SLU - Møtereferat 13.09.2017
Tilstede: Ole Magnus Kojedal (Nidelv), Cathrine Ringstad (Freidig), Marianne Steinsvik Kjos (Freidig),
Nina Røkkum (NTNUI), Ida Berglund (NTNUI), Nils Martin Withbro (MNBR) 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. Nye banestørrelser i MR og WL 2017/2018
a. Gjennomgang
b. Praktiske detaljer
c. Innsalg i klubbene
d. Evaluering
3. Eventuelt
a. Målvaktstrenerkurs 24/9
b. Youth Camp MNBR
c. Trener 1 2018
d. U19-samling, januar
e. Kampskjema
f. Salmingkøller
4. Pizza :)

Alle

1. Status "Arbeidsinstruks":
Status:
Klubb

AI

SU/SL

NTNUI
Klæbu IBK

X
X

SL (2 st)
SL

Freidig

X

Tiller

SL (2 st,
barn og
senior)
SL

Ranheim

SL

Nyborg
Nidelv

CSK

SL

Kommentar
SU: 7
medlemmer
pr.d.d.
AI skal
oppdateres
Vil få AI på
plass fra april
Vil få AI på
plass
Vil få AI på
plass
Mangler
ressurser/tid
pr. d.d.
Vil få AI på

Fortløpende

Utleira

SL

Namdalseid
Sjetne
Lånke

X

Trond

SL
SL

plass
AI fra
2016/2017
Avventer videre
utvikling
AI fra
2016/2017
SL i 2017

Ingen endringer.
2. Nye banestørrelser i MR og WL 2017/2018
a. Gjennomgang
Bakgrunn og info - UK redegjorde for prosessen
og tankene bak det ny forslaget.
Møtedeltakerne var positive til å prøve dette
med start i sesongen 2017-2018.
b. Praktiske detaljer
For å forenkle for de klubbene som skal
arrangere mini- og Weekend League-runder,
skal en instruks utarbeides. Den bør inneholde
skisse, mål for banestørrelse (m), ca antall
vantbiter, plassering av mål, målområder,
størrelse på målbur (160x115 for WL, 120x 90
for resten).
Målområder tapes opp. Tape sendes med til
arrangørklubb. For WL, skal normalt
målområde brukes, i minirunder prøver vi å
markere et lite område foran målet, slik at
målvakten kan få en «fri-sone».
Ida (NTNUI) sjekker «vitenskaps-tape», Martin
(UK) sjekker med Salming.
c. Innsalg i klubbene
Medlemmer i SLU er ansvarlig for å informere i
egen klubb og «selge inn» forslaget/forsøket.
Info vil også sendes ut til alle klubber, inkludert
selve forslagspresentasjonen.
d. Evaluering
Nils Martin fra styret fikk innspill fra gruppen

og utarbeider et skjema som brukes etter hver
mini-/WL-runde. Dette vil utformes som et
elektronisk skjema (Google forms).

3. Eventuelt:
a. Målvaktstrenerkurs 24/9
Blir arrangert i Trondheim Spektrum.
b. Youth Camp MNBR
Positivt med samlinger for ungdom. Blir
forhåpentlig en samling i høst og 1-2 samlinger
i vinter/vår (etter nyttår). Johannes Løvås er
prosjektleder her. UK luftet en idé om en
overnattingscamp i Trønderhallen i Levanger
første uken i sommerferien 2018. Dette vil bli
diskutert videre.
c. Trener 1 2018
14-16 januar, i Byneshallen.
d. U19-samling, januar
Søndag 16. januar vil U19-landslagsledningen
(gutter) komme til Byneshallen og gjennomføre
samling og tester for interesserte. Invitasjon vil
sendes til klubbene. Gjelder utøvere født
01.01.2000 og senere, men ikke senere enn
31.12.2001.
e. Kampskjema
Kampskjema for sesongen ble delt ut til de som
ønsket.
f. Salmingkøller
Regionen har fortsatt senior-Salmingkøller for
salg – 400,-/st. Ta kontakt hvis intressant.
5. Pizza ☺
Neste møte vil avholdes i november, 2017.

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

Sende ut invitasjon til neste møte.

UK
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