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Afbud:   
 
 

1 Protokol 

  

2 Orientering 

  

3 Turneringen 2018-19 

 Kids og Teen 
Level 0: Lige nu er det kun Hvidovre der stiller op med level 0 hold til stævnerne. 
Level 1: Positiv fremgang. Vi er 8 antal hold bagud ift. 2017, men vi har 2 stævner endnu så jeg 
forventer en forbedring af sidste efterårs tal. 
Level 2: Markant fremgang. Med undtagen af et stævne i det sjællandske, så er der over 10 hold pr. 
stævne. Vi har et gennemsnit på 11,75 hold/stævne hvor sidste år havde vi 5,71. Vi har allerede nu 
også flere level 2 hold i efteråret end vi havde efteråret 2017. 
Level 3: efter stor fremgang sidste år, er der nedgang i år. Sidste år havde vi 97 hold i efteråret, 
mens vi i år kun er oppe på 40 indtil videre (2 stævner tilbage). 
Level 4: Fremgang i antal hold pr. stævne. Har et stævne i Holbæk som blev aflyst og er derfor 
bagud ift. det samlede antal hold i efteråret (57 mod 30). 3 stævner tilbage så det er muligt at holde 
sidste års tal. Til sidste stævne var der 17 hold tilmeldte. 
 
 
SM 
Fristen for tilmelding var 1. november. Vi har følgende tilmeldinger: 
 

HU18: 5 hold (sidste år 6 hold) DU18: 8 hold (sidste år 6) 

HU16: 7 hold (sidste år 7) DU16: 11 hold (sidste år 9) 

HU14: 7 hold (sidste år 6) DU14: 11 hold (sidste år 8) 

 
I de fleste rækker er der fremgang. Kun HU18 er der en lille tilbagegang. 
U16 programmet er lavet og sendes ud i morgen 13/11. 
 
GP 
Vi har stadig tilbagegang ift. antal hold. Dog er holdene meget positive ift. samarbejdet med det 
skånske forbund. Jeg håber at det kan give noget på længere sigt når vi har haft nogle flere stævner 
i samarbejdet. Holdene har umiddelbart også været glade for bustransporten som vi har sørget for. 
 

4 Økonomi 

 Der er lavet et budgetforslag til FU. 

5 Næste møde 

 Uge 2: onsdag 9. januar 17:30 
Uge 11: onsdag 13. marts 
Uge 21: onsdag 22. maj 

 


