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Praktiske oplysninger og program 
 

 

Dagens program søndag den 2. juni 2019 

 

09.15  Indskrivning 

10.00  Mødestart 

Herunder information om aktiviteter i Volleyball Danmark 

12.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand 

13.00 Mødet genoptages 

15.00 Forventet afslutning 

16.00 European League kamp i Spar Nord Arena i Slagelse 

 

 

 

Tilmelding 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via mail til: dvbf@volleyball.dk 

 

Tilmeldingsfristen er af hensyn til bespisning mv. den 29. maj 2019 kl. 12.00. 

 

 

 

Adresse 

Hotel Comwell Klarskovgaard 

Korsør Lystskov 30 

4220 Korsør 

 

Link til kørselsvejledning. 

 

 

  

mailto:dvbf@volleyball.dk
https://www.google.com/maps/dir/Kors%C3%B8r+Lystskov+30,+4220+Kors%C3%B8r/@55.3081557,11.1130158,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464d5d0dc9f77099:0x69b6f5535bee30f7!2m2!1d11.1830552!2d55.3081757
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Dagsorden 
 

 

1. Valg af dirigent.  

 

 

2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra 

de enkelte områder. 

 

 

3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. 

december 2018 til godkendelse. 

 

 

4. Behandling af forslag. 

a – Bestyrelsens forslag til strategi 

Foreslås uændret. Link til den vedtagne strategi 

 

b – Bestyrelsens forslag til genopretningsplan 

 

5. Fastsættelse af kontingentsatser og licenser. 

a – Klubkontingent – satser 2018: 

• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.500 kr. 

• Klubber med 50-99 medlemmer: 3.600 kr. 

• Klubber med 100-199 medlemmer: 5.200 kr. 

• Klubber med 200 medlemmer og derover: 7.000 kr.  

 

c – Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 

 

d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 

 

e – Personlig licens – satser 2018: 

• Division: 275 kr.  

• Senior: 170 kr. 

• Ungdom: 105 kr.  

• Teen: 105 kr.  

• Kids: 105 kr.  

• Motion: 105 kr.  

 

f – Kredsholdslicens – sats 2018: 

2.400 kr. årligt pr. kredshold.  

 

 

6. Valg. 

a – Valg af formand for to år:  

Erik Jacobsen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.  

 

b – Valg af økonomiansvarlig for et år: 

http://volleyball.dk/images/DVBF_Strategi_vedtaget_2015.pdf
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Leif Sonnesen afgår uden for tur. 

 

c – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 

• Julie Lyskjær Pedersen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

• Stine Gørtz afgår efter tur og er villig til genvalg. 

• Henrik Borring afgår efter tur og er ikke villig til genvalg 

 

d – Valg af 1 bestyrelsesmedlem for et år: 

• Lone Godballe afgår uden for tur. 

• Eventuelt 1-2 pladser som følge af valg af bestyrelsesmedlem til 

formand eller økonomiansvarlig. 

 

f - Valg af 1 medlem til Top Volleyball Danmark for et år: 

Melcijana Salispahic afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 

 

g – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  

Trine Binett Jørgensen afgår efter tur. 

 

h – Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 

Marie Hesselbjerg Braagaard afgår efter tur. 

 

i – Valg af 2 kritiske revisorer for et år: 

Per Hansen og Finn Niemann afgår efter tur  

 

j – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år: 

Søren Rasmussen afgår efter tur. 

 

 

7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn – med 

mulighed for at flytte andetsteds, hvis der er et arrangement. 

 

 

8. Eventuelt. 
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Beretninger 
 

 

Bestyrelsen 
 

Formandens beretning 

v/ Erik Jacobsen, formand 

 

Kære volleyball-venner 

 

Så har vi igen afsluttet en lang volleyball-sæson. Vi kan se frem til en masse 

gode oplevelser i sandet præsteret på de mange beachvolleyball stævner, som 

er på vej. 

 

Tillykke til medaljetagerne i alle vores aldersgrupper og til alle de danske me-

stre i volleyball og beachvolleyball.  

 

Jeg vil gerne takke alle, der har været arrangører af de mange kampe og stæv-

ner. Endnu en gang vil jeg tillade mig at give vores liga-dommere en ekstra 

stor tak for en ekstraordinær indsats i hele sæsonen og under slutspillet. Grup-

pen af ligadommere er blevet mindre i de senere år, og det er på tide, at VD får 

uddannet flere divisionsdommere, så arbejdsbyrden for den enkelte dommer er 

rimelig. Det er også et beskedent antal dommere, der optræder på strandene. 

 

På sidste års repræsentantskabsmøde opfordrede bestyrelsen alle klubber til at 

sikre, at der uddannes flere basisdommere for at øge rekrutteringsgrundlaget 

for liga-dommere. Det er ude i klubberne, at medlemmer med dommer-talent 

spottes først, og det vil derfor i første omgang være klublederne, der skal til-

skynde disse dommertalenter til at gå liga-dommervejen. VDs dommerområde 

vil meget gerne understøtte dommerudviklingen med det nødvendige antal 

dommerkurser. Der er god grund til at gentage denne opfordring på dette re-

præsentantskabsmøde. 

 

Denne beretning omtaler ikke i detaljer de aktiviteter, som er beskrevet i områ-

deberetningerne. Så jeg vil i det følgende alene berøre særlige emner, som ikke 

er beskrevet i områdeberetningerne eller som skal uddybes. 

  

Mislykket opretning af egenkapitalen – ikke forventet underskud i 2018 

 

Da budgettet for 2018 skulle lægges var udgangspunktet for VDs bestyrelse en 

indtægtsnedgang på ca. 600.000 DKK på grund af omlægningen af VDs DIF-

tilskud. 

 

Bestyrelsen erkendte også på daværende tidspunkt, at der skulle anvendes en 

ny metode til at oparbejde en passende egenkapital. Derfor besluttede bestyrel-

sen, at der i 2018 budgettet skulle sikres et betragteligt overskud for at genop-

rette egenkapitalen. Formålet hermed var at have kapital i ryggen til at igang-

sætte nye bæredygtige aktiviteter, når muligheden herfor måtte opstå, og at for-
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bedre den løbende likviditet. Besparelserne i 2018 anså bestyrelsen som en en-

gangsforeteelse, idet bestyrelsen forventede, at investeringer i udviklingstiltag 

og i den internationale deltagelse kunne reetableres allerede i 2019. 

 

Desværre er det ikke lykkedes at etablere en positiv egenkapital i løbet af 2018, 

og desværre bliver det først oplyst for forretningsudvalget og bestyrelsen i be-

gyndelsen af marts 2019.  

