
 

Ungdomsudvalgs møde 7. december 2020 

 

Ringsted, 8. december 2020 

 

Referat: 

 

Deltagere:  

Ole 
Anja 
Brian 
Jan 
Maria 
 
Afbud: Karina  
 
 

Årshjulet opdateres, der er skal indsættes besøg på Ungdomsudvalgs møde af drenge- pige ansvarlige samt 
dameeliteudvalg en gang om året 
Tøj til næste sæson:  det er ambitionen at der skal udleveres nyt tøj til næste sæson. Årgangene skal have 
ens spillertøj, så ikke en dobbeltårgang har forskelligt tøj. De ekstra 200,- (100,- for U5-8) i 
kontingentforhøjelse fortsætter  
 
Trænersamtaler for næste sæson – Der er så småt startet op på samtaler for næste sæson. 
 
Påskestævne. Vi arbejder ud fra at vi skal til påske stævne og laver de indledende øvelser.   
 

• Lumiere – status: afventer udmelding efter nyeste restriktioner da 75% af solgte billetter er fra 
Kbh, dog forventer vi at det kører videre, da det foregår udendørs. Efterlyser lidt mere synlighed fra 
dem der står for Lumierer. TMS har en stor andel i at det kører glat. Hvis vi skal deltage igen til 
næste år, så skal der være flere personer på. Der skal være overlap fra den foregående dag. Kæmpe 
udfordring med 23/12, der mangler folk. Dame 1 bliver spurgt. Vi byder ind på opgaven igen til 
næste år.  

 

• Skrabelodder – status og next step 
Der sendes opdatering hver mandag hvor man kan følge salget på diverse hold. Der skal lægges en 
føler ud til managers om de forventer at få lodder til overs (Ole laver opslag) 
 
 
 



• SolidSport 
Der er tjent ca. 2500 på streaming. 
Skal indtjeningen gå til holdene eller til klubben? – vi tjener 70%. Ole lægger opslag op vedr. 
fordelene ved at bruge SolidSport frem for facebook.  Det fungerer rigtig godt. Men det er lagt fra 
alle hold der bruger det.  

 

• Corona – status 
Afventer udmelding fra DHF/HRØ/DIF – vi følger det HRØ siger. Hvis muligt fastholder vi træning, 
da vi er gode til at holde corona væk fra håndbolden.  
Antal udebanetilskuere i hal B: yngste hold vil gerne have forældre med udefra – ok ved 
forespørgsel. Der er plads til 80 i hal B – vi udvider udebane forælder kapacitet til 10 (opdaterer 
efter nytår)  
Vi har alle et ansvar for at vores egne regler overholdes, så det kan ikke hjælpe noget at der er 
nogle der er ligeglade. Det skal påpeges hvis der er hold der ikke overholder coronaguide tjanserne.  
Op/ned træning: der henstilles til ”sund fornuft” – det forbydes ikke. Der har ikke været nogle 
tilfælde hvor op/ned træning er en udfordring. Lille restriktion: Op og ned træning må kun finde 
sted mellem 2 årgange.  
 

• Opfølgning på arbejdet på pigesiden 
Per Wulff, Winni og Dennis Hønholt er meget dedikerede som pigeansvarlige. Der arbejdes en del i 
kulissen. Der er sat et projekt i gang med at samle et U19 pigehold.  
 

• Dameliga – en illusion eller en mulighed vi ønsker at gå efter? 
Vi skal være enige om at trække i samme retning. Hvis kapaciteten i dameeliteudvalg og frivillige er 
til stede så ville det være super fedt med et dame ligahold. Ungdomsudvalget ønsker ikke at påtage 
sig yderligere opgaver. Vi tror der vil være kæmpe opbakning fra Foreningen.  

 
• FIF jule-turnering aflyst 

Træning – hallerne kan stadig benyttes.  
Må der være træningskampe? Afventer udmeldinger fra HRØ, men ift at turneringen er aflyst, skal 
der ikke spilles træningskampe mod eksterne hold. Ligeledes skal vi ikke tage ud og spille 
træningskampe mod andre.  
 

• Sæsonprisnedsættelse 
Normalt 50% efter nytår, men så gælder det også tøjbidraget. Der aftales 50% på kontingentdel og 
ikke nedsættelse på tøjbidrag 
 

• Forårsturnering – Der skal indlægges opvarmning (ca 20 min) i kampplanlægningen. Jørgen Alnor, 
Mette Tesgaard og Anne Teglgaard står for kampplanlægningen som starter i næste uge. 
 

• Salgskatalog: Det er under udarbejdelse, der sendes et udkast på hvor langt vi er ca. 1 uge før 
næste møde.   
 

 

 



• Resultater Ungdom 
Drenge: Rigtig gode resultater - U17D – liga trods manglende kampe – start 7’eren er 100 % 
Ringsted drenge – 2 hold efter jul (hvor der kun har været 1 i efteråret) Gode resultater hele vejen 
ned gennem drengerækkerne 
 
Piger: U17P har været i en svær pulje, ellers er der rigtig gode resultater hele vejen på pigesiden og 
god udvikling på alle hold 
 

• Sportmaster 
Der har været afholdt møde med Sportmaster (incl. hovedkontor) Procedurer er kommet på plads. 
Priser er kommet på plads. Det var et godt møde, og godt fundament til fremadrettet godt 
samarbejde. Basisvarer skal være i butikken.  Sportmaster er leverandør ikke sponsor  
 

• Møde med A/S 
Formålet med mødet er at gennemgå samarbejdsaftalen 
Skridtet skal være at Foreningen skal have lov til at søge sponsorater hos sponsorer der også er i 
A/S  
 

• Håndboldskole 2021 hvornår? 
Vi overvejer at afholde en 3 dages light version uden overnatning i uge 27, og evt. 3 dage i 
efterårsferien med overnatning. Kontoret har forespurgt på muligheden for at booke haller i uge 
42. Der lægges en føler ud til dem der plejer at være med ind over, om der er basis for at gå videre 
med det. Der skal laves et håndboldskole udvalg 

 
 
 
Næste UU møde 11/1-21 kl. 17 (A/S inviteres fra 18-19) – Maria indkalder (formøde 4/1 fra 17-18) 
 
  


