
VolleyLiga Klubmøde

Onsdag den 13. september 2017

Marienlyst Centret



Dagsorden

1. Velkommen og præsentation
2. Spil til stregen v. Inger Johansen
3. Valg af klubrepræsentant til TVD
4. Temperaturen i klubberne
5. VolleyLigaen og LP2017
6. Landshold U+A
7. NEVZA Club Championships
8. Dommerstyregruppen
9. Internationalt
10. Eventuelt



Kommunikation & Presse

• v. Inger Johansen



Valg af Klubrepræsentant til TVD

• John Rask Nielsen er villig til at forsætte



Temperaturen i klubberne



VolleyLigaen – DataProject
Ligapræsentation

• Vi vil gerne præsentere VolleyLigaen på bedste 
måde overfor tilskuere, sponsorer og øvrige

• Roster i Web Competition Manager skal være 
opdateret
– Alle data, foto mv. skal være opdateret senest 3 dage 

før første turneringskamp, eventuelt med provisorisk 
foto. Spillere kan ikke skifte nummer i løbet af 
sæsonen.

– Professionelt holdbillede, der er retvisende for holdet.
– Alle spillerprofiler skal opdateres med alle data, og 

alle spillere skal være på rosteren. Spillere der er 
stoppet, skal fjernes.



VolleyLigaen – DataProject
Ligapræsentation

• Portræt 10 x 15

• Holdfoto 1 x 2

• I skal kunne gøre det 
igen – ved nye spillere

• Husk baggrunden



VolleyLigaen – DataProject
Ligapræsentation

• Bolde (Mikasa MVA 200 el. Molten V5M5000), kan ændres 
med 1. måneds varsel.  

• Spilledragt 1. = hjemme / 2. kan være ude, såfremt den ikke 
matcher hjemmeholdet.

• Download af holdbillede i højt format

• Landskampe



VolleyLigaen – DataProject
Ligapræsentation



VolleyLigaen – DataProject
Mediestatistisk

• Der skal laves online mediestatistisk i alle kampe. 
Klubber kan få dispensation under forudsætning at 
klubbens nye scout er under et uddannelsesforløb, der 
er aftalt med turneringslederen.

• Volleyball Danmark servicerer udelukkende DataVolley

• Serv/Modtagning incl. evaluering, alle angreb og  
blokader

• Video: Hjemmeholdet er ansvarlig for upload senest 48 
timer efter kampens afslutning. Udeklubben er 
ansvarlig for optagelse af en backup video



VolleyLigaen – DataProject
Mediestatistisk

• DataVolley Media
– Aalborg mandag den 18. september

– Gentofte onsdag den 20. september

• Workshop – Scout i VolleyLigaen
– Målet med seminariet er at finde et fælles niveau for 

hvordan vi bedømmer forskellige ting bl.a. 
serv/modtagning i VolleyLigaen.

– Doodle på dato (27/9, 28/9, 4/10 el. 5/10). Frist søndag 
den 17. september hvis man vi have indflydelse på dato

• Ved juletid kommer der måske et kursus/workshop 
med herrelandsholdets scout Francesco Oleni



VolleyLigaen - Forsikring

• Klubber med ansatte spillere har et arbejdsgiver 
ansvar – professionelle spillere skal forsikres!

• Volleyball Danmark indhentet et kollektivt tilbud 
på arbejdsskadeforsikring hos TRYG

– Over 25 timer: 4.890,-

– Under 25 timer: 3.258,-

– Aftale pr. klub koster, uanset antallet af forsikrede 
spillere, 216,-

• Frist søndag den 17. september



Bander
Gældende indtil 30. oktober 2017

Pakke 1
• 10 reklamebander 3000x1000 
• Inkl. klargøring af grafiske filer
• Klubben skal leverer logo filer enten 

som vektorfil eller AI
• Pris: 16.000 kr. inkl. moms + 

forsendelse

• Pakke 2
• 6 reklamebander 3000x1000
• Inkl. klargøring af grafisk filer
• Klubben skal leverer logo filer enten 

som vektorfil eller AI
• Pris: 10.000 kr. inkl. moms + 

forsendelse

Sponsoraftale imellem Volleyball 
Danmark og Strandbygaard Grafisk
• Hver gang en klub bestiller et 

preseason offer, medsendes der 2 
ekstra bander gratis. Den ene med 
Strandbygaard Grafisk logo og den 
anden med Volley-TV 

Normal pris Bander
• v. 1 stk.   pris 3.000 kr. pr. stk
• v. 8 stk.   pris 1.775 kr. pr. stk
• v. 20 stk. pris 1.575 kr.
• inkl. moms + forsendelse

