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Stefan Karlsson (SK) började med att hälsa närvarande välkomna till detta första tävlingsgruppsmöte. SK har
redan innan belyst vikten av att ha en Tävlingskommitté som hanterar inkomna ärenden och en Tävlingsgrupp
som jobbar för att utveckla vår verksamhet.

Vi kommer att hålla dessa möten ca 1 gång i månaden, ibland oftare om vi vill det. Tävlingsgruppen kommer att
verka över två distrikt och ibland kommer vi att bjuda in ledare/föreningar till en fin dialog. Tävlingsgruppen har
inget mandat att ändra på nåt men vi vill vara med och påverka våra serier så att vi alla får kvalitativa serier att
spela i, både på bredd och elitsidan.

Vårt syftet med denna grupp är att aktivt följa upp och utveckla distriktets seriestrukturer och regionala
samarbeten samt påverka Svenska innebandyförbundets seriestrukturer, så de påverkar distriktet på ett positivt
sätt.
Områden
Seniorinnebandyn i Västmanland och Örebro län från H2/D1 och nedåt. HJ och DJ innebandyn samt JAS, HJ17
region. Pojkar/Flickor Röd nivå till Grön nivå (PK1-PK7, FK1-FK7 samt poolspel och eventuell innebandy
skola)

Utvecklingsområden
•

H3 och H4 region?

•

Gör en separat B-lags serie?

•

P15 Elit samt Bredd serie tillsammans med Örebro och Värmland.

•

Ledare i lag ska inte kunna driva ärenden mot VIBF, TK, kansliet eller styrelseledamöter. Ledaren
måste be sin förening att driva ärenden mot rätt instans. Annars är risken stor att fel instans får hantera
ett ärende fel och det tjänar ingen på. Det skapar bara ovisshet och tid som sedan skapar missförstånd.

•

Distriktslaget – Utveckla tänket med 40 mannatrupperna dvs 20 går till SDFSM och 20 spelar vidare i
vår egen cup för att fler ska få försvara våra färger. Samverka med andra distrikt om dessa spelformer.

•

Hjälpa våra förbundslag i både Västmanland och Örebro Län med att boosta deras hemma-matcher.

•

Köra igång podcast för varje serie dvs de personer som vill prata om tex H2/D1 eller PK1/DJ serien ska
få utrymme för detta. Skapa intervjuer eller be föreningarna själva skicka in sina alster så hjälper vi till
att publicera dessa på ett bra forum.

•

Åldersbegränsning åt båda hållen. Idag kan en pojke/flicka född 2010 spela i JAS serien. !!!
Nu har vi en HJ17 serie där en massa 14 åringar spelar och det var inte vårt syfte med den serien.
Spelaren får sina matcher i sitt ordinarie lag. Spelarens tid kommer. Vi måste alla hjälpas åt med att
stoppa hetsen att gå upp för tidigt.

•

Hur många seriematcher ska en ungdomsspelare spela under en säsong. 20-30-40 st ??
Vi pratade om att vi håller på att bränna ut våra unga spelare som spelar för mycket matcher. Om vi har
ca 23 veckor att spela på så är det många spelare som spelar mellan 40-60st matcher per säsong.
Vem bär ansvaret för detta?

•

Dropouts - Hur får vi fler att fortsätta med vår idrott. Har det nåt med punkten innan dvs de spelar för
mycket? Varför slutar så många på röd nivå dvs i 14-15 års åldern.

•

Mindre plan, Mindre målburar för de yngsta. Det var en succé för poolspelen där man delade planen i
två planer och spelade 4 mot 4 eller 3 mot 3. Fler spelare fick aktivt röra bollen. Funkar det i fotbollen
ska även vi köra på det. Inga konstigheter.

•

Skapa en försäsongs-cup för poolspelslagen men även en avslutnings-cup.

Nästa möte 22:a aug kl 15:00