 

Det er en yderst beklagelig udvikling, som bestyrelsen er ekstremt ked af, og 

som bestyrelsen påtager sig det politiske ansvar for.  

 

Bestyrelsen har ikke haft nogen mulighed for at korrigere budgettet i løbet af 

2018, da udmeldingen fra VDs økonomiske administration fra sommeren 2018 

og frem til årets udgang var, at det forventede overskud i 2018 blev vurderet til 

at blive ca. 400.000 kr. Denne vurdering blev fastholdt af den økonomiske ad-

ministration så sent som på forretningsudvalgets møde i februar 2019. 

 

En stor del af budgetafvigelserne ville dog ikke kunne afhjælpes. Den detalje-

rede gennemgang af regnskabet og forklaringer på, hvordan et underskud på 

1.282.532 kr. er opstået, er beskrevet i årsrapportens ledelsesberetning, så jeg 

vil ikke gå yderligere ind i tallene her. 

 

Grunden til den fejlagtige vurdering var forsinkelse i de daglige økonomiopga-

ver og en mangelfuld budgetopfølgning i VDs økonomiske administration.  

 

I begyndelsen af 2019 besluttede VDs forretningsudvalg at overflytte bogfø-

ring og regnskabsudarbejdelse til Idrættens Kompetence Center (IKC), som er 

en afdeling under Danmarks Idrætsforbund, der oprindeligt blev oprettet for at 

udføre sekretariatsopgaver for små og mindre specialforbund. IKC har nu så 

mange ressourcer, at man også udfører specifikke opgaver for større specialfor-

bund. Denne beslutning blev truffet baseret på ønske om optimering af VD’s 

organisation ved at flytte regnskabsdelen til IKC. Denne beslutning blev altså 

truffet, før forretningsudvalget vidste, at regnskabet i 2018 ville fremvise et 

stort underskud. 

 

IKC fandt så i forbindelse med overdragelsen af regnskabet fejl i forbindelse 

med afslutningen af regnskab 2017, som ville påvirke resultatet for 2018. 

 

Der er ingen tvivl om, at det var og er en rigtig beslutning at overføre vores 

bogførings-og regnskabsfunktion til IKC. Det vil sikre procedurer for mere 

kvalificerede og præcise løbende budgetkontroller. Det vil være naturligt, at 

den nye bestyrelse beslutter de endelige procedurer for den løbende budgetop-

følgning. 

 

Den siddende bestyrelse har efter erfaringen af det store underskud i 2018 

iværksat en gennemgang og kvalificering af budgetforudsætninger og deraf føl-

gende budget for 2019. Endvidere har bestyrelsen drøftet mulige besparelser i 

2019, 2020 og 2021, således at en genopretning og opbygning af en positiv 

egenkapital kan igangsættes med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen vil her 

lægge vægt på, at så få volleyball-aktiviteter som muligt berøres. Det vil være 
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den nyvalgte bestyrelse, der skal udarbejde og vedtage de endelige budgetter 

for 2020 og de efterfølgende år.  

 

DIF har indvilget i at hjælpe VD gennem genopretningsperioden med et lån, 

som kan løse VDs likvide behov i den kommende periode. VD mødtes med 

DIFs økonomiske ledelse den 8. maj 2019 for at aftale de nærmere betingelser 

for genopretningsplanen. Det blev aftalt med DIF, at VD udarbejder budgetud-

kast for 2020 og 2021 og udarbejder genopretningsplanen, der skal være gen-

nemført ved udgangen af 2021. 

 

Bestyrelsen vil orientere nærmere for indholdet af denne genopretningsplan på 

det kommende repræsentantskabsmøde. På grund af tidspresset kan jeg ikke 

oplyse mere i denne beretning, men VDs bestyrelse forventer at kunne udsende 

en redegørelse til repræsentantskabet i ugen op til repræsentantskabsmødet.  

 

Men der er der også sket positiv udvikling på mange områder, hvoraf jeg vil 

nævne to tiltag.  

 

Synligheden og ”Landskampen” 

 

Skal vi sikre volleyballs status og placering i det danske idrætsbillede i de 

kommende år, er det nødvendigt at tilbyde aktiviteter, som kan fastholde eksi-

sterende medlemmer og tiltrække flere nye. Samtidig er det yderst nødvendigt 

også at sikre volleyballs synlighed i det danske samfund. 

 

I forbindelse med omlægninger i DRs programportefølje i forlængelse af den 

polisk vedtagne budgetreduktion for DR har der åbnet sig nye muligheder for 

mindre specialforbund, som hidtil ikke har været særligt repræsenteret på DRs 

medier.  

 

VD er blevet en del af DRs projekt ”Landskampen”, der går ud på at streame 

landskampe på hjemmebane på DR.dk – og altså ikke på en flowkanal – men 

det naturligvis ikke så vigtigt længere, da mange ikke længere sidder ved TV-

skærmen men bruger smartphones eller PCere som platform. 

 

Projektet er en treparts-aftale med deltagelse af DR, en kommune og et special-

forbund. VD har således indgået en aftale med DR og Slagelse kommune. DR 

producerer billeder og lyd fra kampene og Slagelse kommune bidrager med 

økonomisk tilskud til VD, men samtidig støtter Slagelse kommune også det lo-

kale klubmiljø, hvor den førende klub er VK Vestsjælland.  
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Samarbejdet havde en god start ved landskampe i januar 2019 i Antvorskovhal-

len, hvor folk stod i kø for at komme ind i hallen. Den propfyldte hal skabte en 

fantastisk ramme med en formidabel stemning, som blev meget rost af DRs 

producer. Det fine resultat skyldes ikke mindst indsatsen fra VK Vestsjælland, 

som stod for den lokale markedsføring. VD takker for det gode samarbejde 

med alle parter i projekt ”Landskampen”. 

 

Samarbejde med DGI 

 

I forlængelse af samarbejdet med DGI i forbindelse med ”Bevæg dig for livet” 

har DGI og VD indledt politiske drøftelser om yderligere samarbejde på for-

skellige områder, der giver mening for begge organisationer.  

 

DGI er under forandring styret af den nye ledelse i DGI, og det forventes, at 

DGI vil opnormere tilskud til flere idrætsgrene, hvilket VD hilser med tilfreds-

hed. Og der er flere områder, hvor samarbejde giver god mening – specielt på 

breddeområdet både for volleyball og beachvolleyball og på uddannelsesområ-

det, hvor VD besidder den faglige del, medens DGI er stærke på klubudvik-

lingsdelen. Samarbejdet er detaljeret beskrevet i Bredde- og udviklingsområ-

dets beretning. 

