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Dagsorden Udviklings- og Breddeudvalget 
 

Den 7. september 2019 kl. 19 på Skype 

 

Deltagere: Ronni Rix, Dennis Gravengaard, Kristine Schwenningsen og 

Nikolaj Richelsen 

Grundet stort fravær i udvalget ændres mødet til et orienteringsmøde  

Referent: Nikolaj Richelsen 

 

Punkt 1: Træneruddannelsen – Meget kort orientering 

Ronni beretter at strukturen til træneruddannelsen er kommet på plads og 

den sendes ud sammen med referat fra dette møde 

ATK processen er i fuld gang og udvalget satser på at være færdige med 

den i indeværende år.  

Floorball Danmark sender tre personer til Finland, der deltager i 

seminaret ”road to hel”, der har til formål at forbedre floorball i lande 

der ikke er nået i top-4.   

Der er taget kontakt til videnspersoner som inddrages i udviklingen af 

ATK og udvikling af D-licens trænermodul.  

Ronni beretter om et foredrag, hvor han hørte, at børn der ikke er 

”bevægelsesparate” når de bliver teenagere, stopper med at dyrke sport og 

kommer ikke i gang igen. Derfor er det afgørende at børn i Floorball 

lærer at bevæge sig. Det vil indgå i væsentlig grad i ATK og D- og C-

licens uddannelsen. 

Punkt 2: Ungdomsturneringen – Meget kort orientering 

På mellembane har vi fået følgende tilmeldinger: 

U13 øst - 4 hold 

U13 vest – 5 hold 

U15 øst – 2 til 3 hold 

U15 vest – 8 
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U17 vest – 3 

Man kan se på tilmeldingerne, at klubber der formentlig ville have 

trukket hold, nu er kommet over på mellembane turnering – så det virker 

til at fastholde de mindre klubber. 

Punkt 3: Landsstævnet – Meget kort orientering 

Dette diskuteres på seminar til oktober. 

Punkt 4: Breddesamlinger/ ’Late-bloomer’ 

Jakob har noget i gang og det kommer formentlig på seminaret til oktober. 

Punkt 5: Motionsstævner i FD regi  

16x28 4x4 – det er noget vi skal sætte fokus på, da det giver et tredje 

alternativ til motionsklubberne.  

Punkt 6: Samarbejde med Powerchair Floorball 

Aftalen er lagt til UBU for at se om man skal gå videre med processen.  

Aftale draftet bliver sendt rundt til alle udvalgsmedlemmer, der bringer 

feedback, hvorefter UBU sender deres indstilling videre til bestyrelsen.  

Punkt 6: Evt. 

Dennis orienterer om at han har taget kontakt til Mikkel fra DGI 

Midtjylland. De arbejder på to forskellige spørgeskemaer; ét til at få 

spillere i gang, og ét til opstart af klub.  

Bane afprøvningsstævner (ungdom) er under udarbejdelse og syd er meget 

tæt på at komme i gang.  

 

 


