SLU - Møtereferat 08.02.2018
Tilstede: Ole Magnus Kojedal (Nidelv), Cathrine Ringstad (Freidig), Nina Aas Røkkum (NTNUI), Frank
Ålberg (Nyborg) og Martin Denstedt (Klæbu, NBF).
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim
Tid: 19.00-22.00
Hva

Hvem

Status

Når

Agenda:
1. Status "Arbeidsinstruks" for SL/SU.
2. Nasjonal Camp for ungdom
3. Overganger ungdom – bør vi som region ha en policy?
4. Eventuelt
a. Trener 2, 2018
b. Trener 3, 2018-2019
5. Pizza :)

Alle

1. Status "Arbeidsinstruks":
Status:
Klubb
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SU/SL
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Klæbu IBK

X
X

SL (2 st)
SL

Freidig

X
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SL (2 st,
barn og
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SL
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SL
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SL
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SL
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X

SL

Kommentar
SU: 8
medlemmer
pr.d.d.
AI skal
oppdateres
Vil få AI på
plass fra april
Vil få AI på
plass
Vil få AI på
plass til H18
Mangler
ressurser/tid
pr. d.d.
Vil få AI på
plass
AI fra
2016/2017
Avventer videre
utvikling

Fortløpende

Lånke

SL

Trond

AI fra
2016/2017
SL i 2017

2. Nasjonal Camp for ungdom
UK informerte om Nasjonal utviklingscamp for
ungdom som blir arrangert i Levanger 28. juni – 1. juli
2018.
Link til invitasjon:
http://bandyforbundet.no/?p=23885&mID=70&mAct=
0

3. Overganger ungdom
En lang og god diskusjon omkring overganger i
ungdomsinnebandyen resulterte i enighet om at
retningslinjer for dette er ønskelig. Møtedeltakerne
konkluderte med at overganger før 18 års alder bør
unngås for å gi klubbene mulighet til å bygge opp
aktivitet gjennom hele ungdomstiden.
SLU foreslår derfor at overganger ikke skal være tillatt
før spillere har fylt 18 år (og ellers følge
kampreglementet). I spesielle tilfeller kan det likevel
være hensiktsmessig med overgang tidligere og i slike
tilfeller skal dispensasjon søkes ved styret i MNBR.
Eksempel på slike unntak:
• Spiller flytter
• Sosiale hensyn (mobbing o.l.)
• Spillere som f.eks. kan gå rett inn på fast plass i
et elitelag. I slike tilfeller, der en spiller er så
overlegen i ungdomsserien, kan det være
bedre for alle parter at spilleren bare spiller på
elitelaget.

SLU foreslår at klubber som henter spillere under 18
års alder - eller aksepterer/tar imot spillere som selv
henvender seg - og dermed bryter mot
retningslinjene, blir sanksjonert bl.a. på noen av
følgende måter:
• Mister muligheten til å arrangere minirunde
• Mister støtte til rekruttering (skolebesøk o.l.)
• Mister muligheten til tilbakebetaling
Mottakende klubb plikter altså å gjøre seg kjent med
klubbtilhørigheten til eventuelle spillere som
henvender seg (jfr. kampreglementet). SLU mener
videre at klubber som er i ferd med å bryte mot
retningslinjene blir varslet/advart, før eventuelle
sanksjoner iverksettes.
SLU ønsker også at prosedyren omkring behandling av
dispensasjonssøknad skal være vel beskrevet, preges
av åpenhet og involvere så vel givende som
mottakende klubb, spiller og foresatte.
SLU vil også på generell basis oppfordre alle klubber
til å unngå å gjennomføre eventuelle overganger i
pågående sesong, da det kan medføre at lag sliter
med å fullføre seriespillet.
Disse synspunktene er blitt fremlagt for styret i
MNBR.

4. Eventuelt:
UK informerte om kommende trenerkurs:
a. Årets Trener 2 vil bli delvis gjennomført i
Trondheim. Påmeldingsfrist 1. april, første
samling 5-6 mai.
Les mer om Trener 2 her:
https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse
-sosialfag-og-idrett/trener-2

b. Trener 3 vil bli gjennomført for første gang på
mange år. Påmeldingsfrist 1. juni.
Les mer om Trener 3 her:
https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse
-sosialfag-og-idrett/trener-3

6. Pizza ☺
Neste møte vil avholdes 3. april.

Neste møte: 8. februar 2018. Invitasjon sendes ut av UK.

Sende ut invitasjon til neste møte.

UK
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