Elit- och lägerkommittén, protokoll
Möte 1, 2021-22
Tid: Måndagen den 14 juni, klockan 18:00
Plats: Teams
Närvarande: Anna-Carin Larsson, Ås; Anders Eriksson, Söderhamn; Peter Hyllman,
Sundsvall; Ingela Lundbäck, Luleå. Frånvarande: Magnus Norgren, Docksta.
(1)

Mötets öppnande
Peter öppnade mötet.

(2)

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg eller övriga frågor.

(3)

Fastställande av NBTF:s lägerprogram för 2021-22
Program för NBTF:s lägerverksamhet kommande säsong beslutades, med
angivna datum och arrangörer. NBTF:s riktlinjer för lägerverksamheten
fastställdes.
Syftet med lägerverksamheten diskuterades och vikten av att tydligt
kommunicera hur läger är tänkt att främja och uppmuntra ungdomars
utveckling i sin pingis.

(4)

Team Norrland
En mer selektiv och ”elitinriktad” satsning som kommer införas gradvis
under kommande säsong.
Första prioritet är att hitta en-två huvudtränare för Team Norrland.
Betonades att utse både en manlig och en kvinnlig huvudtränare var
önskvärt. Anna-Carin och Anders tittar vidare på sina olika håll efter
möjliga kandidater.
Målgruppen för Team Norrland definierades som ungdomar i
högstadieåldern (13-15 år), men där det ska vara möjligt när så är befogat
att involvera både yngre och äldre spelare.

(5)

Behov och förutsättningar för tränarutbildning i Norrland

En kartläggning av behov och intresse för tränarutbildning i Norrland är
nödvändig. En stor fråga är utbildningars tillgänglighet. Digitalisering av
kursutbudet är viktigt. NBTF håller även på att utbilda personer till
tränarutbildare. Fokus för NBTF:s utbildningsinsatser bör framför allt vara
unga spelare och aktiva motionärer.
(6)

Aktuella och viktiga utvecklingsprojekt
Diskuterades vilka särskilda utvecklingsprojekt som var särskilt viktiga för
NBTF de närmaste åren. NBTF:s parasatsning, tillsammans med SBTF,
nämndes särskilt. Betydelsen av att jobba med bredden i Norrlands pingis
lyftes fram. Prioritet för närvarande är att jobba igång kärnverksamheten i
form av lägerverksamhet samt serie- och tävlingsutbud enligt plan, och vara
noga med att synliggöra detta i hela Norrland.

(7)

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

(8)

Mötets avslutande
Peter avslutade mötet, önskades varandra glad sommar, och flaggades för
nästa möte med kommittén i slutet av sommaren och inför uppstarten av
nästa säsong.