Kontakt
thomas@5th-element.dk

mailto:thomas@5th-element.dk


Volley TV - Streaming



Volley TV - Streaming

• Alle klubber skal have en TV-ansvarlig

• Hjemmeklubben stiller én personer til 
rådighed for produktionsholdet (mødetid 1½ 
time før kampstart)

• TV-kampe skal promoveres – vi skal have 
tilskuere

• Platform/stillads – tilskuere i billedet

• Opstilling begynder min. 3 timer før kampstart



Landspokalturneringen 2017

• 12 dame- og 13 herrehold

• Final4 i Frederiksberghallen

– Semifinaler fredag den 15. december

– Finaler og Galla lørdag den 16. december

• Kvartfinaler: 22.-28. november 2017

• 1/8-finaler: 21. oktober - 5. november 2017



Volley Ligaen - Slutspil

• Kvartfinaler spilles bedst af 3 kampe (1-8, 2-7, 3-6 & 4-5)
• Semifinaler spilles bedst af 5 kampe. (Bedst placerede hold 

i grundspillet møder dårligst placerede hold i grundspillet 
osv.)

• Finaler spilles bedst af 5 kampe
• Bronzekampe spilles bedst af 3 kampe

• De 4 tabere af kvartfinalerne spiller om placeringer 5-8
• Vinderne spiller om 5-6. pladsen og taberne spiller om 7-8. 

pladsen
• Kampene 5-8 spilles bedst af 3 kampe. Kampene kan spilles 

over én kamp såfremt holdene er enige herom



Volley Ligaen - Slutspil



Volley Ligaen - Slutspil

• Kampene spilles på fastsatte datoer, dog kan 
kvart- og semifinaler spilles på en anden dag 
såfremt klubberne er enige herom og det ikke 
kolliderer med andre semifinaler i lokalområdet 
(30 km)

• Såfremt der spilles to semifinaler i samme 
lokalområde, spilles disse forskudt kl. 18.30 og 
20.30 på hverdage og kl. 15.00 og 18.00 i 
weekenden

• Finaler og Bronzekampe kan kun flyttes hvis 
Volleyball Danmark har godkendt dette



NEVZA U17-U19

U17 Ikast (2001 - )

• 20-22. september      
DU17 samling i Gørlev

• 12-13. oktober           
HU17 samling i Ikast

• 13-15. oktober  
forberedelse i Ikast

• 16-19. oktober         
NEVZA U17 i Ikast

U19 Kettering (1999 - )

• 14-15. september      
DU19 bruttosamling i Ikast

• 16-18. oktober            
HU19 bruttosamling i Ikast

• 23-25. oktober 
forberedelse i København

• 26-30. oktober         
NEVZA U19 i Kettering, 
England



DU17-HU18 EM-kvalifikation

• DU17 (2002 - ) & HU18 (2001 - )

• DU’e camp 16-19. oktober i Ikast

• Bruttolandsholdssamling 15-17. december i 
København

• 2-3 dage ml. jul og nytår – Sverige

• 2-3. januar samling i København

• 4-7. januar EM-kvalifikation



DU19-HU20 EM-kvalifikation

• DU19 (2000 - ) & HU20 (1999 - )

• 2-3 dage ml. jul og nytår – Sverige

• 1. runde 11-14. januar 2018

• 2. runde 26-29. april 2018

• 3. runde 28. juni – 1. juli 2018

• Det forventes at Danmark indtræder i 2. runde, 
øvrige forberedelser er pt. ikke fastlagt

• Konsekvens heraf: U21 flyttes, ny termin endnu 
ikke fastlagt



A-Landsholdene

• 24 hold til EM 2019

• 12 hold incl. 1-4 arrangører er prækvalificeret

• Kvalifikations 3 el. 4 holdspuljer

– 3. & 6. el. 7 januar 2018 ???

– 22. & 25 el. 26. august 2018

– 5. el. 6. & 9. januar 2019 



Kalender

http://volleyball.dk/index.php/turneringer/danmarksturneringen/turneringsterminer

http://volleyball.dk/index.php/turneringer/danmarksturneringen/turneringsterminer


Kalender



NEVZA Club Championships

• Øget deltager gebyr / rejsefond

• Lokale dommere til alle runder



Dommerstyregruppen

• Sidste nyt fra Dommerstyregruppen v/ Hans-Ole Nielsen



Internationalt nyt

• NEVZA

• CEV

• FIVB