 

Det internationale arbejde 

 

Generelt er Volleyball Danmarks internationale position fortsat sikret gennem 

et godt samarbejde med FIVB, CEV og NEVZA. Volleyball Danmark er stadig 

repræsenteret i CEV’s bestyrelse ved Eric Adler, og VD retter en stor tak til 

Eric Adler for hans arbejde. 

 

Thomas Bro-Rasmussen er fortsat sekretær i CEVs Coaches Commission. 

Denne kommission har en speciel bevågenhed fra CEVs præsident, og derfor 
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må denne position anses for at være et skulderklap til dansk volleyball, som er 

med til at sikre det nødvendige internationale netværk.  

Denne position giver unikke muligheder for at bringe viden til Danmark på 

trænersiden – blandt andet i forbindelse med CEV Coaches Convention i 2019 

i forlængelse af CEV skoleprojekt, som også forventes at kunne støtte skole-

projekter i Danmark i fremtiden. 

 

I juni 2018 afviklede VD i Idrættens Hus i juni 2018 en Coaches Clinic med 

deltagelse af to verdensberømte amerikanske volleyball-ikoner.  

 

 
 

 

Reorganisering af VD 

 

Bestyrelsen har i løbet af foråret arbejdet med en fokusering på de aktiviteter, 

der giver mest udbytte og effekt for volleyball og beachvolleyball i Danmark. 

Som en naturlig forlængelse skal organisationsstrukturen for VDs administra-

tion og ledelsen af VDs administration også tilpasses. Dette arbejde er sat i 

gang og færdiggøres af den nyvalgte bestyrelse. 

 

Afsluttende bemærkninger 

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor og varm tak til alle vores sam-

arbejdspartnere. Tak til partnere, sponsorer, fonde, kommuner og idrætslige 

samarbejdspartnere for opbakningen til volleyballsporten i Danmark. 

 

Den frivillige indsats betyder alt for volleyball i Danmark. På bestyrelsens 

vegne vil jeg endnu en gang gerne rette en stor tak til alle frivillige i klubber, 

kredse og i forbundets organisation for jeres store og engagerede indsats for 
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volleyball. Jeg vil gerne rette en særlig tak til de klubber, som påtager sig ar-

rangøransvaret for Volleyball Danmarks aktiviteter og/eller stiller frivillige til 

rådighed for disse aktiviteter.  

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et aktivt, godt og konstruktivt samarbejde i 

det forløbne år. 

 

Jeg vil også rette en stor tak til Volleyball Danmarks administration, der som 

sædvanlig har ydet en kæmpe indsats for volleyballsporten i Danmark både på 

kontoret i Brøndby og ude i kredse og klubber. 

 

Denne beretning er den sidste fra min side. Det har selvsagt ikke været den sjo-

veste at skrive.  

 

Da jeg blev genvalgt sidst, havde jeg nok en forventning om, at det ville være 

min sidste periode som formand for VD og den endelige beslutning traf jeg 

med mig selv hen over sommeren 2018. Jeg har været formand i 12 år, så tiden 

er nu inde til fornyelse på min post. Det har været en spændende tid og en lære-

rig oplevelse på det personlige plan. Jeg har været i kontakt med og samarbej-

det med mange passionerede personer, der har ydet en kæmpe indsats for vores 

sport.  

 

Jeg vil tillade mig at ønske en glorværdig fremtid for volleyball og beachvol-

leyball i Danmark. Det fortjener vores sport. Hold fast i drømmen.  

 

Jeg ønsker den nye formand og den nye bestyrelse tillykke med valget og ”god 

vind i sejlene”.   

 

 

Forretningsudvalget 
 

Forretningsudvalget 

v/ Erik Jacobsen, formand 

 

Forretningsudvalget (FU) har i 2018/19 bestået af formand Erik Jacobsen, 

næstformand Jørgen Bentzen, økonomiansvarlig Leif Sonnesen og bestyrelses-

medlem Thomas Bro-Rasmussen. 

 

FU-møder afholdes som udgangspunkt den anden uge i hver måned. FU vareta-

ger den løbende drift sammen med administrationen. Afrapportering vedrø-

rende økonomiske forhold og budgetopfølgning sker løbende til FU. Mikael 

Trolle (indtil oktober 2018) og Claus Bøllingtoft har deltaget i FU-møderne 

med henblik på rådgivning direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer 

indstillings- og beslutningsprocesserne og den efterfølgende effektuering af be-

slutningerne.   

 

Ledelsesgruppen har i 2018/19 bestået af Mikael Trolle (indtil oktober 2018), 

Claus Bøllingtoft, Sven Brix, Christina Attrup Juhl og VDs formand.  
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FU og ledelsesgruppen varetager forberedelsen af bestyrelsens møder i form af 

nødvendige debatoplæg og indstillinger.  

 

Jeg vil gerne takke for et godt, konstruktivt og effektivt samarbejde i FU og i 

ledelsesgruppe. 

 

 

Administrationen  

v/ Erik Jacobsen, formand  

 

Volleyball Danmarks samlede administration består af 13 fuldtidsansatte. De 

ansatte fordeler sig med 2½ medarbejdere på elite- og turneringsområdet, 2 

medarbejdere i administrationen, 2 medarbejdere i presse og medie, 1 medar-

bejder i beachvolleyball samt 5½ medarbejdere i Bredde- og udviklingsafdelin-

gen.  

 

Følgende ændringer er sket i 2018 og starten af 2019: 

• Julie Elton Koch stoppede i en halvtidsstilling som projektleder for 

BDLF den 31. maj 2018. Sebastian Mikelsons startede som projektleder 

i en heltidsstilling den 1. juni 2018. 

• I efteråret 2018 indgik FU en aftale med Mikael Trolle om, at Mikael 

Trolle fratrådte som direktør pr. 1. november 2018. Mikael Trolle har 

siden varetaget og  varetager stadig opgaver for VD, bl.a. som assistent 

coach for HA, og fratræder endeligt den 31. juli 2019. 

• Jakob Wärme Lykke er efter eget ønske fratrådt som pressechef den 31. 

marts 2019. Ci Eshel er startet som kommunikationskonsulent pr. 1. 

april 2019. 

