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Referat af UB-møde torsdag 7. februar 2019
Tid/sted: Kl. 19.00 via Skype
Deltagere: Ronni, Klaus, Dennis og Kristine

Punkt 1: Landsstævnet
Punkt venter til næste møde, da Jacob ikke er deltagende.
Ronni kan kort informere, at eventuelle beslutninger først vil blive vedtaget i år 2021, grundet div.
deadlines mm.

Punkt 2: Træneruddannelse
Planen for ny uddannelsesstruktur og trænerlicens vil implementeres løbende over de kommende ca. 5
år. Processen for implementering udarbejdes af Ronni i den kommende tid. Det giver tid til både
administration og løbende evaluering/tilrettelser.
Lige nu er fokuspunkterne at få færdiggjort ATK (her er Jens Hagbarth allerede er godt i gang) samt
børnetræner- og motionstræneruddannelsen. Alle tre dele forventes klar til efteråret. Ronni sender en
oversigt til Klaus der herefter sender til Kristine til kommentarer.
Allerede fra kommende sæson, skal alle kursister på alle kurser registreres i excel. Dette bliver step 1 i
forhold til opstart af licenssystem. Over tiden skal et bedre system til håndtering af licenser findes.
Ligesom dommerne har fire uddannelsesniveauer er dette også hvad der tilsigtes på træneruddannelsen.
Det vigtigste lige nu er dog at få styr på formål og målgrupper først – herefter kommer indholdet på. Det
er op til overvejelse om 1-2-træner kurset skal droppes helt (først skal dog undersøges om der er
krav/støtte fra DIF til disse).
Der diskuteres SPOT-kurser. Skal disse ligges spredt eller som en fast del af B-licensen? Bekymringen
går på, at B-licensen hurtig kan blive meget dyr for trænere og derved mindre attraktiv. Derimod kan man
med fordel ligge SPOT-kurserne spredt og for sig selv, således kan man som træner tage de elementer
man behøver/ønsker førend man rykker videre til B-licens. Derudover giver mange kommuner tilskud til
såkaldte ”SPOT-kurser”.
A-licens er kun for toppen af poppen. Det skal defineres hvem der kan tage denne. På dette niveau skal
man kunne bidrage til sporten på Forbundsniveau.
Der diskuteres erfaring kontra teori – hvor længe må/kan man vente før man rykker til næste licens? En
træner risikerer at miste en del teoretisk viden hvis vedkommende venter for længe, men omvendt får
vedkommende en stor mængde praktisk erfaring ved at være i samme felt i en periode. Den praktiske
erfaring vægtes højt, men der skal findes en balance samt et system til administrativ håndtering.
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Generelt fokuseres der i første omgang på D-licens – formål og målgrupper, men det er vigtigt at
strukturen fra D-A licens ligger klar snarest og med en tydelig rød tråd. Dette hvis planen skal forelægges
og godkendes af bestyrelsen.

Punkt 3: Breddesamlinger
Punkt venter til næste møde, da Jacob ikke er deltagende.
Kristine præsenterer kort et evt. nyt administrativt setup fra nov.

Punkt 4: Motionsfloorball
Der er en generel forståelse af, at de fleste udspurgte gerne vil dyrke Motionsfloorball, men det skal
være sammen med nogle de kender og i nærheden af hvor de bor.
For dem som allerede spiller er der efterspørgsel på flere stævner. Nogle klubber vil gerne afvikle
stævner men har udfordringer som mangel på udstyr (bander mm), manglende ”køreplan” at læne sig op
ad og mangel på viden om nærliggende Motionsklubber.
Problemstillingen diskuteres. Motion og stævner er BDFL-konsulenternes opgave, så disse skal mere på
banen, samtidig skal klubber også opfordres til at råbe op hvis de føler de står fast.
Stor ros til konsulent Thomas der sidder i Midtjylland. Han er aktiv og opsøgende, så måske kan der i det
midtjyske ses en udvikling over den kommende rum tid. Dennis opfordres alligevel til at tage fat i Thomas
og vende problemstillingen med ham.

