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Målsättning
Skånelagen skall ge killar och tjejer bättre möjligheter till att inspireras och utvecklas som
volleybollspelare. Genom träningar och matcher skall deltagare i Skånelagen utveckla
teknik och spelförståelse, samt få mer matchrutin.

Förutsättningar




Skånelagen är för ungdomar i åldern 12-15 år.
Skånelagen finns för att inspirera och utveckla alla ungdomar, därför skall så kallad
toppning undvikas.
Skånelagen består av 1-2 kill- respektive tjejlag, beroende på antalet tillgängliga
spelare och tränare.

Medel





Vi strävar efter att ha flertalet träningar på höst och vår.
Vi strävar efter att kunna delta med Skånelag i turneringar (ungdom eller
Skåneserien), för de ungdomar vars klubbar inte kan erbjuda speltid i turneringar,
nationell serie, eller Skåneserien.
Säsongen avslutas traditionellt med en turnering mot bland annat danska
talentcenter, där vi strävar efter att delta med två balanserade lag för killar
respektive tjejer.

Tränare




Tränare utses av Skånes Volleybollförbund.
Tränare sköter kontakten med spelarna, och/eller deras föräldrar.
1 eller 2 tränare ansvarar för ett lag (kan förstärkas vid behov). Rekommendation är
minst 2 ledare per lag.

Ovan ska gås igenom och utvärderas på ungdomsplaneringsmötet varje år.

Plan 2018
Uppstart



Undersök vilka klubbar som har ungdomar, men som inte kan få speltid (tex pga för
få ungdomar för att delta i turneringar).
Ge dessa ungdomar möjlighet till några träningstillfällen, samt om möjligt delta i
ungdomsturnering eller Skåneserien. Nyckel är att dels få tillräckligt många
intresserade ungdomar, och dels att hitta intresserade tränare. Hallar bör kunna
lösas någonstans i Skåne…

Spel mot danska talentcenter





Den mer traditionella Skånelagsaktiviteten involverar alla ungdomar i Skåne.
Undersök underlag, och vid behov försök delta med 2st lag (max 28 spelare totalt)
för både killar och tjejer. - Om det finns för många spelare så kan en uttagning av
praktiska skäl tyvärr bli aktuellt.
Om det finns 2st lag så skall dessa balanseras lika.
Turnering bör föregås av 1-2 träningsdagar.

Ovan ska gås igenom och utvärderas på ungdomsplaneringsmötet varje år.

