
 

 

Ungdomsudvalgsmøde møde 2. november 2020 

 

Ringsted 03.11.20 

 

Referat:  

 

Deltagere:  

Ole 
Anja 
Brian 
Jan 
Maria 
Gæst: Jeppe Behrendt 
Gæst: Trine U19D 
 
Afbud: Karina  

 

• Ungtrænerkoncept v/Jeppe Behrendt: 

Der var 7 ungtrænere ved starten af sæsonen, efter lidt ”reklame” er der kommet 8 mere. Så 15 
ungtrænere i alt, der alle er tilkoblet et hold. Det er et godt antal. Ungtræner-konceptet er 
præsenteret for samarbejdsklubber, det var der opbakning til. Der er lavet en årsplan, der desværre 
er skredet lidt pga Corona. Der er stor forskel på hvad type kursus de forskellige ungtrænere skal 
have. Godt signal at sende udad til at vi i TMS tager hånd om vores egne trænere. Evt. 
dommerkursus kan kobles på på sigt. Datoer for kommende mulige kurser sendes til Maria der 
tjekker om lokaler kan bookes. Projektet skal løbes i gang og vi skal have koordineret 
planlægningen. Vigtigt med dialog mellem ungtrænere og egne trænere, så der evt. kan springes en 
træning over hvis der ligger et undervisningsmodul. Anerkendelse af ungtrænere til 
sæsonafslutning.  

 

• Lumiere-Lysfestival: 
Der er møde med Lumiere 3/11 – derefter møde med 1 repræsentant for alle hold på torsdag 5/11. 
Ingen udover U9D har meldt ud med ubesatte vagter. Mangler at få besat 5/12 og 23/12, kan evt. 
lægges ud til individuelle og ikke på holdbasis. Imponerende at vi har kunne besætte så mange 
vagter uden problemer.   
 



 

• Skrabelodder: 
Er ankommet og skal pakkes. Der er nye bedre præmier. Lodderne forventes at blive delt ud til 
managers torsdag ifm. Lumiere infomøde 
Praktik – Ungdomshold i foreningen får udleveret 15 lodder x antal spillere – ved udsolgt får holdet 
5,- retur i holdkasse, som kan bruges ved stævnebetaling, men kun hvis hele holdet får udsolgt. Der 
bliver oprettet events til alle hold, ud fra antal lodder for det pågældende hold, hvor hver spiller 
afregner for det antal lodder han/hun har solgt.   

 

• Bambusa strømpesalg: 
Bambusa har henvendt sig til klubben. Ole har fået vareprøver, og kvaliteten er god. Indpakningen 
er lækker. Strømperne er almindelige (ikke sportsstrømper) Pris 150,- pr pkk for 7 par strømper – 
50/50 ordning, med kickback på 50% for solgte strømper.   
Forventningen er at hver spiller kan sælge 3 par hver. Salget går i gang i foråret 2021 for ikke at 
overbebyrde spillerne.  
 

 

• Corona: 
Erfaringer: Der er en del der ikke kan overholde de regler vi har pt, dog er vi interesserede i at lukke 
flere tilskuere ind. Reglerne skal præciseres så det ikke er så forvirrende, og der skal stilles ”Corona-
vagter” fra hvert hold til alle kampe 
 
Hal A – der tillades tilskuere på hvert andet sæde (max 200) – udebane tilskuere sidder på 
modsatte side af dommerbordet. Hjemmeholdets tilskuere sidder på samme side som 
dommerbordet – ALLE tilskuere sidder ned.  
Hjemmehold skal sørge for – 1 streamer, 1 dommerbord, 2 Corona vagter pr. kamp. 
 
Hal B – Der tillades 79 tilskuere i hallen (dog max. 4 udebaneforældre der sidder til venstre for 
dommerbordet (på samme side som dommerbordet) i området markeret med ”Tilskuere Udehold”.  
Hjemmehold skal sørge for: 1 streamer, 1 dommerbord, 2 Corona vagter pr kamp. 
 
Det opfordres til man forlader hallen efter ”sin” kamp 
 
Bad – U17 og op kan bruge omklædningsrum efter TRÆNING. Trænere har ansvar for at 
retningslinjer overholdes.  
 
Der laves en drejebog til Corona vagter. 
 

 

• Livestream: 
Solidsport har kontaktet os og vil have betaling for brugen af streamingtjenesten.  
Vil vi have kampene liggende tilgængeligt så alle modstandere kan se dem? 
Skal vi tage betaling for at man skal kunne se kampene, og vil vi kunne tvinge hold til kun at bruge 
denne tjeneste og ikke Facebook.  
Det besluttes at vi går videre med Solidsport, og undersøger muligheden for betaling.  

 

• Månedens spiller: 
U15D/P + U17D/P indstiller 1 spiller hver måned ud fra definerede kriterier. 
Salming Hoodies fremfor spillertrøje 



De nominerede skal vises på facebook.  
Udvælgelsen skal være op til UU 
Kåringen skal foregå til en træning/kamp. 

 
• FIF jule-turnering 

I stedet for Lundaspelen laves nytårsturnering mod FIF.  
28-29/12 indbyrdes kampe fra U9-dame senior.  
Der er lagt op til 1 kamp/træning pr. hold/pr. dag.  
Der skal laves kampplan så snart som muligt. Der bliver evt. en egenbetaling pga. dommerhonorar 
 

• Evt. (bordet rundt) 
Ole: 
Der har været bestyrelsesmøde i Foreningen. Positive meldinger fra dameafdelingen på trods af 
nedlukning.  Afgang af 1 enkelt spiller. 
Sponsorudvalget er kommet i gang med møder.  
Møde med A/S bliver til januar.  
 
Jan: 
Stadig udfordringer med Salming og nu også Sportmaster/Jetsport.   
 
Maria: 
Der skal laves en drejebog for Nordea-kast. Nye U15-forældre er ikke klar over proceduren. 
Anja/Karina sørger for at alle U15 D/P ved hvordan Nordeakast afvikles.  
Vask af klude til barakken, der laves en plan for det.  

 
 
Næste møde 7/12 – Maria indkalder 


