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Notat fra VolleyLiga klubmødet onsdag den 19. august 2015  
 
Deltager: 

Navn Klub 

 

Navn Klub 

Lars Engell Amager VK 

 

Jacob Petersen Middelfart VK 

Susanne Fynsk Amager VK 

 

Martijn Van Der Aa  Randers Novo 

Jens Bang Brøndby VK 

 

Sven Brix Team Køge & Admin. 

Steen Spangen Brøndby VK 

 

Flemming Christensen VK Vestsjælland 

Nicolaj Bergerud Brøndby VK 

 

Rolf Meegdes  VK Vestsjælland 

Per Secher DHV Odense 

 

Ben Eshel Aarhus Volleyball 

Stephan Holm DHV Odense 

 

Dorrit Hemmingsen Aarhus Volleyball 

Rikke Thomsen Fortuna Odense 

 

  

Bo Møllgaard Gentofte Volley 

 

  

Ulrik Hesse Gentofte Volley 

 

Erik Jacobsen Formand 

Karen Bonnesen Holte IF 

 

Bjarke Huss Top Volley Danmark 

Thomas Stryhn Hvidovre VK 

 

Hans Ole Nielsen Top Volley Danmark 

Erling Böttcher Ishøj Volley 

 

Henrik Borring Top Volley Danmark 

Marcin Janczak Ishøj Volley 

 

Thomas Bro-Rasmussen Top Volley Danmark 

Jesper Mogensen Lyngby Volley 

 

Henrik Petersen Administrationen 

Mikkel Eriksen Lyngby Volley 

 

Jakob Värme Hansen Administrationen 

Kaj Jeppesen Marienlyst 

 

Mikael Trolle Administrationen 

 

Nr. Emne Kommentar 

1 Velkomst Mikael Trolle bød velkommen.  
 

2 Pressedækning af 

Volleyball ved Jakob 
Värme Hansen 

 
  

 Vi har rigtigt godt gang i pressedækningen i den forgangne sæson i lokale og 

regionale medier, ift. det arbejde som I laver i klubberne. Det ser rigtigt godt 

ud, fortsæt med det. 
 Infomedia laver oversigt over i hvor mange artikler ordene Volleyball og 

Beachvolley indgår. I 2012 (5.233), 2013 (6.574), 2014 (6.301) i 2015 har vi 

3.400 hit for det første halve år. 
 Volleyball.dk og Beachvolley.dk er de store internetplatforme, disse har en del 

mindre undersider. 

 Volley Magasinet er hidtil udkommet 10 gange om året, men vil fremover 

”kun” komme hver anden måned, så vi vil kunne lave et endnu bedre indhold. 

 15.000 medlemmer modtager nyhedsbreve én gang hver måned 

 Facebook er den primære platform på de sociale medier. Twitter bruges også. 

 Der er ca. 300 nyheder på volleyball.dk og beachvolley.dk om året, som bliver 

læst af ca. 150.000  
 Vi har været meget på Kanal Sport, men ikke meget på landsdækkende TV, 

hvor det kun er blevet til få indslag. 

 DVBF har en pressedatabase på ca. 60 journalister – 160 pressefolk.  

DVBF’s pressestrategi er at blive ved med at udsende presseinformation og der-
ved bide sig fast i haserne på medierne.  

Vi har fået godt fat i Ritzau, som f.eks. har videreformidlet alt fra European Lea-
gue. 

 

Ideer 
 CEV-hjemmeside / kan vi bruge det lidt ved at linke til deres nyheder 

 Snapchat / Liga på P3 – hvor både volleyball og beachvolley har været på kan 

måske udvides 

 Giv spillerne adgang til deres klubbers facebooksider, så de kan promovere 

klubben m.m. Spillere har et stort netværk som kan bringe budskabet længe-
re ud  

 Koder som klubberne kan lægge på deres hjemmeside, f.eks. de 5 seneste 
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nyheder fra Volleyball Forbundet 

 Har klubberne gode ideer eller historier, så send Jakob en mail på 

jak@volleyball.dk 

 Alle klubber opfordres til at sætte Jakob cc: på pressemeddelelser 

3 Volley TV TV billedet er i konstant forandring og strategierne for hvordan en idrætsgren 
holdes på flow TV skifter fra dag til dag. Rettigheder til store sportsbegivenheder 

er dyre, så TV stationerne vil holde kunderne inde og udnytte deres rettigheder til 
fuldt ud. Derfor fylder f.eks. Tour de France stort set hele sendefladen når det 

ruller.  