• I forbindelse med outsourcing af økonomi- og regnskabsopgaver til 

Idrættens Kompetence Center, stopper økonomi- og administrations-

medarbejder Carsten Parsow den 30. juni 2019.  
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Beachvolleyball 
 

Beretning 

v/ Jørgen Bentzen 

 

Pepsi Max Beachvolley Tour 2018 

Igen i 2018 fortsatte Pepsi Max som navnesponsor for touren. Et samarbejde vi 

er meget glade for, og som sammen med de øvrige sponsorer er med til at spil-

lere, arrangører og tilskuere kan få gode rammer til touren. Vi er glædeligt at 

samarbejdet fortsætter i 2019 og 2020. 

 

I 2018 arrangerede vi i Billund vores første City Beach Grand Slam. Det var en 

stor succes og der blev etableret meget flotte rammer med LEGO house i bag-

grunden for baner og tribuner. Tak til Billund Kommune for et fortrinligt sam-

arbejde omkring dette event. 

 

 
 

(afsnit rettet:) Der har været flere deltagere i 2018 (dog mindre end i budget), 

og vi håber en god sommer vil få endnu flere til at finde frem til beachvolley-

banerne. Ungdomsrækkerne har især haft god fremgang, hvilket er glædeligt.  

 

Ligesom tidligere år er der afviklet indendørs vinterturneringer i Odense og 

København, bl.a. pokalfinalerne i Hafniahallen. 

 

De fleste stævner afvikles med lokale arrangørklubber, mens Volleyball Dan-

mark står som arrangør af enkelte stævner. 
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Tak for indsatsen til alle involverede for jeres engagerede indsats. Arrangører, 

spillere, frivillige, dommere, ansatte og BeachTourGruppen. Uden jer – ingen 

tour.  

 

Elite og talentarbejde 

Igen i 2018 danner de to Beachvolleyball Kraftcentre i henholdsvis Odense og 

København med OBVK og Copenhagen Beach rammerne for hovedparten af 

elite- og talentarbejdet. Overordnet styres elite- talentarbejdet af Beachvolley 

elitechef og to national coaches – for henholdsvis damer og herrer. Ved udgan-

gen af 2018 valgte Anders Hoyer at stoppe som elitechef og blev erstattet af 

Martin Olafsen. Der skal lyde en stor tak til Anders for et dedikeret arbejde og 

velkommen til Martin. 

 

Volleyball Danmarks bestyrelse besluttede i slutningen af 2018 at samle viden 

og engagement omkring elitearbejdet i beachvolleyball i en koordinerings-

gruppe. Gruppen er kommet godt i gang og er et godt samarbejdsforum for eli-

techef, administration og forretningsudvalget. 

 

Internationalt 

OBVK (Odense Beachvolley Klub) og Kolding Beachvolley var igen værter 

for to velafviklede Nevza-turneringer i Danmark. Der skal fra Volleyball Dan-

mark lyde en stor ros til arrangørerne. 

 

Vores international satsende par har deltaget i en række stævner på FIVB’s 

World Tour, primært i Europa, lige som vi har haft hold med i Nevza-turnerin-

ger. Dejligt at mange spillere ønsker at prøve kræfter på den internationale 

scene.  
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Bredde- og udviklingsområdet 
 

Beretning  

v/ Jørgen Bentzen 

 

I en fremtid hvor vi kigger ind i en idrætsverden med færre og færre ressourcer, 

så er det afgørende, at vi kommer til at udnytter vores ressourcer bedre, men 

også smartere. I Volleyball Danmark har vi altid været stolte over de resultater, 

vi har opnået med eksempelvis Kidsvolley, skoleturneringer og Bedstevolley. 

Vi har værnet og beskyttet vores produkter. Vi har opnået fantastiske resultater, 

som ikke mange kunne gøre os efter. Vi kunne og ville gøre det hele selv. Men 

er det nu også den bedste måde at udnytte ressourcerne, og er det smart?  

 

Nej, det er det nok ikke. Vi er i de sidste år kommet til den erkendelse, at skal 

vi for alvor rykke volleyball mod nye og større mål, så må vi gøre det sammen 

med andre. Andre, der lige som os, kun vil det bedste for volleyball. Vi bliver 

simpelthen nødt til at udnytte vores ressourcer bedre, men også smartere, i et 

tættere samarbejde med andre. 

 

De sidste to år har vi arbejdet tæt sammen med DGI Volleyball i projektet ”Be-

væg dig for livet” med fokus på motionsvolley. Gennem dette arbejde har vi på 

det politiske og administrative plan lært meget om hinanden. Vi er nået til den 

erkendelse, at sammen er vi stærkere. Vi kan løse en lang række opgaver både 

bedre og med færre ressourcer ved et tættere samarbejde. I skrivende stund er 

de første samarbejdsaftaler på plads, og vi glæder os til inden længe at kunne 

præsentere dem. I første fase handler det om samarbejde omkring uddannelse, 

Senior+ volley samt stævner og turneringer.  

 

 
 

Fra et større perspektiv og helt ned på medlemsniveau. At få viden om vores 

medlemmers behov og ønsker er helt centralt for os alle. Players 1st, Volley-

ballspilleren i centrum, er et af de nye spændende tiltag i Bredde- og Udvik-

lingsafdelingen, der lige præcis skal gøre os klogere på medlemmernes ønsker 

og behov. Players 1st er et elektronisk spørgeskema, der spørger ind til med-

lemmernes tilfredshed med forskellige dele af klubben. Hvor tilfredse er med-

lemmerne og de frivillige med fx faciliteter, træning og trænerne? Hvad ønsker 
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medlemmerne sig af klubben? Det er nogle af de spørgsmål, som Players 1st 

spørger ind til, så I som klub, kan blive meget klogere på jeres medlemmer. Sy-

stemet er et supplement til den daglige kontakt med klubbens medlemmer, og 

der bliver spurgt ind til de ting, man ikke lige får talt om til dagligt. Mit håb er, 

at endnu flere end de 15 klubber, der indtil nu er med i projektet, vil tilslutte sig 

Volleyballspilleren i centrum, så vi kan lærer endnu mere om vores medlem-

mer og udvikle os som klubber og forbund.  

 

Jeg vil takke alle frivillige hjælpere, ledere og trænere rundt om i landet, der 

igen har gjort et stort stykke arbejde for at gøre volleyball til et godt sted at 

være. Uden jeres medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med rette kan 

være stolte af, ikke gennemføres. 

 

Til slut vil jeg takke vores ansatte for jeres store indsats, såvel i hverdagen, 

som i spidsbelastningsperioder.  

 

Bredde og udviklingsområdets aktiviteter 

Bredde- og udviklingsområdet løser mange forskellige typer opgaver: Udvik-

ling, drift, turneringsaktivitet, hjemmeside, administration, beachvolley mm. Vi 

har en stor og velfungerende B&U afdeling, som med deres forskellige kompe-

tencer varetager disse opgaver.  I beretningen har vi plukket enkelte centrale 

områder og aktiviteter ud og beskrevet dem nærmere.  

