Bandyforum-ungdom-vår i BandyDistrikt Västergötland 190326.
Protokoll.
Bandyforum-ungdom-vår för säsongen 2018/19 gick av stapeln tisdagen 190326 i LAIK´s
lokal i Lidköping. BDV´s Utvecklingskommittés Per-Anders Åhs, Kerstin Gustafsson, AnnSofi Dahlberg och Mikael Bengtsson samt ett 25-tal deltagare från alla föreningar med
ungdomsverksamhet i distriktet och medverkade.
Ordförande Per-Anders Åhs inledde mötet med att tacka alla inblandade för ett gott samarbete
så att u-bandysäsongen i distriktet kunnat genomföras på ett bra sätt.
Kerstin Gustafsson fortsatte med presentation av hur SISU, LOK-stöd går till. Hon fortsatte
med att beskriva och promota det kommande Bandykonventet kommande höst lördag 190921
i Lidköping, där flera intressanta programpunkter kommer både på och vid sidan av isen.
Konventet kommer att avslutas med Bandyforum-ungdom-höst. Mera detaljerad inbjudan
kommer senare.
BDV´s roll och arbete med bandyn i distriktet och då främst det som berör ungdom beskrevs i
olika delar av BDV utvecklingskommitté.
Tomas Bridholm presenterade rutinerna runt distriktslagen, breddläger, uttagningar och
elitläger. Närvarande distriktsledare kompletterade informationen.
Kort grupparbete resulterade i summering av språkrör för respektive åldersgrupper:
-U-9: + Bra kontakter inför poolspelen, bra organisation på platserna.
-ibland för korta pauser mellan matcher pga andra arrangemang, önskan om att få åka
och möta andra lag, kunna bjuda in andra lag från ett större område, BDV kan
sammanställa ledarlistor-kontakter på ledare för respektive åldersgrupper och då även i
granndistrikten.
-U-10: + Bra styrning av BDV, bra arrangemang på poolspelen, bra matchningar, bra domare.
-U-12B: + Bra med olika spelhelger för U-10, U-12B och U-12A.
- För få lag i U-12B födda 2008.
-U-12A: + Många matcher i seriespelet, bra domare och bra omklädningsrumsarrangemang.
-Svårt att få istider till matcher på vissa arenor, krockar med Svenska Spel Cup och
Distriktslagsturneringsspel.
-U-14B: + Jämn serie, bra matcher, god stämning.
-Få matcher - 6 st, ibland dåligt språkbruk bland ungdomar. Önskar samarbeta med
SydVäst och Värmland för flera matcher. Kanske då spela 3 lag med
poolspelssamling?
-U-14A :- Matchflyttningar lite problem. Önskar samarbete med SydVäst. Blanda serier med
andra distrikt.
-F-12: + Många matcher med F-10 och F-12 tillsammans, bra samarbete med SydVäst.
-För stora ålders-/kunskapsskillnader. Kanske spela 9-manna från början. Det
provades något en bit in på säsongen. Kanske kunna spela det även i U-12A och/eller
U-12B?
Flickbandyn i distriktet fortsätter att ha en bra utveckling. Bra BDV-läger i 13- och 15-årsgrupperna. Aktiva, duktiga, engagerade ledare och hyfsat många spelare från distriktets olika
delar. Vi hade även godkända resultat i distriktslagen i Svenska Spel Cup F-15 och
Regionsspel F-13, vilka båda spelades på samma dag i Trollhättan.

Samtliga orter bör se till att få lite flera flickor till Bandyskolan för att säkra spelartillgången.
Flicknätverket fortsätter sina möten och kontakter för fortsatta framgångar.
Som tidigare så var i stort sett alla föreningar nöjda med alla poolspelens genomförande.
Återkommande åtgärdspunkter som tidigare år, men blir allt bättre är tex att man åker bort
och spelar mot egna föreningens lag, sent borttagna matcher, sena kallelser till poolspelens
dag och tid osv. Man får se över övriga planerade åldersgruppers poolspelsdagar också.
Alla lag är alltså nöjda till helnöjda med poolspelssäsongen. Föreningarna har mer och mer
fått ansvaret att bytas om att arrangera de utsedda helgerna. Bra kommunikation mellan
arrangörer och ledare i god tid och kort innan har inneburit bra poolspelsarrangemang. Vi
avser att fortsätta på detta sätt. Per-Anders Åhs kontaktar SydVäst och Värmland om ev. visst
utbyte. Föreningarna önskade en mera BDV-styrning av speldagar, grupper, lag och matcher.
