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Brøndby, 11. februar 2019

Referat af UB-udvalgsmøde torsdag 13. december 2018
Tid/sted: Kl. 19 via Skype
Deltagere: Ronni, Klaus, Dennis, Jacob og Kristine
Dagsorden
Punkt 1: Landsstævnet - Forlængelse af vores diskussion sidst.
Punkt 2: Træneruddannelsen - Hvordan kan vi gøre den bedre?
Punkt 3: Breddesamlinger - Vi har de 'nye' regionshold for de bedste spillere, men hvordan skaber vi
samlinger for bredden, så de spillere får tilbud om udviklingsmiljøer?
Punkt 4: Tilbud til voksne motionister - stævner, turnering, uddannelse, rådgivning mv. Hvordan kan vi
skabe tilbud til den voksende gruppe af motionister, så Floorball Danmark bliver relevant for dem? Herunder Parasport. Hvilke tilbud kunne være relevante at udbyde i Parafloorball?
Punkt 5: Fastholdelse og rekruttering af teenagere - Udover tilbud i ungdomsturneringen og dygtiggørelse
af trænere, hvordan kan vi som forbund understøtte dette?

Punkt 1: Landsstævnet - Forlængelse af vores diskussion sidst
Jacob har været i dialog med Stefan og Finn. Det er åbenlyst at det er blevet for stort, og man vil gerne
have det ud til mellemstore foreninger, da det kan booste klubbers økonomi og frivillighed.
Antallet stiger med 10 og 20% hvert år, så på et tidspunkt er der ikke plads nogen steder.
Et argument for at holde det samlet er det sociale internt for klubberne, nemlig at det kan samle
klubbens medlemmer til noget fælles.
At holde landsstævnet samme sted mange år i streg, kan dræbe en klub – de frivillige bliver mætte
Man overvejer at skille mellem U11 og U13. i forhold til ungdomsstrukturen kunne et alternativ til
landsstævne være slutspilsweekend – men det fjerner nogle hold fra mulighed for at deltage, da der er
hold som ikke stiller op i turneringen.
Et alternativ er også at dele den i 3 dele; U9 og under, U11 og U13, U15 og U18
Vi parkerer den her og afventer skriftlig oplæg fra Stefan og Finn.

Punkt 2: Træneruddannelsen
Ronni fremlagde skemaet og der kom følgende kommentar;
Der mangler pædagogik – mange kan ikke tale ”korrekt” til børn/unge.
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Der mangler i B- og måske også A-licens, noget omkring et pigekursus.
På sigt vil der blive stillet krav til at klubberne har trænere der har rette licens. Man starter med at sætte
krav til ligaklubberne. Det vil blive styret af forbundet, men klubberne har ansvaret – ligesom med
børneattester.
Forbundet har for nuværende ikke et system der kan håndtere det.
Der skal nok nedsættes nogle arbejdsgrupper som kan arbejde med hver af punkterne.
Et ømt punkt kunne være at en træner følger med holdet op, og derfor skal klubben hvert år ud og
uddanne en ny træner.
Vi mangler at få mere styr på hvordan ”pyramiden” er skruet sammen.
Kristine siger at der er efterspørgsel på børne/ungdomskursus, opstramning på 1-2 træner samt
målmandskursus.

Ronni og Klaus er primus motor på opgaven.
Jacob vil spørge hjemme i klubben om hans målmænd vil deltage i kursusfremstilling.
Kristine finder noget af det materiale hun allerede har liggende. Ronni er på kontoret den 20. og vil få det
udleveret.

Punkt 3: Breddesamlinger
Det er relevant at give et tilbud til de spillere som ikke er “gode nok”. Så vi vil gerne lave nogle
breddesamlinger som en medspiller til regionssamlingerne – ikke en konkurrent til regionssamlinger.
Derudover skulle man kigge på andet end spil på 2 mål, nemlig at vi udvikler dem på teknik og også har
fokus på målmænd. Man burde bruge 75% af tiden på teknik.
Det er en udfordring rent administrativt at lave samlinger. Sekretariatet bruger ca. 40 timer pr.
samlingsweekend.
Kan man lave niveau inddeling i stedet for aldersinddeling? Det er en kæmpe udfordring, for hvem
bestemmer niveauet? Det kan måske løses ved at alle på samme årgang mødes samtidigt og så sker der
en inddeling fra træneren på stedet. Dette skal ske med ”gefüle”, så det ikke virker som A- og B hold.
Man kunne også arbejde med duelighedstegn til spillerne, således at spillerne kan opnå point
Man kunne starte med 2 samlinger, så hæve til 3 pr. år, 4 pr. år. Men der skal ikke være flere end at
kvaliteten forbliver.
Man bør lave et stillingsopslag for at søge efter en koordinator til Øst/Vest, som skal have det
overordnede koordinations- og indholdsansvar.

Dennis og Jacob er primus motor på opgaven.
Punkt 4 Tilbud til voksne motionister

#floorballdk
2

/floorballdk

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

Brøndby, 11. februar 2019

Dennis vil gerne komme med et oplæg til dette punkt.
Punkt 5 Fastholdelse og rekruttering af teenagere
Dette punkt nåede vi ikke
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