SLU - Møtereferat 14.03.2017
Tilstede: Jonas Espseth (Trond), Ole Magnus Kojedal (Nidelv), Cathrine Ringstad (Freidig), Gørild
Mjønes (Charlottenlund), Simen Ullern (NTNUI), Ida Berglund (NTNUI), Johannes Løvås (Nyborg),
Espen Refsnes (Sjetne), Espen Sjetne (MNBR) og Martin Denstedt (Klæbu, NBF).
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim
Tid: 19.30-21.30
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. Lavterskeltilbud ungdom?
e. Dommerkrise
3. Årsplan, utvikling
a. VIB
b. Trenerinspirasjon?
c. Målvaktstrenerkurs?
4. Samarbeidsprosjekter 2017.
5. Eventuelt
a. Trener 2
6. Pizza :)
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2. Innspill fra styret i MNBR
Konkurransetilbud: Weekend League, 3 vs. 3
Gruppen diskuterte erfaringer fra minirunde og
Weekend League. Det er et tydelig mønster, at antallet
lag minker de to siste årene i minirundene. Dette
indikerer at ikke bare overgangen til Weekend League
er utfordrende, men også det å beholde spillere i
slutten av minirundeårene.
Et gjengående forslag til forklaring på dette, var at
barna spiller i det samme konseptet noen år for lenge
– at det ikke skjer noe nytt på seks år (for de som er
med fra starten). I forhold til andre lagidretter (f.eks.
håndball og fotball), der banestørrelse og antall
spillere gradvis økes fra 10 års alder, kan det oppleves
som «kjedelig» at innebandyen i minirundeform ikke
forandres.
Forslag på å gjøre noe med dette var bl.a. å spille 3
mot 3 (istedenfor 4 mot 4), eller å øke banestørrelsen
noe. En utfordring som ble nevnt med å spille 3 mot 3,
er at dominante spillere kan bli enda mer dominant
når antallet spillere reduseres. Det er for øvrig samme
effekt man ser når 12-åringene begynner å spille på
full bane, at fysisk tidlig utviklede spillere med god
ballkontroll får veldig mye tid og rom.
Det forslaget som flest virket positive til, er å
suksessivt øke banestørrelse og etter hvert antall
spillere, byr også på utfordringer, med tanke på halltid
og vant. I de fleste haller blir det vanskelig å sette opp
mer enn én bane, noe som medfører behov for
dobbelt så mye halltid som når kampene spilles på
minibane.
Uansett, hvis det praktiske lar seg løse, kan det

kanskje være stimulerende (for de som spilt
minirunder i flere år) å gå over fra minirundeformat til
full størrelse i løpet av 3-4 år (10-13 år), der første
skritt er å spille 4 mot 4 på litt større bane. 1-2 år
deretter, kan man gjøre banen enda litt større og sette
inn en femte utespiller, før man i det siste skrittet øker
på til full banestørrelse.
Kommentar fra utviklingskonsulenten:
Min bedømming er at full banestørrelse er å anbefale
tidligst fra 13 års alder – først da begynner
lagene/spillerne å ha tilstrekkelig rekkevidde og
struktur for å klare å dekke de store flatene. Før den
tid, vil det «lønne seg» for tidlig utviklede spillere å
løpe selv med ball – noe som jeg mener hemmer
utvikling av pasningsspillet.
Det som også ble nevnt, er at minirundeformatet er
gunstig for nybegynnere i alle aldre. I regionen har vi
eksempel på hele lag som har begynt å spille
innebandy i 10-års alderen, og som takket være
minirundekonseptet kunnet komme inn i sporten uten
å bli fullstendig «overkjørt» de første årene. Det vil
derfor være en verdi i å også beholde muligheten for å
spille på minibane for 10-11-åringer (og kanskje eldre
også?).

3. Årsplan, utvikling
Utviklingskonsulenten ga en kort og overgripende
redegjørelse for sin årsplan for 2017. Blant
hovedmålene oppsatt for 2017 kan nevnes etablering
av klubber i Nord-Trøndelag, gjennomføring av flere
«Velkommen til innebandy»-kurs (VIB) og
gjennomføring av trenersamling/-inspirasjon.
Utviklingskonsulenten ønsket å orientere om noen
tilbakemelding på noen punkter:
a. VIB Her er ambisjonen å tilby kurs til alle
klubber som ønsker dette i sin klubb. For å
kunne få til dette, må klubbene melde inn
ønsker før sommeren, senest i løpet av mai.
b. Trenerinspirasjon? Regionen har et mål om å
etablere et trenerforum i løpet av 2017. En
start på dette kan være en

trenerinspirasjonssamling i starten av
sesongen. De oppmøtte klubbrepresentantene
var positive til dette, og et slikt tiltak vil
vurderes for gjennomføring i september.
c. Målvaktstrenerkurs? Et alternativ til
trenerinspirasjonssamling, kan være et
målvaktstrenerkurs. Dette virket enda mer
attraktivt blant møtedeltakerne, og hvis et valg
mellom disse to arrangementene må tas, var
det målvaktstrenerkurs som var det høyeste
ønsket.

4. Samarbeidsprosjekter 2016/2017:
«Ace Camp»
Nyborg, v/ Johannes Løvås, fortalte om sin prosjektidé
med arbeidsnavnet «Ace Camp». Tanken er å tilby
utviklingssamlinger til ungdommer som vil ha et ekstra
tilbud. Dette er tenkt for spillere født 2001-2003.
Første samling vil forhåpentlig bli før sommeren (i
begynnelsen av juni), og ha fokus på barmarktrening,
spill og inspirasjon til egentrening. I løpet av våren vil
det kalles inn til planleggingsmøte, og alle som er
interesserte av å bidra oppfordres til å kontakte
Johannes. Send e-post til: joh_hoon@hotmail.com
Jentetreninger
Jenter i Klæbu, Tiller og Sjetne virker være interessert.
Det har imidlertid ikke kommet frem noen forslag til
passende treningstid, så per dags dato er ingen
treninger planlagt.
Jentecup – Salming Girl Power Challenge
Suksessen fra i fjor vil bli gjentatt lørdag 26. august.
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. Eventuelt:
a. Trener 2
UK informerte om Trener 2-kurset som starter i
slutten av april i Elverum. Kursen går over 3
samlinger:
28-29 april
16-18 juni
8-9 september
Påmeldingsfristen er 1. april og kan gjøres her:
https://www.inn.no/studier/studietilbud/idrett
/trener-2
7. Pizza 
Neste møte vil avholdes i september, 2017.

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

Koordinere fremdrift i prosjekter.
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