
Top Volleyball Danmark 
 

DATO Tirsdag d. 28. oktober 2014 

TIDSPUNKT Kl. 16:30 

STED 
 
Kildeskovshallen – mødelokale oplyses senere. 
  

DELTAGERE Erik Jacobsen (EJA) mødeleder, Ole Lachenmeier (OL), Henrik Borring (HB), Pia 
Hove (PH), , Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Henrik Petersen (HEP) 

INVITEREDE  

AFBUD Eric Adler, Formand (EA) Peter Morell (PM) Hans Ole Nielsen (HON) 

REFERENT Sven Brix (SVB). 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 
Dagsorden og referat blev godkendt 

 
2. Orientering fra formanden. 
Ændringerne til TVD´s forretningsorden blev diskuteret og der var fuld tilslutning til ændringerne. 
Endelig forretningsorden tilrettes af MT og fremsendes til DVBF´s bestyrelse 

 
3. Status på projektområder. 

 
Landshold 
HA: Trænerteamet i sæson 2014 (MT, SVB, Peter Borglund og Francesco Oleni) fungerede rigtig godt. 
Det var en kæmpe hjælp og en nødvendig forudsætning for projektet, at Peter Morell, tog over på 
mange af de ledelsesmæssige opgaver i DVBF undervejs. 
Sæsonen blev gennemført med skiftende spillere, da flere af dem havde afsluttende eksaminer. 
Fremadrettet skal der arbejdes endnu mere med planlægning i god tid og den fysiske træning.  
OL opfordrer til, at der på alle landshold og i talentudviklingen arbejdes endnu mere seriøst og 
fokuseret på den fysiske træning. Trænergruppen har ansvaret. 
Næste aktivitet er Sofitel Cup i Luxembourg i starten af januar 2015. Turneringen spilles med et 
ligalandshold.  
Programmet for resten af 2015 kendes endnu ikke, da vi afventer officiel melding fra CEV vedr. 
European League. 
 
HU:  

• HU19 (96-97) fik sølv ved NEVZA i Ikast i uge 42 efter finalenederlag på 1-3 til Norge. Thomas 
Bertelsen var headcoach 

• HU19 (97-98) skal spille EM-kval i Bulgarien fra d. 8-12 januar. De spiller træningsturnering i 
Madrid mellem jul og nytår. Headcoach er Thomas Bertelsen 

• HU21 (95-96) skal spille VM-kval i Danmark, Kildeskovshallen, d. 9-11 januar. Headcoach er 
Martin Siig 

• HU17 spiller i disse dage NEVZA i England. Headcoach er Jørgen Breinholm 
DA:  

• Ingen aktivitet siden sidst. Da 2015 er uden officielle kvalifikationer arbejdes der på forskellige 
løsninger som kan sikre et fornuftigt landsholdsprogram 

DU: 
• DU19 (96-97) fik bronze ved NEVZA i Ikast i uge 42 efter semifinalenederlag på 2-3 til Norge og 

afsluttende sejr over England på 3-0. Sven-Erik Lauridsen var headcoach 
• DU18 (98-99) skal spille EM-kval i Moskva fra d. 7-11 januar. Headcoach er Mats Björkman 



• DU20 (96-97) skal spille VM-kval i Tjekkiet fra d. 9-11 januar. Headcoach er Sven-Erik 
Lauridsen. De spiller forberedelse i Luxembourg d. 1-5. januar. 

• DU17 spiller i disse dage NEVZA i England. Headcoach er Mats Bjørkman 
 

 
Talentudvikling TC:  

 
DIF talentprojekt: Projektet er gået i gang med sin anden sæson og forløber godt. Alle 4 hold er 
etableret og træner seriøst med både bold og vægte. SVB skal til evalueringsmøde med DIF i 
december, hvor projektets fremtid skal diskuteres. 

 
VolleyLigaen: Ligaen er kommet godt i gang. Langt de fleste klubber leverer rigtig fine 
arrangementer. Ligaportalen fungerer godt. 
OL foreslår at tilskuertallene gøres synlige på volleyball.dk på til gensidig motivation for klubberne. HEP 
kigger på en løsning. 
Der arbejdes stadig på at lave en aftale med DEF, der indeholder blandt andet standardkontrakter. MT 
har ansvaret for at tage kontakten til DEF. TVD er opmærksom på at der skal være balance mellem 
DEF’s og klubbernes interesser, i aftalen. 
DVBF´s bestyrelse ønsker en aftale på plads senest i februar 2015 

 
4. Økonomi 
Budgettet blev diskuteret og taget til efterretning med de nødvendige justeringer i forhold til herrernes 
deltagelse i European League 
 
5. Sponsor og marketing 
Situationen er afhængig af hvilke produkter vi kan tilbyde i 2015. Da disse ikke er helt på plads endnu, 
bliver der fulgt op jævnligt på sagen. 
 
6. TV og medier 
Kanalsport har været tilfreds med de første kamprunder. Både det sportslige niveau og bettingniveauet. 
Der er planlagt transmissioner frem til jul. 
TVD er opmærksom på problematikken omkring muligheden for at se ligakampene live.  
Der arbejdes på forskellige løsninger for at sikre mest mulig volleyball på TV- og streamingkanaler. 
DVBF er stærk på facebook, volleyball.dk og lokalnyheder, men er meget lidt synlige på de 
landsdækkende nyhedsmedier. 
 
7. Events 
DVBF skal arrangere HU21 VM-kval i Danmark fra d. 8-12. januar. Det bliver afviklet i Kildeskovshallen. 
Pokalturneringen afsluttes med en Final 4 d. 20. og 21. december i Frederiksberghallen. 
Der vil være en Gallamiddag for alle deltagende hold samt VIP´s lørdag aften, hvor der skal være 
diverse kåringer. TVD’s bestyrelse opfordres til at deltage 
 
8. NEVZA: Finland har overtaget ledelsen af NEVZA og er i gang med at løfte produktet. NCC bliver 
omdøbt til North European Club Championship, da England også vil deltage. Der skal være teknisk 
møde i december hvor fremtidige turneringsformer og aldersklasser skal diskuteres. 
 
CEV og FIVB: EJ og MT orienterede fra CEV-kongressen. De tager begge til den kommende FIVB-
kongres 
 
9. DIF og Team Danmark 
Ikke noget nyt fra TD og DIF 
 
10. Eventuelt samt næste møde. 
Næste møde bliver i foråret. 
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