Referat juniormødet 2015
18. januar 2015, kl. 14.00
Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby




Velkommen
Sæson 2014
 Hvad har været godt?
- Stor opbakning til stævner/kampe. Alle stævner har været nogle rigtig gode og
hyggelige. Den gode ånd til stævnerene er fantastisk. Tak til alle arrangerende klubber.
- Træningsstævner hvor der ikke var medaljer/pokaler var god oplevelse for trænere og
spillere.
- Rigtig fint at samle alle juniorer – både U12 og U15. Stævner sammen gør at de ser alle
deres kammeret. Man kan få lov at spille med flere hold. Så mange kampe på en dag
som muligt.
- Dejligt med mange U15 hold, men alt for få U12.
- Det har fungeret rigtig godt med at kunne låne spillere af hinanden. Det var rart at se,
at dette vi aftalte for et år siden på sidste juniormøde lykkedes.
- Det er godt. at man kan være fleksibelt mellem U12 og U15.
- Til specifikke klubber:
o Rigtig godt at Århus fik samlet et hold.
o Tillykke til Ballerup med deres første sæson. Trænere, spillere og forældre har
været glade for at være med.
 Hvad kan gøres bedre?
Medaljer:
- Alle skal have medaljer. Især de U12. Ærgerligt med stævner, hvor der kun var
pokaler, fordi spillerne bliver så skuffede. U15 er måske ikke så nødvendig med
medaljer til alle fordi nogen smider dem ud, men der er også andre, som er glade for
dem.
Konklusion: Medaljer U15 til dem der vinder. Medaljer U12 til alle. Medaljerne bliver
betalt af forbundet.
Stævner:
- Antal stævner/stævner der slås sammen: Kvalitet frem for kvantitet, så vi stadig kan
spille på en softball bane. Der var skuffelse over at spille på græsplænen, så når
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stævnerne lægges samme skal det være et sted hvor der er plads. Vi må tage ved lære
af det og gøre bedre i forhold til hvornår stævner blev slået sammen.
Det vil være godt, at aftalerne om at slå hold sammen sker inden stævnet. Alle sætter
stor pris på samarbejde mellem klubberne om at slå hold sammen.
Nogle hold ville gerne have haft flere kampe i løbet af året.
Stævnerne kan godt blive meget lange, men formen er god.
Det er godt at have tid under stævner til at tale med kammerater.
Indbydelserne til stævnerne – især DM - skal vi være tidligere ude.
Når nye folk kommer til skal de have hjælp fra nogle garvede, som meget gerne vil
meget gerne hjælpe. Vi skal være bedre til at hjælpe nye personer ude i klubberne i
gang. Og så det er vigtigt, at man ude i klubberne ikke slipper tingene for hurtigt, så
man tænker på at lave en overgangsperiode ift. hvad der skal gøres, når der arrangeres
stævner. GSK har en skabelon/manual til at afholde stævner, hvad skal man huske
osv., som kan hjælpe andre. Stor opbakning til at denne gøres tilgængelig på
forbundets hjemmeside.
Geografisk placering af flest stævner der, hvor der er juniorhold i klubberne.
Det er også en mulighed at have én lang dag i stedet for mange korte.
Det er stor opbakning til afholdelse af weekendstævner med overnatning. Så man
spillede en hel weekend og det var socialt om aftenen. Ift. kampprogrammet kan
denne idé medregnes i 2016. Til den kommende sæson har turneringsudvalget
prioriteret, at der ikke er kampe når der spilles juniorstævner.
Godt med muligheden for at nogle U15 kan spille U12, men DM skal der foreligge en
dispensation. Det er kun til DM at man behøver at søge dispensation.
Konklusion: Det er relevant at skelne mellem DM og almindelige stævner. DM er et
mere stramt program og en heldagssag. Stævner er sociale og hyggelige, og så har man
det store DM stævne til sidst. Denne struktur fortsættes der med i sæson 2015.