 

Ungdom - Volleyball i gymnasierne 

En helt central målgruppe for Volleyball Danmark er de unge. Det er denne 

gruppe, som vores kidsspillere skal rykke op til, og er ligeledes gruppen, der på 

sigt skal være med til at fodre seniorholdene, når de en gang bliver voksne. Det 

er derfor et stort ønske for Volleyball Danmark, at vi kan hjælpe med at skabe 

rammerne for en sund og god ungdomskultur i klubberne, som en masse spil-

lere har lyst til at være en del af.  

 

En ting vi dog må erkende er, at vi - ligesom alle andre idrætsgrene - har svært 

ved at fastholde netop denne målgruppe i klubberne. Vi har vurderet, at en af 

fastholdelsesparametrene er, at flere unge i en klub er med til at skabe mere 

klubliv og derved fastholdelse. Vi vil derfor gerne starte et rekrutteringsprojekt 

målrettet unge spillere. Vi har valgt at rette fokus på gymnasierne, da det er et 

område, som vi ikke tidligere har udforsket. Vi havde derfor mulighed for at 

skabe en helt ny relation til en af de største ungdomsinstitutioner. 

  

Projektet har fokus på at lave efter-skole aktiviteter. Projektet tilbyder gymna-

sierne at få 5 gratis volleyball undervisninger. Det er centralt i projektet at lave 

det som en bred aktivitet, der fokuserer på at skabe bånd på kryds og tværs af 

klasser og årgange - noget som gymnasierne i høj grad også har set styrken i. 

Målet med projektet er at få flere gymnasieelever til at glædes over volleyball, 

men også i høj grad at få gymnasielærerne til at tage volleyball til sig og skabe 

en positiv kultur omkring volleyball på gymnasiet. Disse to ting er vi helt over-

beviste om, er steps der kan være med til at få gymnasieelever tættere på klub-

livet i en volleyball klub. Projektet har kørt i lidt over er år og udløber til de-

cember 2019. Vi har lært ekstremt meget af dette projekt omkring hvad unge – 
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som ikke nødvendigvis er idrætsaktive – ønsker sig i forhold til idræt. En ten-

dens vi ser er, at flere af dem ønsker et miljø, hvor fællesskab og ikke faste og 

låste tider har stor prioritet for dem. Igennem projektet har vi ligeledes erfaret, 

at flere af dem, der stopper med volleyball i gymnasietiden, faktisk savner at 

spille volleyball, men at de var nødt til at stoppe, fordi de ikke havde tid til det 

hele. Her spiller de meget fastlåste rammer ind, som rigtig mange volleyball-

klubber arbejder efter. Vi må derfor spørge os selv om vores eksisterende ung-

domstilbud i klubberne skal suppleres med andet tilbud, således at vi får skabt 

ungdomsmiljøer, som betyder at endnu flere unge fastholdes og rekrutteres ind 

i volleyball sporten.  

 

Bevæg dig for livet – Volleyball og Beachvolley. 

BDFL er vores andet projekt, som vi kører i B&U afdelingen i samarbejde med 

DGI. Her er målgruppen motionister. Der er to hovedfokus i projektet. 

  

Det første er at få udviklet nye tilbud til klubberne, som kan gøre det mere at-

traktivt at blive medlem som motionsspiller. Der arbejdes på højtryk for at få 

udviklet tre spil/koncepter, som forhåbentlig står klar til implementering i løbet 

af efteråret 2019. De tre nye tilbud er: Four-a-side Volley, FamilieVolley og 

VolleyFitness (navnene kan ændres) – alle med fokus på det nye medlem. 

 

Det andet fokus er på branding af Volleyball og Beachvolley samt muligheden 

for at komme og prøve vores sportsgrene i klubberne. Hvordan når vi længere 

ud end den lille volleyverden med de mange gode tilbud, som vi har rundt i 

landets volleyball- og beachklubber? Hvordan rammer vi de voksne, der endnu 

ikke har tænkt, at volleyball er deres idræt? Her har vi valgt at gå med to pri-

mære events: Volley Week (uge 39) og Beachvolleyens dag (1. juni). Det er 

events, som afvikles lokalt af den enkle klub, og der stilles her markedsførings-

materiale gratis til rådighed for klubberne. Udover det lokale fokus har projek-

tet en mere overordnede nationale annoncering via de sociale medier. Hertil er 

produceret et antal reklamefilm. Under Volley Week havde de tre reklamefilm 

samlet over 100.000 visninger, og Volley Week skaffede klubberne mere end 

100 nye medlemmer, hvilket vi kun kan være tilfredse med. 

  

BDFL er et projekt, der i høj grad tester forskellige muligheder af i forhold til 

aktiviteter og kommunikation herfor. Det er et projekt, der udfordrer måden, 

hvorpå vi brander volleyball og beachvolley, og det er en fornøjelse at se, hvor-

ledes små skridt kan gøre en forskel. 
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Bedstevolley (Senior+ volley) 

Bedstevolley - Det kører bare. En fantastisk målgruppe, der langsomt vokser år 

for år. Det er en målgruppe, som man bestemt ikke skal tro er gamle og grå, og 

som ingen ambitioner har. Nej det er en målgruppe, der elsker at træne, at 

spille kampe, at konkurrere og at hygge sig.  

 

Hvert år afholdes der netværksmøder, (et i øst og et i vest). Netværksmøderne 

indledes med et praktisk forløb i hallen som inspiration til træningen og afslut-

tes med et møde, hvor bedste-spillerne kommer med deres bud på, hvordan vi 

kan udvikle sporten. På netværksmøderne kommer der mange forskellige bud 

på, hvorledes området kan udvikle sig. Her er der naturligvis stor forskel i in-

put, men nogle af forslagene gennem de sidste par år har været: Er det tid til en 

bedstevolley liga? Kan vi få Bedstevolley trænerkurser? Hvorledes kan man ar-

bejde med at differentiere træningen, når der opleves store forskelle? Det er 

altså en målgruppe der i høj grad ved, hvad de vil og gerne vil tages seriøse.  

 

 
 

Som skrevet i indledende afsnit er Bedstevolley (Senior+ volley) et af de områ-

der, som vi i de kommende år ønsker at samarbejde med DGI Volleyball om. 

Vi mener, at der er mange muligheder for at ekspandere området med DGI som 

samarbejdspartner. Vi glæder os til at se, hvor vi kan løfte Bedstevolley hen.  

