Minnesanteckningar förda vid sammanträde med HBF utbildningskommitté
2005-08-29 i Halmstad.
Närvarande: Gerth Andersson, Tuula Jansson, Gunilla Torkelsson och Ulf Josefsson.

§ 1.
Ordf Gerth Andersson hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2.
Föredragningslistan godkändes.
§ 3.
Talangutvecklingsprojektet diskuterades och följande beslut togs:
Planering breddgrupper
• Inbjudan till föreningarna om deltagande i breddgrupperna skickas ut senast den 9/9.
Anmälan insänd senast den 23/9. Gerth svarar tillsammans med Gunilla för inbjudan och
att efter anmälan sätta samman talanggrupperna geografiskt. Gruppindelningen skall vara
klar senast under vecka 39.
• Breddgrupperna och elitgruppen föreslås ha följande lägerdagar. 5-6/11, 27-28/12,2-3/1
samt 11-12/3. De ansvariga för respektive grupp väljer dag som passar och bokar aktuell
hall. Grupperna genomför minst 2 läger under säsongen.
Planering Talanggrupper:
•

Efter breddgruppsläger i mars flyttas de spelare som bedöms ha bäst förutsättningar för att
klara en vidare utbildning som spelare upp i talanggrupperna. Talanggrupperna startas
upp under säsongen 2006/2007.

Planering elitgruppen:
•
•
•
•
•
•

Huvudansvarig för distriktets elitgrupp är Patrik Andersson Halmstad. Ytterligare en
medhjälpare utses av Patrik.
Första regionlägret genomförs den 1-2/10 i nya bowlinghallen Kristianstad. Ulf frågar
Patrik om han har möjlighet att följa med som ledare.
Till lägret nomineras Sanna Helldén, Johan Helldén, Kim Bolleby samt Joakim Wikström.
Lägeravgiften är 2000:-/spelare och betalas av HBF. Del av avgiften faktureras senare
respektive spelares klubb. 1000:- utbetalas från SvBF till spelarens förening efter
genomfört läger.
Elitgruppen kompletteras senast vecka 39 med ytterligare 6-8 spelare och verksamheten
följer sedan de tider som nämns under breddläger.
Regionläger 2 genomförs 29-30/12. Plats anges senare.

Ekonomi:
•
•

Gerth tillskriver hallarna för att få offerter på banpriser inom projektet.
För deltagare i de olika talanggrupperna betalar deltagarna för breddgruppen 60:-/tillfälle,
talanggrupp 80:- samt elitgruppen 100:-. Ersättningen erläggs kontant till lägerledaren.

Planering tränar och ledarutbildning:
•
•

Inbjudan till tränarträff i Falkenberg onsdagen den 5/10. Gerth svarar för inbjudan och Ulf
för programmet. Träffen riktar sig mot steg 1-3 tränare.
Ulf svarar för en genomgång med de tränare som utses vara gruppledare. Det som gås
igenom är träningens innehåll, mål, träningsdagbok, ekonomi samt andra praktiska ting.
Tid och plats för detta bestäms senare.

§ 4.
Utbildningsdagar 1-2 oktober i Falkenberg
Utbildningsdagarna genomförs i Falkenberg och inriktas främst mot ledarutbildning.
Följande programpunkter genomförs under helgen:
• Datautbildning för föreningsadministratörer ”Klubben on line” och ”Games on line”
• Föreningsledare ordförande, sekreterare och kassör.
Under söndagen genomförs ett träningsläger för damer. Deltagarantalet är maximerat till 16.
Om intresset skulle vara större planeras ytterligare en träff in senare.
§5
Mötet avslutas.

Vid anteckningarna

Ulf Josefsson

