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Referat
1. Ne w Ge ne ration sæson 2019

Det er tid til opdatering og evaluering af New Generation for den nye
sæson. Denne gang har vi også sammenholdt det med den Centrale
Talentudvikling i DAF. Kravene til sæson 2019’s U20 EM og U23 EM
er lempet i forhold til tidligere krav.
3 af vores atleter er udtaget til DAF’s bruttogruppe og derfor ryger de
videre til vores eliteprojekt i Sparta. Det drejer sig om Sebastian
Pedersen, Andreas Holst Lindgreen og Casper Jørgensen.
Nye i sæson 2019 er Ida Beiter Bomme (7-kamp), Tazana KamangaDyrbak (100 m og 200 m), Kenneth Petersen (højdespring) og Vitus
Lei Hansgaard (spyd).
Af boblere fra 2018 sættes Olivia Thorsgaard rigtigt ind i NG, mens
Emil Frænde og Hannah Illum Petersen fortsætter som boblere i
2019.
Man kan overveje om 4 stk. årgang 2002 skal være med som boblere,
da vi ser dem som mulige kandidater til EYOF 2019. Her kender vi
dog ikke kravene endnu. Dog ved vi at det skulle ryge tilbage til 16-17
år og derfor er for årgang 2002 og 2003. Vi har også et par mulige
kandidater til EYOF fra årgang 2003.
Alle fra årgang 1996 er blevet for gamle og fortsætter derfor ikke i NG.
Det drejer sig om: Josephine Thestrup, Maria Larsen, Lisa Brix,
Frederik Schou og Christian Clausen. Vi ønsker jer held og lykke med
jeres fremtidige karriere.
New Generation bliver offentliggjort den 14/12 – dog får atleterne
besked tidligere.
2. Påske træningsle jr 2019

Vi har i de sidste mange år været i Växjö, men pga. bandy
arrangement i påsken 2019 kan vi desværre ikke komme tilbage. Men
det er måske også tid til noget nyt.
Vi har hentet tilbud ind via Olka og fundet frem til at undersøge disse
2 steder:
Split i Kroatien og Wladyslawowo-Gdansk i Polen.
CBB tjekker flypriser begge steder samt mulighed for bus til Gdansk.
Prisen vil blive en smule dyrere end Växjö og det er selvfølgelig ikke
så nemt at rejse til og fra på andre dage, som vi har brugt til Växjö.
Man kunne også undersøge Lisabon, hvor Anna må have nogle gode
kontakter.
Af grupper ser vi følgende på træningslejren:
Spring ved Martin (med mindre han og hans atleter tager på DAFs
tur)
14-15 års holdet ved Anna, Trille og Lefteris
De unge mangekæmpere ved Charlotte m.fl.

Løbeholdet ved Kim
Sprint/spring/hæk ved Renata og Katja
Kast evt. ved Carsten
Ungdomsudvalget vil dog gerne understrege, at atleter kun kan
deltage på turen, hvis der er en træner tilknyttet fra holdet. Eller hvis
der er lavet aftale med en anden gruppe/træner. Vores trænere har
mange atleter selv og det kan derfor være svært pludselig at skulle
tage en masse ekstra ind på en træningslejr.
Det er derfor vigtigt, at trænerne meget snart melder tilbage til
ungdomsudvalget, om man ønsker at deltage på træningslejren eller
ej.
3. Evt.

CBB orienterede om at bestyrelsen og ledelsen har været på workshop
og hvordan en mulig ny bestyrelse vil se ud. Det var en super workshop
og en bestyrelse, der nu trækker i arbejdstøjet. Der blev arbejdet på en
mission og en vision og mange andre ting. Mere info kommer til
generalforsamlingen den 28. januar. Husk derfor at møde op til det.
De forskellige træningsgrupper er kommet godt fra start og det fungerer
rigtig godt med mangekæmperne hos Michael og Muff, mens de nye
mangekæmpere har fået en god start med mange trænere inde over.
Anna er udfordret på at tage dem om tirsdagen, da der ikke er ordentlig
trænerdækning i øjeblikket på 14-15 års holdet. CBB snakker med
Michael om en løsningsmodel. Michael har været vejleder og hjulpet
med træningsplanlægningen for den nye gruppe.
Kast er blevet erstattet af Kenneth P i spyd og så er Trine M trådt ind
som træner om torsdagen.
Vores nye 16-19 års allround hold er startet op og der er plads til flere.
Men ting tager tid, så vi giver holdet en chance for at vokse.