 

Skal Bedstevolley fortsætte med at hedde Bedstevolley? Det er det store 

spørgsmål, som i den grad kan skille vandene. Vi må dog erkende, at mange af 

spillerne meget gerne vil have et nyt navn, da de ikke oplever, at ”Bedstevol-

ley” udsender den seriøsitet, som de selv ligger i spillet. Desuden er det oplagt 

at ligge sig lidt mere op af betegnelserne, der benyttes i diverse ældre- og seni-

orforeninger. Vi har derfor valgt at gå med arbejdstitlen Senior+ Volley. Den 

endelige navneændring vil dog først slås helt fast, når samarbejdet med DGI 

Volleyball rulles ud. 
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Dommerområdet 
 

Beretning 

v/ Leif Sonnesen 

  

2018 har på nogle punkter været et usædvanligt år på dommerområdet. Der 

mangler nemlig arbejdskraft til det frivillige arbejde om og med dommerne, 

hvorfor enkelte områder ikke er blevet så grundigt behandlet, som det kunne 

ønskes. Dette har bl.a. medført en mere uformel organisering af dommerarbej-

det, hvilket skal genovervejes. Men der skal bruges arbejdskraft, så hvis der 

skulle være kræfter ude i det danske volleyball-land, der er klar til at påtage sig 

et arbejde hermed, så hører vi gerne om det. 

 

Men dette betyder selvfølgelig ikke, at dommerne og dommerarbejdet er helt i 

stå. Der arbejdes med at gøre dommerne bedre og forberedte til de kampe, de 

skal dømme. Der arbejdes for at få de rigtige dommere sat til de rigtige kampe. 

Der arbejdes med spilleregler – der har dog ikke været nogen ændringer i det 

sidste år. Og så bliver der dømt kampe! 

 

Dog er der problemer med at få alle kampene dømt med to dommere. Grundet 

for få dommere har det været nødvendigt at vælge, at nogle kampe kun påsæt-

tes med én dommer. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, men der er også 

grænser for, hvad vi kan kræve af de dommere, der er. Derfor arbejdes der for 

at få flere dommere. 

 

Arbejdet med at få flere dommere går ad to spor: 1) Få dommere uddannet så 

snart og fleksibelt, som muligheden viser sig. Der blev faktisk uddannet for-

holdsvis mange dommere i 2018. 2) Sammen med øvrige dele af Volleyball 

Danmark finde ud af, hvordan vi kan få flere personer til at tage opgaven som 

dommer i Volleyball Danmark. Det sidste er et langt sejt træk - som vi ikke er 

færdige med - i samarbejde med klubber, TVD og øvrige interessenter. Derfor 

skal der også her lyde en opfordring: Hvis du har lyst til at prøve at dømme – 

eller kender nogen, der kunne have lyst – så sig til! 

 

Der skal her lyde en stor tak til dommerne og dommerpåsætterne, som igen i 

denne sæson har gjort alt de kunne, for at få vore turneringer til at gå op så godt 

som muligt. 
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Turnering  
 

Turneringsudvalg  

v/ Leif Sonnesen formand  

 

2018 har været et almindeligt år i Turneringsudvalget. Der har i 2018 kun væ-

ret enkelte protester, sager til fortolkning eller karantæner, der skulle afgøres. 

Turneringsledelsen har dog konsulteret og har bedt Turneringsudvalget afgive 

svar i enkelte sager henover sæsonen. Det har i alle henseender været vigtigt 

for Turneringsudvalget at være objektiv i forhold til en juridisk tolkning af reg-

lementer og propositioner. 

 

Enkelte sager har været anket til Volleyball Danmarks bestyrelse, hvor kendel-

ser er blevet afgivet.  

   

Turneringsudvalget har i alle sager vægtet spillernes mulighed for deltagelse i 

så mange kampe som muligt og vægtet en sportslig afgørelse i forhold til en 

administrativ afgørelse. 

 

Endvidere arbejder Turneringsudvalget på og for, at Volleyball Danmarks reg-

lementer vedr. turneringsforhold bliver så præcise og så ukomplicerede som 

muligt. Dette er ikke helt lige til – men der arbejdes i den retning. 

 

 

  



 
Repræsentantskabsmøde 2019 Side 21 af 27 

 

Top Volleyball Danmark  
 

Beretning  

v/ Thomas Bro-Rasmussen 

 

TVD er opdelt i fem primære projektområder. Mikael Trolle var overordnet an-

svarlig indtil han stoppede som sportsdirektør, og elitechef Sven Brix er daglig 

leder af VD’s eliteafdeling. Henrik Petersen er court manager ved større arran-

gementer samt ansvarlig for drift af VolleyLigaen. 

Henrik Petersen, i samarbejde med Sven Brix, varetager drift og udvikling af 

NEVZA Club Championship (NCC) og U17 NEVZA Championship.  

 

Tilknyttet som konsulent i forbindelse med DataVolley og e-score er Bo Møll-

gaard. Pressechef Jakob Wärme Lykke, som har været ansvarlig for al kommu-

nikation herunder relationer til pressen, sociale medier, nyhedsbreve samt al 

øvrig mediedækning relateret til VD har søgt andre græsgange, og hans funkti-

oner er blevet overtaget af Ci Eshel. Casper Ahlehoff  Hansen er ansat som me-

diekonsulent og videojournalist. Han har i samarbejde med pressechefen bl.a. 

ansvaret for VD’s TV-produktion (streaming). Mads Gerner har ansvaret for 

events samt kommercialisering af landskampe og VolleyLigaen. 

 

Status over landsholds- og talentaktiviteter i sæson 2018-2019 

Volleyball Danmark bestræber sig på at lave et bredt og inkluderende talentud-

viklingsarbejde, som appellerer og henvender sig til mange volleyballspillere 

og trænere. Dette giver sig blandt andet udtryk i camps og samlinger fordelt ud 

over hele landet, hvor der er deltagere fra mange klubber og aldersgrupper. 

 

Denne tankegang bæres ind i vores ungdomslandsholdsarbejde, hvor vi tilstræ-

ber at udtage landsholdene indenfor årgangene. På den måde sikrer vi, at flere 

spillere bliver tilbudt en spændende udviklingsplatform med håbet om, at den 

samlede talentmasse bliver bredere. 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, som lægger deres hjerteblod i 

arbejdet med vores unge spillere og vores landshold. Uden denne store indsats 

ville det ikke være muligt at opretholde det høje aktivitetsniveau med den kva-

litet, som er til stede. 