Förbättringspunkter är bl.a. tidigare kallelser, bättre tider på dagen, domaransvarigs coaching
av u-domarna, bättre koll på cuper och andra åldersgruppers poolspel i kalendern, anpassning
runt sportlovsveckorna.
Samtliga västgötaföreningarna vill fortfarande definitivt att 7-manna upp t.o.m. U-12 B som
spelas i poolspelsform. Vi bör dock vara öppna och vaksamma på att kunna spela 9mannabandy i övergången i någon/några av grupperna U-12A, U-12B, F-14 och F-12.
Varje förening bedömer vilka spelare som är mogna att spela på respektive nivå.
Västgötaledarna rådgör dessutom inför varje säsong på Bandyforum-vår, höst och andra
kontakter så att lagen hamnar så rätt det går. BDV ställer sig då bakom detta och lämnar
nästan alltid dispenser för spelare i olika hänseenden för bandyns bästa. Dispensansökan via
mail till Per-Anders Åhs och dessa följs upp under säsongen.
Istider är en ständig fråga. Man kom överens om att boka poolspelens istider först, så tidigt
det går. Det är svårt på de flesta arenor att ändra matchtider.
BDV-turneringen för P/F - 12 kunde tyvärr inte genomföras i november 2018 som brukligt i
Trollhättan pga isbrist och ingen annan istidsmöjlighet på någon annan bana heller.
DM för P/F – 14 arrangerades av IFK Vänersborg 181217. Jättebra arrangemang och
kanonbra bandyspel tidigt på säsongen tyckte alla inblandade.
BDV genom Gripen och IFK Vänersborg siktar på att arrangera detta även i november 2019.
Ungdomsdomarna har denna säsong fungerat i stort sett bra.
Många vill ha ungdomsdomarutbildningen mera inriktad på att ”coacha” domarna till att bli
fungerande matchledare och att domarna ”coachar” spelarna i bandyspelets idéer under
matcherna.
BDV kräver domaransvarig/-a i föreningarnas U-sektioner som håller i detta och dessutom
slussar vidare de som är intresserade att döma mera så att rekryteringen av domare säkras.
Vid varje sammandrag ska arrangerande förening ha separat domaransvarig/domarcoach hela
tiden. Detta har inte fungerat fullt ut i vissa föreningar och jättebra i vissa. Totalt sett ska det
förbättras.
Prel. anmälan inför nästa säsong av antal lag i de olika åldersgrupperna och nivåerna med 3
serier U-12A, U-14B och U-14A.
Dessutom 3 poolserier och 1 flickpoolserie för de mindre i U-9, U-10, U-12B och F-10/12.

Angränsande distrikt kontaktas av Per-Anders Åhs om visst samarbete och utbyte. Detta
meddelas senare.
P-16 diskuterades också. Föreningarna har i januari-19 fått enkätförfrågan och svarat om ev
ändring av serier nästa säsong och detta ska beslutas av SBF senare. Anmälan till dessa och
övriga SBF´s serier är 190415-0515 i F/x med rätt att dra sig ur t.o.m. 190815 utan kostnad.
Prelimenärt antal u-lag i BDV 2019/20: Listan uppdaterad 190412.
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* Flicklagen deltager i första hand i Flickpoolsspel och andra flickarrangemang. De kan även
deltaga i vissa U-poolspel efter överenskommelse med arrangören i åldersgruppen under sin
egen, F-12 i U-10, F-10 i U-9 osv. Gripen F-14 i U-12A. Villa/LAIK F-12 2 lag i U-12B.
•-I P-15/16 hade inte föreningarna så mycket besked att lämna på detta möte.
Speldagar 11-manna: P-16-söndag(SBF-serier), U-14A-lördag, U-14B-söndag,U-12A-lördag.
Föregående säsong genomfördes ingen av SBF´s bandyutbildningar utan endast några interna
utbildningar i föreningar. Mötet kom överens om att genomföra flera utbildningar med större
framförhållning om kurs, tid och plats.
Ledare för kommande säsongs distriktslag 19/20 kommer att vara samma huvudansvariga och
i huvudsak biträdande ledare i respektive åldersgrupp, men de går då vidare en åldersgrupp
uppåt. Det som vi söker och även gjorde på mötet är ett ledarteam i P-13. Ledargrupperna
kommer att utökas och fler ledare kommer att utses efter hand.
BDV-U-kommittés´s Tomas Bridholm och annan som utses senare är ansvariga överledare på
P-15.
190411 – Protokollförare Mikael Bengtsson – BDV´s UVK.

