Idrettsregistrering
Elektronisk medlemsregister – alle
representerte klubber har dette klart.
c. Prosjektstøtte fra NBF
Frist 1. januar og 1. august:
https://www.dropbox.com/s/2snlyayzgyhxohp/Pro
sjektmidler-2016.pdf?dl=0
Frist internt MNBR vil trolig bli 1 måned før fristen
til NBF.

8. Pizza 
Neste møte vil avholdes i januar, 2017.

Neste møte: Januar 2017. Invitasjon sendes ut av UK.

Fristliste:

Koordinere fremdrift i prosjekter.

Prosjektledere (kan
delegeres)

Sende ut invitasjon til neste møte.

UK

2016-12-20

