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Referat Udviklings- og Breddeudvalget
Den 9. maj 2019 kl. 19 på Skype

Deltagere: Ronni, Klaus, Kristine og Nikolaj
Referent: Nikolaj

Punkt 1: Træneruddannelsen
Ronni udarbejder et udkast, sammen med en regionstræner.
Der skal først laves et udkast af få personer og derefter sendes udkastet
ud til personer der har kompetencer til input.
Klaus kommer med et udkast til ændringer til 1-2-træner og selve
uddannelsen skal omdøbes til ”grundlæggende træneruddannelse”, såfremt
dette er muligt ift. aftaler med DIF.
Til efteråret skal der arbejdes på børnetræner og motionstræner modulerne
(de skal være klar til foråret 2020).
Den grundlæggende træner uddannelse, samt børnetræner, sendes også ud til
personer med rette kompetencer.
Ved motionstrænermodulet skal man ligeledes finde en målgruppe der kan
gennemlæse og give feedback.
Motionstrænermodulet skal være ret simpelt og indeholde mange øvelser.
C-modul = nuværende teknik, taktik, specialteams ryger over på
seniortræner, sammen med noget fysisk træning.
Fysisk træning skal ligge under teknik. Vi skal have meget mere
koordinationstræning på ungdomssiden.
I dag har man ikke koordinations- og frekvenstræning inde i
kursusmodulerne, men dette skal implementeres, især til
uddannelsesmoduler der henvender sig til ungdomstrænere.
Der findes allerede noget styrketræningsmateriale i FD regi som
formentlig kan danne grundlag for det videre arbejde omkring
fysisktræning i uddannelsesmodulerne.
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FD har måske nogle gamle skabeloner der kan bruges til at udvikle
uddannelsesmaterialer.
Punkt 2: Ungdomsturneringen – se bilag
Der skal være et udkast klar til møde d. 3. juni med Esben og Steffen.
Konceptet for ungdomsturneringen er bygget på inspiration fra Tyskland –
der er op til 6 hold i en række, og man får minimum 2 kampe ved hvert
stævne.
Det blev diskuteret om man skal have point ved straffeslagskonkurrence.
Det blev foreslået at en kamp kan ende uafgjort, da man på den måde kan
holde tidsplanen bedst muligt. Kampene behøves ikke nødvendigvis afgøres
på dagen, da der er tale om en stævneturnering, hvor holdene har flere
stævner fordelt ud på en sæson.
Indtil videre er tanken, at FD påsætter 2 dommer pr. stævne, men dette
skal måske bare hedde at FD påsætter dommere. Dog er der usikkerhed
omkring hvorvidt FD overhovedet påsætter dommere til ungdomskampe, men
dette tjekkes med Steffen og Esben på mødet d. 3. juni.
Bestyrelsen har besluttet at når mellembane turneringen indføres i 2020,
skal den sidestilles med den nuværende turnering.
Når denne er snakket igennem med Esben og Steffen vil den blive udbudt
til klubberne.
A-rækken i ungdomsturneringen bliver landsdelt – øst og vest.
Mellembane turneringen går efter at folk ikke skal ud og køre langt. Her
tænkes det at rækkerne inddeles efter princippet lokalt -> regionalt ->
tætteste region.
Mellembane turnering: Ved M2 og M3 laver man reglen om, så man med det
samme sidder ude næste kamp. Får man eksempelvis en M2 i første kamp på
en stævnedag, skal man ikke kunne spille den efterfølgende kamp.
Der blev diskuteret om alle seks hold i en række nødvendigvis skulle være
på samme lokation for at spille kampe. Alternativt kunne tre hold mødes
ét sted, og de tre andre ét andet sted. Klaus vil lave et udkast hvor han
stiller de to modeller op mod hinanden (én stor pulje på 6 hold, eller én
stor pulje, men hvor ”stævnerne” måske kan afvikles på to forskellige
lokationer, med kun 3 hold i hver). I forsøgsperioden mødes alle hold dog
samme sted.
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Punkt 3: Landsstævnet
Udskydes til næste møde
Punkt 4: Breddesamlinger
Jakob har sagt til Ronni at de bliver udbudt til næste sæson.
Punkt 5: Motionsstævner i FD regi
Ronni kunne godt tænke sig at man har 4 motionsstævner i 16*24 format – 2
i øst og 2 i vest. Dette til mænd og kvinder. Man kunne også sagtens
udbyde 1 i øst, 1 i syd og 1 i nord. I modellen med de 3 stævner, kan man
også have et afsluttende finalestævne i Odense hen mod april eller maj.
16*24 formatet kan være med til at udvikle mindre klubber.
Der er snak om hvorvidt det er FD der kan klare opgaven, eller om det
skal over i BDFL regi.
Ronni udarbejder et udkast til Motionsstævne-formatet – Klaus modtager og
kommer med feedback på et senere tidspunkt.
Man ønsker at dette format er klar til sæsonstart.

Punkt 6: Evt.
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