
Top Volleyball Danmark 

 
DATO Onsdag den 26. september 2018 

TIDSPUNKT Kl. 17.00-21.00 

STED Idrættens Hus, Hus B, 1. sal store mødelokale 

DELTAGERE 

Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Erik Jacobsen (EJA), Julie Lyskjær Pedersen (JLP), 

Ole Lachenmeier (OL), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans Ole Nielsen (HON), 
Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Henrik Petersen (HEP), Claus Bøllingtoft (CLB) 

INVITEREDE Mads Gerner Pedersen (MGP) 

AFBUD John Rask Nielsen (JRN), Melcijana Salispahic (MEL) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

  
Referat 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Ref. 

Referatet er godkendt. 

Det tilstræbes, at referat udsendes til godkendelse inden 2 uger efter mødet. 
 

 
2. Orientering fra formanden 

 
Ref. 

TBR bød velkommen. 

Ridsede 4 aktuelle emner op: 

• Team Danmark kontakt og evt. samarbejde 

• Dommersituationen 

• Møder med Beachvolley Elite Koalition 

• Landsholdsaktiviteter og  organisation 
MGP blev introduceret og redegjorde for kommende primære opgaver: 

Final 4, EM-kval i januar i Slagelse, diverse aftaler bl.a. Genius Sport. 
 

 

3. Status på projektområder 
 

Ref. 
a. Herre A-landsholdet og Herre U-landsholdene 

SVB orienterede. 
HA spiller EM kval. kampe 5. januar i Finland og 9. januar 2019, hjemme mod Rumænien. 

HU spiller Nevza U17 og U19, og EM kval U17 i januar (Finland). 

Planer om forberedelse med Sverige for HA og U17. 
 

b. Dame A-landsholdet og Dame U-landsholdene 
SVB orienterede om DA EM kval. kampe 5. januar i Georigien og 9. januar 2019 hjemme mod 

Frankrig. 

DU spiller Nevza U17 og U19, og EM kval U16 i januar (Færøerne). 
Planer om forberedelse med Sverige for DA og U16. 

 
HA og DA 

SVB orienterede om at i sommeren 2019 er der ingen kval., men evt. deltagelse i European League.  
Økonomien skal findes , hvis der skal deltages i European League.  

MT opridsede at man kan deltage på forskellige niveauer internationalt. 

JLP: vigtigt at have noget at se frem til for spillerne. 

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


OL: TVD bør så vidt muligt deltage i en turnering der gælder. 
TBR konkluderede, at vi skal arbejde for at finde en model for deltagelse i betydende 

landsholdsaktiviteter. 

 
c. Talentudvikling  

Talentcentrene i Øst og Vest er påbegyndt aktiviteterne efter nogenlunde samme model som 
tidligere. Dog vil det bedste niveau i TC fremover blive benævnt Regionallandsholdet (tidligere 

talenthold, der spillede med i 1. div.), for at markere den røde tråd i vores udviklingsarbejde. 

 
d. VolleyLigaen generelt 

Tages op under punkt 4. 
 

e. Final 4 og Volley Galla 
MGP er administrativ tovholder og orienterede. 

TVD drøftede forskellige ideer til  optimering af arrangementet. 

 
 

4. Udvikling af VolleyLigaen 
 

Ref. 

a. Samarbejde med Dansk VolleyLiga forening. 
MT orienterede om møde med DVF. Vi er i gang med at forventningsafstemme, men positivt at der 

er en forening til sparring. Klubberne har masser af frirum til at udvikle. 
 

b. VolleyLiga klubmøde 
Afholdes i oktober-november. 

 

c. Fokus på salg af bander 
MGP foreslår der sendes vejledning til klubber om brug af bander. Specielt i TV-kampe bør der 

tænkes over prioriteringen og placeringen. Enighed om at der er godt at der bliver en regel ved TV-
kampe. 

 

d. Brug af volleyliga.dk til information om hold, kampe mv. 
MGP foreslår at det gøres frivilligt at have kampprogram. I stedet skal folk vejledes i at bruge 

volleyliga.dk. 
TVD godkender at der arbejdes videre med dette. 

 

e. Slutspil i Ligaen 
HEP fremlagde problematikken ved at klubberne har bedt om ikke at spille i påsken. Det vil medføre 

et meget komprimeret program før eller efter påskeferien. 
TVD beslutter, at påsken tages i brug til slutkampene. HEP laver nyt program. 

 
f. Scout og Datavolley, jf. mail fra HEP 

HEP spurgte til om VD skal forsøge at lave en indkøbsaftale vedr. Datavolley på klubbernes vegne. 

TVD opfordrer til at Ligaforeningen tager initiativet. 
 

g. Kampafvikling. Herunder udmelding fra CEV om at coachlinje er væk. 
TVD tilslutter sig, at vi fjerner brugen af coachlinjen (men vi forlanger ikke at de fjernes fysisk). 

Ligaen er blevet papirløs. Holdene i ligaen kan låse deres roster før kamp. 

 
 

5. Dommersituationen 
Herunder arbejdet med at sikre fastholdelse og ny rekruttering til DT i bred forstand og Liga i 

særdeleshed. Ønske om at TVD udpeger deltagere i arbejdsgruppe. 
 

Ref. 

HON orienterede om ny organisering af dommerarbejdet. 
TVD opfordres til at pege på medlemmer til arbejdsgruppe. 

EJA opfordrer til at også Ligaforeningen tager ansvar på dette område. TBR snakker med Jakob 
Petersen. 

TVD opfordrer til, at der laves en genvej for rutinerede spillere. 

 
 



6. Sponsor og marketing 
 

Ref. 

Intet nyt. 
 

 
7. TV, streaming og medier 

 

Ref. 
Kan der ved streaming bruges ekspertkommentator i højere grad, for at løfte produktet? 

Der arbejdes på at lave et team af eksperter fordelt i landet. 
 

 
8. Events 

 

Ref. 
MT orienterede om samtale med Norge om samarbejde. 

TBR orienterede om planer for Coaches Clinic 2020. 
 

 

9. Internationalt 
 

Ref. 
a. NEVZA 

HEP og EJA orienterede om møde i juni. Intet nævneværdigt nyt derfra. 
b. CEV 

EJA og TBR deltager i kongres i Mexico. 

c. FIVB 
EJA og TBR deltager i kongres i Mexico. 

 
 

10. Nationalt 

DIF og Team Danmark  
 

Ref. 
EJA oplyste at FU og bestyrelse har fokus på dialog med DIF og TD. 

 

 
11. Økonomi 

 
Ref. 

CLB orientterede om forecast for 2018.  
 

 

12. Eventuelt og næste møde 
 

Ref. 
Intet nyt. 

TBR og CLB aftaler nyt møde. 


