
Top Volleyball Danmark 
 

DATO Onsdag den 28. juni 2017 

TIDSPUNKT Kl. 17.00-21.00 

STED DVBF’s administration, Idrættens Hus Brøndby 

DELTAGERE 
Henrik Borring (HB), Ole Lachenmeier (OL), Hans Ole Nielsen (HON), Thomas Bro-
Rasmussen (TBR), Erik Jacobsen (EJA),  
Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Claus Bøllingtoft (CLB) 

INVITEREDE Kristian Knudsen 

AFBUD Anne Mette Lykkeberg (AML), John Rask Nielsen (JRN), Melcijana Salispahic (MEL), 
Henrik Petersen (HEP) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

  
 
Referat  
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Herunder opfølgning.  
 
Ref. 
Godkendt. 
 
 

2. Orientering fra formanden 
 
Ref. 
HBO og EJA orienterede om dialog med TD og forhandlinger med DIF. 
Kommer på senere punkter. 

 
 

3. Status på projektområder 
 

Ref. 
 

a. Herre A-landsholdet og Herre U-landsholdene 
Herre A har haft gode forberedelser og gode kampe i VM-kval. og EL.  
Holdet glæder sig til Final 4. 
 

b. Dame A-landsholdet og Dame U-landsholdene 
Dame A har haft godt program med træningskampe. 
SVB holder evalueringsmøde med Sven-Erik Lauridsen i den kommende uge. 
DU16 skal til EM i Bulgarien. Forberedelserne går godt. 
 

c. Talentudvikling TC og DIF talentprojekt  
Sommercamp i Ikast med 300 deltagere. Her udtages bruttotruppe til efterårets Nevza 
mesterskaber. 
 

d. VolleyLigaen generelt  
Første år med certificering. Nedrykning blev suspenderet, og ingen hold er rykket ned fra Ligaen 
(ud over de der ønskede nedrykning). 
HEP er i dialog med klubber om klargøring til ligaen. Det er vigtigt at klubberne er organisatorisk 
rustet til at have Ligahold. Der må gerne være større ambitioner. 
Ligaklubmøde planlægges afholdt i september.  
 

https://www.facebook.com/melcijana/?fref=nf


e. Final 4 og Volley Galla  
Oplægget er at vi fortsætter med samme koncept med semifinaler fredag og finaler + Galla lørdag. 
Der arbejdes med aktivering af ”oldtimers”, så der kan blive en bredere deltagelse. 
2017 er sidste år i vores nuværende aftale med Frederiksberg Kommune. 

 
 

4. Sponsor og marketing 
 
Ref. 
Der bliver sendt streaming fra EL Final 4 i samarbejde med DR. 
Der er solgt bander og floorstickers til EL final 4. 
Der er indgået aftale med Sparinvest om fortsat at være sponsor til HA. 
 
OL orienterede om arbejdet med at få skabt en erhvervsklub.  
Målet er at få erhvervsklubben op at stå til et arrangement ved Final 4. 
Ideen er at virksomheder kan støtte en lokal klub, få en tur/oplevelse og støtte Volleyball Danmark. 
TBR orienterede om, at der kan etableres en klub med egen formand, med forankring i VD. 
JRN (på telefon) foreslår at det kan lanceres som en vare, der kan sælges af klubberne til lokale 
sponsorer. 

 
 

5. TV, streaming og medier 
 

Ref. 
Ambitionen er, at få flere (klubber) til at kunne producere streaming. 

 
 

6. Events 
El Final 4 i Gentofte 
 
Ref. 
Der er overordnet styr på arrangementet. Mange større eller mindre udfordringer undervejs, men de 
bliver løst. 
 
 

7. Internationalt 
 

Ref. 
 

a. NEVZA 
SVB orienterede kort om technical meeting i Finland. Besøg ved Power Cup. 
Der laves rejseudlignging i NCC. 
Danmark fortsætter med at holde U17 i 3 år fra 2019, mens England er yderst tvivlsom vedrørende 
U19. 
Der skal vælges ny præsident. 
EJA og MT deltager i congres 30. august. 
 

b. CEV 
EJA og MT deltager i congres 1. september. 
2 hold deltager i Europa-cups: Holtes damer og Gentoftes herrer. 
 

c. FIVB 
Præsident Graca besøger lande i Europa. 
Der snakkes om ændringer i spilkoncepter. 

 
 

8. Nationalt 
 

Ref. 
a. DIF  

Der er proces i gang med at forhandle strategiaftaler. Der er samlet søgt for i alt 20 mio. kr. mere 
end der er i puljen til alle forbund. 
 



b. Team Danmark  
MT orienterede. 
 
 

9. Orientering økonomi 
 
Ref. 
CLB orienterede. 
 
 

10. Reglementsrelaterede sager 
 
a. Ansøgning fra Ikast KFUM om dispensation så et wildcardhold kan overgå til et ordinært hold efter 

en sæson – BILAG sendes 
Ref. 
TVD tiltræder indstillingen om at der ikke gives dsipensation. 
 

b. Klubskifte og transfer i 1. division. Fristen er 22/12 men det var da Ligahold og 1. divisionshold 
spillede mod hinanden – dette gør de som bekendt ikke længere. Skal denne frist bibeholdes? 
Ref. 
TVD støtter, at 1. division har samme regler som 2. division. 

 
 

11. Eventuelt samt næste møde 
 
Ref. 
HBO og CLB planlægger møde i september. 
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