JBTUs Talent- og ungdomsudvalg – møde den 26. august 2017.
Tilstede: Lars-Henrik Sloth, Michael Jørgensen, Kenneth Sørensen og Dan Jakobsen.
Afbud: Jonas Agerholm.

Træningslejre i efterårsferien.
DBTU og FBTU bakker op om fælleslejr i efterårsferien, så vi arbejder videre med vores planer.
Sidste år havde vi lidt over 90 spillere på sammen lejr, hvilket var i overkanten. Specielt blev overnatningen
lidt for klemt. Vi vil opdele lejren i 2, så DBTU, JBTU junior, JBTU drenge/piger har lejre mandag-torsdag.
Yngre drenge og puslinge har lejr torsdag-søndag. Vi forventer ca. 70 spillere på første del og ca. 35 spillere
på anden del. Lejren arrangeres i samarbejde med Tjele Efterskole og Team Nørreå.
LH arbejder videre med kontakt til Nørreå, DBTU mv.
Michael ser på hvilke spillere vi vil invitere.
Specielt hos de yngste vil vi gerne åbne for alle interesserede.
Kenneth tilpasser indbydelse.
Vi regner med at udsende af indbydelse omkring 10. september.
JBTU Top 8.
Aftalen med Ribe er på plads. Vi har 16 borde i opvisningshallen + 6 borde til opvarmning i tilstødende hal.
Vi afvikler 8 rækker. Spillere der er udtaget til Top 12 og Kval Top 12 inviteres som udgangspunkt ikke.
LH ser på rækkeopdelingen og laver indbydelse. Udtagelse mv. omkring 23. oktober. Info om arrangementet
på jbtu.dk ca. 20. september.
Kval Top 12/Top 12.
Vi har debatteret med de andre lokalunioner omkring et puslinge Top 12 sammen med Kval Top 12.
Udvalget er enige om, at det er en dårlige ide, som vi ikke støtter. DBTUs planer om at lave separate rækker
for piger og yngre piger ved Top 12, synes vi er et rigtigt godt initiativ.
Internationale stævner.
JBTU ser gerne at de bedste jyske ungdomsspillere deltager i den internationale turnering i Linz, Østrig i
påsken. Der spilles over 4 dage fra 31. marts – 2. april. Kenneth arbejder med forskellige muligheder for
transport, overnatning mv. Målet er at gøre turen nogenlunde økonomisk overkommelig. Vi forventer en
deltagerpris på 3500-4000 kr., men afventer Kenneths udspil.
Vi vil gerne melde noget ud sidst i oktober, så klubber, spillere og forældre har tid til at planlægge.
Der findes en tilsvarende turnering i Prag i maj/juni. Den kunne også være interessant for JBTU.
Niedersachsen.
6 spillere og 3 ledere er klar til turneringen i Rinteln 15.-17. september. Alle spillere sagde ja tak til tilbuddet.
Desværre havde ingen af de relevante kvindelige coaches mulighed for at deltage.
ØBTU plejer også at deltage i turneringen, men har meldt afbud i år.
Referant:

Lars-Henrik Sloth