 

Dame A-landsholdet 

Headcoach for damelandsholdet er Sven-Erik Lauridsen, som siden 2012 har 

stået i spidsen for holdet. Holdet deltager i alle officielle kvalifikationer til EM 

og VM. Sæsonen 2018 var koncentreret omkring EM-kvalifikationen. Dan-

mark var i pulje med Portugal, Frankrig og Georgien. Kampene blev spillet alle 

mod alle, ude/hjemme, i august 2018 og januar 2019. 

 

I august mødte Danmark Frankrig ude og tabte 0-3. Samme resultat blev det 

mod Portugal både ude og hjemme, mens det i hjemmekampen i Ikast mod Ge-

orgien, blev til en kærkommen sætgevinst i 1-3 nederlaget. En kamp som med 

lidt mere rutine på det unge hold, kunne have været vundet. 

 

I januar 2019 blev de sidste to kampe i puljen spillet. Danmark vandt en flot 

udebanekamp over Georgien med 3-2, mens det i en fantastisk kulisse foran 
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mere end 2.000 tilskuere i Slagelse, blev til et 1-3 nederlag mod puljevinderne 

fra Frankrig. 

 

Resultatmæssigt var det lidt skuffende, at vi ikke endte foran Georgien i den 

samlede stilling, men til gengæld var indsatsen i de to januar-kampe mere end 

godkendt. 

 

I maj og juni 2019 har holdet en træningsperiode med kampe mod Letland ude 

og hjemme.  

Næste officielle aktivitet bliver EM-kvalifikationen, som starter i januar 2020. 

 

 
 

Herre A-landsholdet 

I slutningen af 2018 skiftede landsholdets tidligere anfører, Kristian Knudsen, 

sin assistenttræner-rolle for herrelandsholdet ud med headcoach-rollen. Samti-

dig blev den tidligere head coach, Mikael Trolle, ny assistenttræner. Der skal 

her lyde en stor tak til Mikael, som i to omgange har ydet en kæmpe indsats i 

rollen som landstræner for vores bedste herrer. 

 

I august 2018 indledte holdet sin EM-kvalifikation. Modstanderne var det bed-

ste hold fra seedningslag 1, Finland, og det bedste hold fra seedningslag 3, Ru-

mænien. Det blev til et knebent 2-3 nederlag til Rumænien på udebane, mens 

det på hjemmebane i Ikast blev til et 1-3 nederlag til Finland. 

 

Kvalifikationen fortsatte i januar 2019. Første hjemmebanekamp blev et brag 

af en begivenhed. Over 2000 mennesker overværede i Antvorskovhallen vores 

herrelandshold levere en flot præstation og vinde den sidste puljekamp i EM-

kvalifikationen mod Rumænien med 3-1. Et par dage forinden havde holdet 

tabt på udebane mod Finland. Samlet vinder af puljen blev dog Rumænien med 

Finland på 2. pladsen. Begge hold går til EM, mens Danmark på 3. pladsen må 

afvente næste kvalifikationsrunde, som starter i januar 2020. 
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I maj og juni 2019 spiller holdet European Silver League. Modstanderne er 

igen Rumænien samt Georgien og Aserbajdsjan.  

 

 

 
 

 

 

Dame ungdomslandshold 

DU16 CEV 

Holdet spiller EM-kvalifikationsturnering hvert andet år (ulige år). 1.  kvalifi-

kationsrunde til EM 19, blev spillet i Thorshavn i Færøerne i januar 2019. Dan-

mark fik en 2. plads efter Finland og kvalificerede sig derved til 2. runde. 

Denne blev spillet i Bulgarien i april 2019. Modstanderne var Bulgarien, Hol-

land og Hviderusland. Danmark tabte sine tre kampe, men fik en flot sætge-

vinst mod Bulgarien. Vinderen af puljen blev Holland, som går videre til fina-

lerunden. Holdet var udtaget blandt spillere født i årgang 2004 og 2005 og blev 

trænet af Mats Björkman. 

 

DU17 NEVZA 

Ved NEVZA mesterskaberne i oktober 2018 i Ikast vandt holdet sølv efter et 

tæt 1-3 nederlag til Finland i finalen. Holdet var udtaget blandt spillere født i 

årgang 2002 og 2003 og blev trænet af Kim Buchwald. 

 

DU19 NEVZA 

Ved NEVZA i England i oktober 2018 fik holdet en bronzemedalje efter en 3-1 

sejr over England i placeringskampen. Holdet var udtaget blandt spillere født i 

årgang 2000 og 2001 og blev trænet af Mats Björkman. 
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Herre ungdomslandshold 

HU17 CEV 

Holdet har deltaget i kvalifikationen til EM. 1. runde i Finland blev spillet i ja-

nuar 2019. Herfra kvalificerede Danmark sig fra en 3. plads til 2. runde. Denne 

blev spillet i Rumænien i april 2019. Vores modstandere var Rumænien, Est-

land og Slovenien. Danmark tabte alle 3 kampe, men med flere tætte sæt og en 

sætgevinst mod Rumænien leverede holdet en godkendt indsats. Holdet var ud-

taget blandt spillere født i årgang 2003 og 2004 og blev trænet af Thomas Skif-

ter Bertelsen. 

 

HU17 NEVZA 

Ved NEVZA-mesterskabet i Ikast i oktober 2018, blev det til en 5. plads efter 

et knebent nederlag til Sverige i kvartfinalen. Holdet var udtaget blandt spillere 

født i årgang 2002 og blev trænet af Peter Kjellerup. 

 

HU19 NEVZA 

Ved det seneste NEVZA-mesterskab i England i oktober 2018 vandt holdet 

bronze efter en 3-1 sejr over England i placeringskampen. Holdet var udtaget 

blandt spillere født i årgang 2000 og senere og blev trænet af Thomas Skifter 

Bertelsen. 

 

Talentcenter og camps 

Talentcenter Øst og Talentcenter Vest har i den seneste sæson fungeret efter 

nogenlunde ens modeller. Der har været afviklet hverdagstræninger ca. hver 

14. dag og de dygtige TC-trænere har således haft jævnlig kontakt med en stor 

spillergruppe og trænere 

 

Desuden har der været afholdt camps i pinsen, sommerferien, efterårsferien og 

påsken. På disse camps er det muligt for alle unge volleyballspillere at deltage. 

Desuden var en stor gruppe af spillere fra de to talentcentre i Prag mellem jul 

og nytår hvor de deltog i en international turnering. 

