
Top Volleyball Danmark 
 

DATO Onsdag d. 23. september 2015 

TIDSPUNKT Kl. 17.00 

STED DVBF’s administration, Idrættens Hus Brøndby 

DELTAGERE 
Henrik Borring (HB), Ole Lachenmeier (OL) under pkt. 1-3, Hans Ole Nielsen 
(HON), Bjarke Huss (BHU), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Mikael Trolle (MT), 
Sven Brix (SVB), Henrik Petersen (HEP), Claus Bøllingtoft (CLB) 

INVITEREDE  

AFBUD Erik Jacobsen (EJ), Pia Hove (PH) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CBL) og Sven Brix (SVB) 

  
Referat 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt. 
 
 

2. Orientering fra formanden 
• HB takkede for den tillid der er vist ham som formand. 
• Tak til Eric Adler for hans store og gode indsats. Eric genopstiller til CEV’s bestyrelse. 
• 5 Ligaklubber har indstillet John Rask Nielsen fra Århus til at være Ligaklubbernes repræsentant 

i TVD. TVD bakker op om indstillingen. 
 
 

3. Økonomi 
MT gennemgik forecast for 2015.  
 
Styregruppen drøftede budgetforudsætninger for 2016, og bakkede op om administrationens tanker 
til oplæg. 
 
 

4. Status på projektområder 
 

Der orienteres løbende gennem mails, nyheder og facebook. MT og SVB orienterede. 
BHU ønsker en grundigere evaluering til brug i TVD og i DVBF's bestyrelse. 
 

• Herrelandsholdet 
Tilfredsstillende præstation i European League og øvrige landsholdsaktiviteter. 
 

• Herre U-landsholdene 
Flot med kvalifikation til U19 EM og god præstation ved finaledeltagelsen. Samme hold deltager 
i VM kval. for U20 i 2016. 
 

• Damelandsholdet og Dame U-landsholdene 
Har spillet træningslandskampe med tilfredsstillende resultater.  
SVB har holdt møde med trænertruppen om udviklingen på damesiden. Der arbejdes på lang 
sigt på at modne de unge spillere til at kunne spille European League. 
 



• Talentudvikling TC 
Kører som planlagt i øst og vest. Der er lidt udfordringer i TC øst med manglende haltid. 
 

• DIF talentprojekt 
Projektet kører som planlagt. Aftalen med DIF er forlænget med 3 år. 
 

• VolleyLigaen 
Der har været afholdt et positivt møde med Ligaklubberne den 19. august 2015. Materiale fra 
klubberne bliver snart offentliggjort på Liga portalen. 
Vi har ca. 40 udlændinge i Ligaen. Godkendelsesprocedure er i fuld gang. Der skal kun betales 
afgift til FIVB, når holdet deltager i Europa-Cup.  
TVD ønsker flere holds deltagelse i Europa-Cup, og administrationen arbejder videre med 
forskellige incitamentsmodeller, der evt. kan kompensere klubberne økonomisk. 
Øresundsligaen er et privat initiativ, hvor DVBF ikke er involveret, men ser positivt på initiativet. 
 

• Play off 
Der er modtaget 4 forhåndstilkendegivelser til afvikling af Play off (semifinalerunder). 
TVD har vurderet ansøgningerne og har bedt administrationen om at kontakte eventuelle andre 
mulige arrangører. Endelig deadline er 15. oktober. 
Finalerne arrangeres af DVBF. 
 

• Final Four og Volley Galla  
Planlægningen er i fuld gang. I næste uge holdes møde med Frederiksberg Kommune om en 
aftale. Thomas Bjørn-Lüthi er projektleder igen. En af de store opgaver er at skaffe tilskuere. 
Der er aftalt forskellige justeringer til Volley Galla. 
Der laves skole- og breddeaktiviteter i dagene op til. 

 
 

5. Sponsor og marketing 
MT orienterede. Det er ikke nemt at finde hovedsponsorer. I 2015 havde vi en aftale med 
Sparinvest. 
 
 

6. TV og medier 
Mediebilledet ændrer sig konstant og DVBF følger udviklingen nøje. 
Vi arbejder hen mod en løsning der kan sikre streaming fra et stort antal Volleyligakampe. 
Transmissioner på de store flowkanaler er svært at få pt. 
 
 

7. Events 
Se Final 4 og Play off. 
 
 

8. Internationalt 
 

• NEVZA 
Der har netop været afholdt møde i NEVZA. Det blev her besluttet at Danmark stadig har det 
overordnede ansvar for NEVZA U19 og U17 med Danmark og England som arrangører de 
kommende 3 år. Danmark har også ansvaret for NEVZA Club Championships. Der var stor ros 
fra NEVZA´s direktør til DVBF’s administration af de to turneringer. Finland har ansvaret for 
beachvolleyball samt den overordnede administration af NEVZA. 

• CEV 
Der skal på den kommende kongres være kampvalg om præsidentposten. Kandidater er den 
nuværende præsident André Meyer fra Luxembourg og Serbiens Alexander Boricic. DVBF følger 
de to kandidaters politik nøje. Eric Adler stiller igen op til CEV´s bestyrelse. Inge-Lis Kanstrup 
er indstillet til at blive medlem af Medical Comission. 

• FIVB 
FIVB´s præsident Graca, har påbegyndt sin valgkampagne med henblik på at blive valgt for 
den næste periode på 8 år. 
 

 
 
 



 
9. Nationalt 
 

• DIF  
Har budgetmøde i den kommende weekend. Der er varslet en større omorganisering i 
organisationen. 

• Team Danmark  
Har påbegyndt udarbejdelsen af nyt støttekoncept. DVBF følger udviklingen nøje. 
 
 

10. Eventuelt samt næste møde 
 

• TVD ønsker et seminar for at kunne gennemarbejde TVD's opgaver og have tid nok til 
udarbejdelse af fremtidige initiativer. HB planlægger et seminar for styregruppen sammen med 
administrationen. HB vender tilbage med datoforslag for seminar og næste møde. 

• TVD pålagde administrationen at justere i reglementet vedrørende tilskuerpolitikken i 
VolleyLigaen. Justeringen skal indeholde en bonusordning for opfyldelse af tilskuermålene. 
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