Referat af ungdomstrænermøde den 19. februar 2013
Tilstede: Mathias Hangaard, Niclas, Lone Skinnerup, Mette Pedersen, Camilla Gravesen, Kirstine Skovsted,
Kari Sørensen, Tanja Ø, Jens Kristian Kristensen, Lux – og Hanne Søe/ØA.
1.

Velkomst v/Hanne Ø.

2.

Brag i hallen den 3. marts
Til dette hjemmestævne er der fokus på ungdomshold.
-

Der speakes ved alle kampe (Vibse og en anden(denne anden finder Mathias Hangaard))

-

Alle hold skal have indløb og præsenteres af speakeren

-

Der udnævnes for alle hold – kampens fighter (både hjemmehold og udehold). Det er den
modsatte træner, der beslutter det. Kampens fighter modtager et par hummelstrømper.

-

Der skal være MGP-musik ved indløb i årgangene U10 og U12 (dog ikke U12-drenge). Ellers
almindelig musik til indløb.

-

Der er bazar i Mødelokalet denne dag.

-

Hanne Søe laver seddel til alle spillere omkring aktiviteterne med et Brag i hallen. Disse sedler får
trænerene til uddeling i ugen op til et Brag i hallen. De placeres på dommerbordet i denne uge,
så trænerne husker at få dem udleveret.

Der blev også orienteret om Hjemmestævne den 24. februar, hvor der er spisning i hallen kl. 17.45 og
71 personer har tilmeldt sig. U4+U6+U8 er med til indløb ved 1. hold.
3.

Svane Cup
Hanne Ø orienterede om, hvilke hold der var meldt til. Der er bestilt bus til ud-turen fredag kl. 16.00
og forældre skal selv hente børnene ved Svane Cup om søndagen.

4.

Træner til næste år
-

Alle fik udleveret en liste over formodet spillere på de enkelte ungdomshold næste år.

-

Mette vil gerne fortsætte, hvis der bliver en anden til at tage U4 hver anden gang (gerne Lotte
igen).

-

Camilla vil gerne stoppe.

-

Kristine vil gerne være hjælpetræner længere oppe i rækkerne end U6.

-

Lone Skinnerup vil gerne have U8 Drenge. Lone ønsker en hjælper. Kan træne fra kl. 15.30 igen.

-

Mathias og Niclas vil gerne fortsætte. Mathias kan træne fra kl. 15.00. Ønsker minimum 2*5
kvarter træningstid.

-

Bo stopper.
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5.

-

Kalle Palm?

-

Lasse Dieckmann stopper.

-

Lux og Vibse fortsætter. Lux og Vibse tror, at de kan træne fra 16.30 igen.

-

Jens Kristian er interesseret, hvis han kan få bedre vilkår f.eks. i form at mere træningstid (2*1½
time).

-

Tanja ønsker at fortsætte. Tanja ønsker en hjælper. Ønsker også 2*5 kvarter træningstid.

Samarbejde på ungdomsafdeling med Hanstholm?
Det blev bestemt, at trænerne ønsker, at vi tager en snak med Hanstholm om, hvad de har af behov
for et samarbejde.

6.

Evt.
Mette vil tale med skolen om, om det er muligt at få håndboldkaravane (en gang årligt). Dette ved vi
har stor effekt på, hvor mange der starter til håndbold, men de tidligere år har skolen ikke ønsket
dette.
Holdkoordinator. Det skal gøres mere tydligt i klubben, hvad træneren kan deligere ud til en eller
flere forældre. Hanne Søe laver en folder med opgaver, som kan uddeligeres på første trænermøde. I
nogle tilfælde kan håndboldudvalget finde en koordinator for træneren.
U6 træning kan ligge før U4 træning, da det ikke kræver forældredeltagelse.

Opgaver:
Mathias Hangaard


Finde speaker til den 3. marts. Speakeren skal dele tiden fra kl. 9.30-14.20 med Vibse.

Hanne Ø
 Orientering af Halansvarlige omkring følgende ekstraopgaver denne dag:
o

Sørger for indløb

o

Sørge for, at trænerne ved, at de skal udvælge Kampens fighter på det modsatte hold.

 Følger op på, hvad Mette har fået af svar omkring håndboldkaravanen i samarbejde med skolen.
 Tager kontakt til Hansholm Boldklub ang. samarbejde.
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Hanne Søe


Indkøber mindst 12 par hummelstrømper.



Hanne får MGP-dvd af Mette – og afleverer denne til speakeren (som skal starte på dagen).



Lave folder om holdkoordinatorens opgaver, f.eks. dommerbodr, tøjvask, tlfliste, kampsedler, opgaver
i forbindelse med cup, kage/frugt.



Hanne Søe laver seddel til alle spillere omkring aktiviteterne med et Brag i hallen. På sedlen skal der
stå noget om: bazar, indløb, navneopråb, kom og se håndbold med dine børn. Hep også på andre
hold end dit eget barns kamp.

Mette Pedersen


Taler med skolen om, om det er muligt at få håndboldkaravane (en gang årligt). Dette ved vi har stor
effekt på, hvor mange der starter til håndbold, men de tidligere år har skolen ikke ønsket dette.



Laver en cd til Hanne Søe med MGP-musik.

Jeg og Hanne Ø vil gerne sige tak for et godt møde. Dejligt at så mange ønsker at fortsætte som træner. Vi vil
bestræbe os på at finde hjælpere til dem der ønsker det, og forsøge at opfylde ønsker om træningstider og
træningstid, så vidt det overhovedet er muligt.
Udarbejdet af Hanne Søe, 19. februar 2013