 

VolleyLigaen og Final 4 

I 2018 fortsatte TVD med udviklingen af VolleyLigaen i et samarbejdet med 

eliteklubberne. Fokus var stadig rettet mod en fortsat opgradering af ligaens 

præsentation og eksponering. Ligaplatformen på volleyball.dk er i samarbejde 

med Datavolley udbygget, ligesom statistik og video sharing er blevet obligato-

risk.  

 

VolleyLigaen blev afviklet i et turneringsformat med grundspil ude og hjemme 

efterfulgt af semifinalestævner og finaler bedst af 5 kampe. I den uforudsigelig-

hed, der findes i dette, var det en sportslig stor succes med tætte finalekampe 

og finaleserier for både damer og herrer. En god eksponering og reklame for 

volleyball. 

 

Final 4 spilles over to dage sidste weekend inden jul. I 2018 var kampene flyt-

tet til Brøndbyhallen. VDs årlige Volley Galla, som afvikles i forlængelse af fi-

nalerne i Final 4, blev ligeledes afholdt i Brøndby, i Idrættens Hus. Vi vil godt 

takke for et fortrinligt samarbejde med Brøndbyhallen og Idrættens Hus, der 

dannede gode rammer for arrangementet.  
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Ligaforeningen 

I slutningen af forrige sæson havde Dansk Volleyligaforening (DVF) sin stif-

tende generalforsamling. Så sæsonen 2018/19 har været første sæson i aktion. 

TVD har haft et godt samarbejde med DVF, og i flere omgange har DVF’s for-

mand været med til TVD’s møder. For TVD er det en god idé, at vi på den 

måde har fået en mere direkte kontakt til ligaklubberne. Det gælder i alle faser. 

 

Desværre afgik DVF’s John Rask, ved døden midt i sit fantastiske arbejde. 

Både for DVF og TVD. Det har været et hårdt slag for os alle. En idémand og 

arbejdshest er gået bort. Formand er Jacob E. Pedersen fra Middelfart 

 

International klubdeltagelse 

NCC 

Ved NCC vandt Brøndbys damer bronze ved finalestævnet i Engelholm. Team 

Køge Volley blev nr. 5. For herrerne blev resultatet ved finalestævnet i Ishøj, at 

Marienlyst vandt sølv, Hvidovre bronze og Ishøj blev nr. 6. 

 

CEV Challenge Cup 

Vi havde deltagelse fra Holtes damer, der tabte i 1. runde til LiigaPloki PIHTI-

PUDAS fra Finland. Gentoftes herrer tabte sammenlagt i 1. runde til SAA-

REMAA VC fra Estland, men vandt sin hjemmekamp. 

 

Kommunikation, TV produktion og streaming 

Streaming er nu inde i år to. Den hvide vogn, og Casper Ahlehoff, er blevet en 

kendt bestanddel af og ved mange arrangementer.  
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Vi kan konstatere at seertallene er relativt stabile. Der har været, og med god 

rette, statistik fra streaming. Det har ikke være skønnet relevant med en egent-

lig statistik efter så kort tid, og derfor er alle de eksisterende tal lagt ud i deres 

rå-form. Så kan det være op til den enkelte at tolke på tallene. 

 

Link til statistik:  

http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/volley-tv/volleytv-seertal 

 

Som omtalt i formandens beretning har vi indgået en aftale med DR. Der ingen 

tvivl om at vores synlighed via streaming er en væsentlig årsag til, at en sådan 

aftale har kunnet indgås. Det har været en strategisk korrekt beslutning med 

streaming, omend vi alle kunne ønske os flere der så med og på. 

 

TVD’s fremtid 

I lyset af sidste års gradvise overgang til en mere netværksorienteret tilgang til 

opgaver og udfordringer i al almindelighed, har TVD besluttet at kigge på en 

ny og mindre formel model. Det er således indstillet til bestyrelsen, at man, 

som udgangspunkt, ønsker at opdele TVD i faglige grupper og interesseområ-

der. Disse er: Landshold og talentarbejde, VolleyLigaen og certificering, samt 

Events. 

 

Top Volleyball Danmark 

Thomas Bro-Rasmussen er formand for TVD. Den øvrige del af TVDs styre-

gruppe består af medlemmerne: Erik Jacobsen, Anne Mette Lykkeberg, Melci-

jana Salispahic, Ole Lachenmeier, John Rask Nielsen (som desværre gik bort i 

2018), Hans Ole Nielsen og Julie Lyskjær Pedersen. Tilforordnet TVD er 

sportsdirektør Mikael Trolle (som undervejs trådte tilbage), elitechef Sven Brix 

og turneringsleder Henrik Petersen. 

 

TVD vil gerne benytte lejligheden til at takke alle fra idrættens verden, der 

igennem de sidste mange år har støttet op omkring forbundets elitearbejde både 

internt som eksternt. Det har været en uvurderlig støtte for årets arbejde og 

mange aktiviteter. En speciel tak skal lyde til DIF, som på flere områder har 

ydet vigtig sparring og støtte.  

 

Det er tilfredsstillende at se, at dansk elitevolleyball er i stadig vækst, og at der 

stadig er et stort potentiale, der kan forløses. Det lover godt og vil kunne sikre, 

at Danmark i fremtiden udbygger sin position som et yderst respekteret for-

bund både national og internationalt. 

 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke TVD’s styregruppemedlemmer 

samt øvrige aktører i VD, som konstruktivt og udfordrende hele tiden bidrager 

til udviklingen af elitevolleyball i Danmark og tillige takke for det omfattende 

arbejde, som forbundets medarbejdere dagligt bidrager med. 

 

  

http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/volley-tv/volleytv-seertal
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Forslag 
 

 

Bestyrelsens forslag til Volleyball Danmarks strategi 

 
VDs bestyrelse foreslår, at de gældende strategier også er gældende indtil re-

præsentantskabsmødet i 2020. 

 

Baggrunden herfor er 

• At de nuværende strategier i forhold til Danmarks Idrætsforbunds tilde-

ling af økonomisk støtte fra Kulturministeriets pulje fra spiloverskuddet 

er gældende indtil 2021. 

• At VDs bestyrelse har igangsat en proces med henblik på at sammen-

sætte en aktivitetspalet, der bedst muligt tilgodeser VDs tilpasning til de 

kommende års udfordringer for et specialforbund som VD. Denne pro-

ces vil fortsatte den kommende periode og afsluttes af den bestyrelse, 

der vælges på dette repræsentantskabsmøde. 

• At VDs bestyrelse har igangsat overvejelser over, hvorledes den fremti-

dige organisering af VDs administration skal tilrettes og effektiviseres i 

forhold til løsningen af de fremtidige udfordringer. 

 

 


