Referat klubbmøte 12.11.2019
Referent: Marte Therese Jakobsen NTNUI
Representanter fra følgende klubber til stede: Utleira, Sjetne, Nyborg, Freidig, Malvik IL,
NTNUI, Trygg Lade, Charlottenlund, Nidelv, Klæbu.

Agenda
• Rekrutteringsansvarlig i den enkelte klubb
• Hva er SLU og hvordan kan forumet brukes til fordel for klubbene?
• Aktivitetsfremmende midler – hva kan søkes om og hvordan søke? Det er fremdeles
penger igjen til rekrutteringstiltak
• Klubbdrevet Instagramkonto som inspirasjonskilde og øvelsesbank for klubbene i
MNBR
• Innspill til aktivitetstilbudet i regionen

Rekrutteringsansvarlig
•
•
•
•
•

I hver klubb for å avlaste andre verv i klubben
Bedre planlegging og oversikt over rekruttering
Kontakt med utviklingskonsulenten
Dette blir tatt opp på neste SLU-møte (etter jul)
Snakke sammen om dette i klubbene. Ønsker man dette?

SLU
•

En møteplass for å diskutere ønsker og tanker rundt sportslige målsettinger

Aktivitetsfremmende midler
•
•
•
•

6 søknader behandlet, 1 behandles på neste styremøte 14. november
4 av 6 søknader er innvilget
Kr 80 000,- gjenstår
Fremvisning av rapport fra Sjetne 07/08 sin tildeling

Klubbdrevet Instagramkonto for MNBR
•
•
•

Etter ønske fra flere trenere
Skal inspirere og dele kunnskap og erfaringer
Dette er tenkt til å gå på rundgang fra klubb til klubb (1 uke hver)

o De ulike lagene i klubben kan dele på ansvaret og publisere flere innlegg i
løpet av uken de blir tildelt

Innspill til aktivitetstilbud i regionen
•
•
•

Vi ønsker at aktivitetstilbudet skal bli enda bedre
Hva ønsker klubbene seg?
Fra diskusjoner i gruppene:
o 3 mot 3 cupspill for at de som ikke har så mange spillere kan melde seg på.
o Utendørs sommerinnebandy med 3 mot 3 cupspill. Passer både for barn og
unge, og eldre spillere
o Sunday league med mixlag
o Malvik og Nyborg: Trøbbel med rekruttering av de yngste. Mulig samarbeid
mellom klubbene for å få til et tilbud
o Malvik foreslår å slå sammen mini league og weekend league for å få flere
lag. Nyborg støtter dette.
o Charlottenlund: Hva med å tilpasse til nivå i tillegg til alder? Kan vi få til et
felles forum for å kommunisere til hverandre når lag holder på å klappe
sammen? Skape en bedre samarbeidskultur der man tenker utover hver enkelt
klubb, og heller tenker bydel for bydel.
o Anbefaler Østersund Cup. Ordentlig opplegg og barna storkoser seg.
Inspirerende å spille mot svenske lag. Hva med å invitere de tilbake?
o SFO-tilbud med innebandy. I ferier der barna er på SFO hele dagen.
Høstferiecamp.
o Skoleturnering mellom skoler i en bydel. Gjerne i skoletiden.
o Dragvollcup er bra, men skulle gjerne fått til en cup for nybegynnere.
Lavterskeltilbud.
o Lag som vil satse. Legge til rette for at lag som vil satse kan få tilstrekkelige
utfordringer.
o Få inn noen eksterne trenere som en variasjon på treninger i klubbene. Kan gi
inspirasjon.
o Få lag i ungdomsserier og seniorserier. Få lag i 1.div damer og herrer.
Bekymring rundt at dette skal kollapse.
▪ Hva med å rekruttere fra Trønderserien? Løkkebandy?
▪ Noen grunner til at løkkebandyspillere ikke vil være med i
seniordivisjoner er mye helgespill og dyrere avgifter. Lite synlige
fordeler med å spille seniorserier.
o Viktig å få med foreldrene på innebandy.
▪ Hva med å la foreldrene spille mot barna? Sandra trekker inspirasjon
fra Stavanger.
▪ Viktig å få inn nye foreldre etter hvert, hvis ikke forvitrer det.
▪ Å ha noen øktplaner som base kan hjelpe for å få foreldretrenere til å
lede treninger. Eksempel fra Klæbu.
▪ Trener 1-kurs over en hel helg oppleves som for mye. Velkommen til
innebandy oppleves også som for langt (4t). Minirundetreneren er et
nytt tilbud som er på vei inn.

▪ Hva med å rekruttere NTNUI-spillere som trenere?
o Nybegynnerkurs blir satt under fokus neste sesong.

Eventuelt

Innspill fra Lånke
•
•
•

For små baner på minirunde.
Ønsker å være med på å teste banestørrelse med ett ekstra vant i lengden og bredden.
2008/2009 lag.
Innspill?
o Er det lurt med enda en banestørrelse?
o Lite motiverende for Lånke. Hva med å søke seg opp et nivå istedenfor å
utvide banen? Viktig å forhindre at de slutter.
o Målet må være å beholde spillerne så lenge som mulig.
o Gode lag må jo få lov til å være med i klassen over? Men ikke så lett hvis dette
gjør at klassen under blir robbet for lag.
o Viktig å åpne opp for dem som har lyst til å prøve et nivå opp.

Hjertesukk fra Nyborg senior
•
•

Ingen hjemmekamper på deres hjemmearena Byåsen.
Mister hjemmefordelen.

