SLU - Møtereferat 23.01.2017
Tilstede: Lars van der Lee (NTNUI), Ole Magnus Kojedal (Nidelv), Cathrine Ringstad (Freidig), Sigurd
Harby (Freidig), Nina Aas Røkkum (NTNUI), Stig Varmdal (Klæbu), Johannes Løvås (Nyborg) og Martin
Denstedt (Klæbu, NBF).
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim
Tid: 19.30-21.30
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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. Lavterskeltilbud ungdom?
e. Dommerkrise
3. Nyborg IL - Ungdomsutvalg
4. Samarbeidsprosjekter 2016/2017.
5. Overganger ungdom – bør vi som region ha en policy?
6. Eventuelt
a. Trener 1 – januar!
7. Pizza :)
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2. Innspill fra styret i MNBR
Gruppen valgte denne gang å fokusere på et av
punktene – «dommerkrise», og diskuterte dette mer
inngående. 4 fokusområder ble identifisert og innenfor
disse, flere konkrete forslag til tiltak som kan bidra til å
bedre dommersituasjonen – både på kort sikt og i et
lite lenger perspektiv. Se bilag.

3. Nyborg IL – Ungdomsutvalg
Johannes Løvås fra Nyborg IL fortalte litt om det
nystartede ungdomsutvalget i klubben.
Utvalget har p.d.d. 11 medlemmer mellom 13 og 25
år, fra innebandy, el-innebandy og volleyball.
Johannes er leder og deltar også på hovedstyremøter i
idrettslaget.
Hittil har utvalget jobbet med et spørreskjema som
sendes ut til alle unge i idrettslaget. Målet er å
kartlegge hvordan ungdommene trives i klubben, og å
få inn eventuelle idéer som kan gjøre idrettslaget enda
bedre for de unge.
Det var interessant å høre hvordan Nyborg tenker, og
dette kan kanskje inspirere andre klubber til å la
ungdommene få større påvirkningskraft.

4. Samarbeidsprosjekter 2016/2017:
Jentetreninger
Jenter i Klæbu, Tiller og Sjetne virker være interessert.
Det jobbes med å finne en passende treningstid.
«Ace Camp»
Nyborg, v/ Johannes Løvås, kom med en ny
prosjektidé med arbeidsnavnet «Ace Camp». Tanken
er å tilby utviklingssamlinger til ungdommer som vil ha

et ekstra tilbud. Dette er tenkt for spillere født 20002002.
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.
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Prosjektlederne er ansvarlige for fremdrift i hvert
prosjekt og fungerer også som kontaktpersoner ved
spørsmål omkring disse.
5. Overganger ungdom – bør vi som region ha en
policy?
UK stilte spørsmål til gruppen om overganger mellom
klubber i ungdomsårene – hvordan bør vi forholde oss
til det? Bør vi formulere en policy for når/hvordan
overganger skal tillates?
Det ble en interessant diskusjon. Flere var inne på at
man bør unngå overganger i ungdomsalder, med
tanke på at vi ønsker mange klubber med stabil
aktivitet. Spesielt sårbart blir det i nye klubber eller lag
med få spillere, hvis noen bytter klubb – da kan fort
hele laget rakne, og i verste fall kan det også få
negative virkninger på yngre lag i samme klubb.
Eksempler fra håndball og fotball ble nevnt, der
akkurat dette har skjedd.

Gruppen kom ikke til noen konklusjon, da det også ble
ytret bekymringer om at en felles policy kan virke
demotiverende for enkeltspillere som ønsker seg til
nye miljøer. Temaet trenger å diskuteres videre og vil
bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt.
6. Eventuelt:
a. Trener 1 i januar
Januar virker å være et godt tidspunkt for å
arrangere T1 - midtveis i sesongen har nye
trenere kommet seg i gang, og deltakerne har
fortsatt en halv sesong igjen til å praktisere
nyervervet inspirasjon og kunnskap.
Preliminært dato for neste Trener 1 er satt til
12.-14. januar 2018.
b. Styremedlem på SLU-møte
Det kom forslag på å invitere et styremedlem
til neste SLU-møte – det vil bli fremført til
styret på neste styremøte.
8. Pizza 
Neste møte vil avholdes i mars, 2017.

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

Bilag:
Innspill – dommerkrise.pdf
Fristliste:

Koordinere fremdrift i prosjekter.

Prosjektledere (kan
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Legge frem gruppens innspill omkring dommerkrise til styret.
Sende ut invitasjon til neste møte.
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