Kampforhold
Man kan gøre det på forskellige måder, men forholdene skal aftales på forhånd.
- Længden på kampene skal meldes ud inden stævnet, så alle kender forholdene på
forhånd.
- Stor opbakning og ros omkring at dommerne kommer til stævnerne. Det er dejligt at
de stiller op og der betyder noget for børnene.
- Dommerne skal også orienteres i god tid. Lige præcis til DM skal der være skarp.
- Træneren skal være bedre til at sige til børnene når de skal skrue ned for pitchen (især
når det er nye) Det skal trænerne skal hjælpe hinanden med det.
- Godt med samlet DM, så det kan være vi bliver nødt til at flytte det til hvor der er to
baner. Tomas: Kampprogram. Der bliver brugt meget tid på baneskifte og dommere.
Man behøver måske ikke spille mod alle hold, men længere kampe.
- det er også ok med 1 rigtig bane og 1 græsplæne. Der skal bare roteres.
Juniormøde:
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I 2015 skal Juniormødet afholdes i november, så evalueringen kan komme med til
næste planlægning af kampprogram 2016.
Træningssamlinger:
Der er stor opbakning til, at der koordineres en form for åben træningssamling, som
ikke er landsholdtræning, men hvor juniorspillere har mulighed for at blive trænet af
nogle andre end deres almindelige trænere, og lære noget af der ”store” trænere (Jens
og Tomas). F.eks. 1-2 åbne træningssamlinger i løbet af året, hvor en af dem lå efter
slutspillet, som start på indendørssæsonen.
Fantastik oplevelse for børnene af blive trænet af de canadiske trænere.
Stor værdi for børnene at træne sammen med andre på kryds og tværs af klubberne.
En mulighed for at koble ungdomslandholdet til junior breddearbejdet, og sikre en
god overgang fra U15 til U19.



Sæson 2015
 Forslag: Flytning af aldersgrænser.
Diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige overgangen mellem aldersgrænserne.
- Det bliver for stort et aldersspring for de små.
- Det er ikke så slemt at gå fra U15 til 2. division.
- Det skal vurderes fra gang til gang hvornår der skal være T, og hvordan kan vi
få fart over feltet, de små tør ikke, ikke dispensation for picther og catcher.
Konklusion: Nuværende aldersgrænser bliver fastholdt.
 Forslag: Bløde bolde til U12
Diskussion af oplevelser med hårde og bløde bolde:
- Som trænere skal man være opmærksom på at vende dem til hårde bolde
- Der har været kampe hvor overværet en kamp hvor pitcher blev ramt, og hvor
nogle af de helt unge var meget ukoncentrerede.
- Vi skal hele tiden vurdere hvad der er bedst for børnene og justere, så det
passer til aldersgruppe.
Konklusion: Opbakning til løsningen at to U12 hold indbyrdes kan bestemme om de spiller
med bløde bolde. Dem der ønsker bløde bolde bestemmer. Dette skal med på Rep. mødet
som et forslag, hvor bolden kort skal beskrives.



Juniortur 2015
I Kristi Himmelfartsferien fra d. 12./13.-17.maj. (Bussen kører evt. mandag aften)
Punkter at være opmærksom på:
- Tag højde for aldersspændet.
- Spillerne skal brænde for det og have lidt modenhed.
- Godt med en forælder med.
- Vigtigt punkt for børnene med den shopping-tur til at købe udstyr. Kan man
lave en samlet tur ind til en butik
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Det var ikke optimalt at sove i så stor en hal, som i Holland – bedre med
værelse, som i Tjekkiet.

Forslag: Tjekkiet i området nord for Prag. Stor til opbakning denne destination fra alle.
Arrangørgruppen: En klub ansvarlig fra hver klub der sender juniorer med.


Sommer Camp
- Vært: Stenløse Bulls vil gerne være værter igen.
- Datoer: Forslag om at placere campen lige inden skole start (f.eks. d. 4.6.august), så den ikke ligger tæt på de sommerferieaktiviteter klubberne selv
har mulighed for at være en del af i deres kommuner. De endelige datoer
fastlægges inden for nærmeste tid.
- Instruktører: GSK har en instruktør til rådighed til campen. Jytte kan også højst
sandsynligt også igen i år. Der kan forespørges på forårets trænerkurser om
nogle er interesseret i at undervise på campen.
- Deltagere: Campen er for alle junior. Tjekkerne vil gerne deltage til vores
sommer camp igen.