Punkt 5a: Seniorturnering
På baggrund af en forespørgsel fra en klub i syd diskuteres 3. divisionskonceptet. Klubben deltager i 2.
div. men er bekymret for at det bliver svære at stille hold, da de tidligere havde spillere med fra hold som
nu spiller 3.div. Der ønskes fra klubben at det bliver muligt fortsat at låne spillere fra 3.div hold
Det diskuteres om der kan udarbejdes retningslinjer eller dispensationer for at imødekomme eventuelle
andre klubber der står med samme problem.
Udfordringen ligger i, at det kan være svært at skelne mellem hvornår der er tale om hhv. op- og
nedrykning af spillere. Det kan få store konsekvenser for 3. division, der risikerer at blive udvandet hvis 2.
div. spillere får overtaget.
TU skal inddrages i problemstillingen således at der kan findes en ordentlig løsning der virker for alle
parter.

Punkt 5b: Kvindeturnering

#floorballdk
2

/floorballdk

Floorball Danmark
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
info@floorball.dk
www.floorball.dk

Brøndby, 12. februar 2019

Region midt og nord har forespørgsel på en 2. div turneringsrække for kvinder. Syd ønsker at deltage,
men har udfordringer med at stille med nok spillere til fuld bane.
UB-udvalget ønsker at oprette et forsøgsprojekt med en divisionsrække for kvinder, hvor der kan
differentieres på antal spillere og banestørrelse mm. Der skal spilles efter mindste fællesnævner, men
med mulighed for oprykning på stor bane midt på sæsonen.
Det vil dog være vigtigt at få udarbejdet nogle klare retningslinjer samt tidsfrister, da det kan kræve
ændringer der ikke kan klare på selve spilledage (banestørrelse, antal dommere, advisering til
modstandere mv.)
Ronni tager diskussionen videre med TU.

Punkt 6: Teenagere
Punkt venter til næste møde, da Nadja ikke er deltagende.

Punkt 7: Forsøgsstævne i Kolding
Klaus beretter om forsøgsstævnet i Kolding, hvor der blev spillet på baner i forskellige størrelser.
Det blev observeret, at på den større bane blev niveauforskellene udlignet i en højere grad, der var færre
genstridigheder spillerne imellem og der var bedre taktiske muligheder grundet den øgede plads.
På den store bane er det dog en nødvendighed med to dommere på og med dette
Der diskuteres fordele og ulemper ved denne type setup, og hvordan vi kommer videre herfra. Ronni
tager den videre på bestyrelsesseminar.
Kolding har ressourcerne til at kunne køre det uden hjælp fra DGI eller Floorball Danmark og vil derfor
køre det igen.

Punkt 8: Para-floorball
Punkt venter til næste møde, da Jacob ikke er deltagende

Punkt 9: Ungdomsturnering
Kort orientering fra Ronni. Der træffes muligvis en beslutning på kommende bestyrelsesseminar om
hvilken retning der skal gås.

Punkt 10: Evt.
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Der er ingen møder i marts. Næste UB møde vil placeres den 4. april eller 2. maj og bliver det sidste inden
sommerferien. Første møde efter sommerferien vil blive i september. Ronni vender tilbage med endelige
datoer og imellem møderne henvises til mails.
Opfordring til, at mødereferater vil blive lagt på hjemmesiden, således at der er en gennemsigtighed i
forhold til hvad der arbejdes med i udvalget. Eventuelle klub- eller personfølsomme drøftelser vil blive
udeladt i de offentlige referater.
På Floorball Danmarks hjemmeside under fanen ”Forbund” – ”Politisk organisation” vil der linkes til UBudvalget, og herfra kan referaterne tilgås. Ronni sender tidligere referater til Kristine der ser på at få
oprettet denne side, strømlinet referaterne og uploadet dem inden hun går fra på barsel.
I Kristines fravær vil Nikolaj tiltræde som sekretær for UB-udvalget.
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