Juniorudvalg
Pt. er der ingen medlemmer af juniorudvalget. Bestyrelsen vil meget gerne at
juniorudvalget blev genoprettet. At sidde i juniorudvalget betyder ikke at man skal påtage
sig en masse praktiske opgaver, men det kan også udviklingsarbejdet (hvordan får vi flere
junior spillere, lektionsplaner til junior årgangene) der er fokus på. F.eks. kunne
juniorudvalget have løbende kontakt med U19 landsholdet, og arbejdet med overgangen
til U19. I forhold til specifikke events laves der planlægningsgrupper, som er afgrænsede
opgaver man kan bidrage til.
Diskussion:
- Det skal være andre frivillige end deltagerne som repræsentere klubberne her.
Forældre kan være med.
- Vigtigt at adskille tingene mellem det praktiske og udviklingsarbejdet
Deltagerne på mødet er en form for kontaktperson til klubberne, som
juniorudvalget vil kunne sparre med.
- Alle går hjem og spørger nogle medlemmer om de vil være med i
juniorudvalget.



Amerikansk Rundbold
 Udviklingsprojektet er den sidste godkendelsesfase hos DIF, og der gives en kort
introduktion af Henri og Tina.
 Amerikansk Rundbold i klubberne
- AR turnering i 2015
- Klub T-shirt til AR holdene.
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Støtte til instruktører
AR arbejdsgruppe i hver klub med udviklingskonsulent, som koordinerer
skolepartnerskaber og andre lokale event med klubben.
Klub/instruktørkursus omkring Amerikansk Rundbold med vidensdeling
omkring skolepartnerskaber og andre erfaringer fra klubber, som allerede har
etableret Amerikansk Rundbold.

Alle klubber er positive overfor Amerikansk Rundbold og mulighederne i
udviklingsprojektet. Alle deltagerne på mødet er indstillet på at gøre en indsat for at få
Amerikansk Rundbold etableret i klubberne. Den primære udfordring er instruktører, som
enkelte klubber ønske støtte til. Tina tager kontakt til hver enkelt klub om deres situation
og nedsættelse af en arbejdsgruppe.


Pigesamling
Træningstiderne for U19 damer er ved at blive fastlagt, og disse meldes ud hurtigst muligt
når informationen forligger fra U19 landstræner
Diskussion:
-



Godt at få samlet pigerne.
Det handler om fælles åbne træninger. Det skal ikke være sådan at man kan
blive sorteret fra.
U19 landstrænere skulle være med til samlingerne.
Tidligere pigetur til Israel: Ikke så stor stemning for Israelturen. Andre steder
end Israel.
Tomas og Jytte vil gerne undervise.

Teknikmærker
Players Passport med Softball Skills fra det New Zealandske softball forbund præsenteres,
og der er opbakning til at udgive denne til vores junior. Det besluttes at det er fint at
beholde sproget på engelsk. Når en spiller har bestået det hele i Player Passport modtager
de et diplom.



Indendørs DM
Vært: Stenløse.
Datoer: DM. 1.marts for U15, og 22.marts for U12.



Træneruddannelse
Husk at få tilmeldt jeres nye trænere, hjælpetrænere og forældre til 1-2-træner kurserne
her i marts måned. Der afholdes et i Odense d. 7.3 og Ballerup d. 11.3 og 14.3.

Tak for i dag
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Deltagerliste
Navn
Tomas Svendsen
Karin Pedersen
Lars Nielsen
Jytte Overgaard
Henriette Gilhøj
Kurt Nielsen
Jens Terkelsen
Helle Sylvest
Robert Blohm
Christina Carls
Tina Jensen

Klub
Amager Vikings
GSK
GSK
GSK/Ballerup
Ballerup
Stenløse
Hørsholm
Odense Giants
Odense Giants
DSoF/Amager Vikings
DSoF
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