KanalSport har mistet deres plads på flow TV og er i dag bettingkanal der sender 
volleyball engang imellem. 

Streamning er kommet for at blive og Micro Television hvor man laver sin egen TV 
kanal bliver mere almindeligt - et godt eksempel er Laola. 

Med sin egen TV kanal, holder man på sine rettigheder og har mulighed for at 

klippe highlights eller spændende elementer ud af en kamp. Kampene kan ses når 
man vil det og man kan komme rundt i hele verden, hvor TV kan være geoblok-

ket.  
DVBF er i gang med at etablere sin egen TV-kanal – Volley TV, som jævnligt skal 

vise volleyball og beachvolley. 

Volley TV har pt. ikke en sponsor og skal finansieres af pay per view. 
KanalSport kan ikke vise kampe, men - de kan evt. lave live betting på dem  

Nogle kampe vil blive med kommentator og nogle uden. Dette betyder også at 
antallet af kampflytninger vil være meget lavt, da vi ikke skal tage hensyn til Ka-

nal Sport længere 
 

 Domænet VolleyTV.dk – muligheden for at få det skal undersøges 

 Man kan muligvis tracke seersammensætningen på kampene, således at det 

bliver oplagt at sælge reklametid til lokale sponsorer. 

 

4 VolleyLigaen 2016 DataProjekt 

 eScoresheet indføres i alle DT-rækker. Der vil være en overgangsordning i 2. -

3. division. Alle klubber får et hold login, hvorfra de skal tilknytte spillere til 

holdene fra roosteren i Web Competition Manager (WCM). Pt. er der 800 spil-
lere i databasen, men alle spillere, der har løst personlig DT-licens inden 13. 

september vil blive importeret i databasen. Nærmere vejledning kommer. 
Specielt for VolleyLigaen 

 én spiller har samme nummer (1-18) i klubben i hele sæsonen 

 Alle data på spillerne skal være korrekte (vægt er standard – men vises ikke 

nogle steder) Det undersøges om det kan fjernes som standard. 
 Hold- og spillerfoto skal uploades 

 Frist for opdatering er søndag 27. september ift. vejleding som udsendes pri-

mo september 

Vi har en udfordring ift. download af billeder og data fra WCM som pt. er i en 

sådan kvalitet at de ikke kan benyttes til kampprogrammerne. Hvis ikke det kan 
udbedres, fastholdes en downloadside på volleyball.dk 

 
Play-off og finale slutspillet 

Oplæg for play-off og finaleslutspillet blev gennemgået og diskuteret 

 I hver play off runde spiller 3 dame- og 3 herrehold. Seks hold i 1. og 3. play-

off runde og de andre seks hold 2. og 4. play-off runde. Der spilles 2 kampe 
pr. dag i en play off runde - én dame- og én herrekamp 

 Tidspunkter for kampene blev efterlyst. Det er ikke 100% fast, men det kunne 

være (har I specielle ønsker skrives det på arrangør ansøgningen): 
o Fredag (onsdag) kl. 18 + 20 

o Lørdag (skærtorsdag) kl. 15 + 17 
o Søndag (langfredag) kl. 13 + 15 

 Finaledagene med to bronzekampe og to finaler kan blive meget lang og vil 

tilskuerne blive der hele dagen? – vil en bronzekamp f.eks. ml. to sjællandske 

hold der skal spille på Fyn eller i Jylland overhovedet trække tilskuere? TVD 
genovervejer setuppet for finaler og bronzekampe 

 Ansøgningsfristen 15. september kan være tidlig for nogle klubber. Kan an-

søgningsfristen deles op, så fristen 15. september er en tilkendegivelse om 
klubben er interesseret i at være arrangør og 15. oktober frist for endelig an-

søgning. TVD genovervejer 
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 Spillestederne fastholdes - også selvom en arrangørklub f.eks. skulle blive nr. 

7 i VolleyLigaen. Hvis det er tilfældet spiller arrangørklubben en kampe i Kvali-

fikation til VolleyLigaen i forbindelse med play off runden 

 Tilskuere /og events har høj prioritet 

 Deltagende hold betaler selv deres udgifter til transport – kampene indgår i 

rejseudligning på almindeligvis. Dvs. transport fra egen hjemmebane til spille-
stedet ud/hjem for begge kampe. Om klubberne kører ud/hjem eller bliver og 

overnatter, må være klubbernes egen prioritering ift. økonomi, sportslig for-
beredelse mv. Hvis arrangøren har et godt tilbud på overnatning / forplejning 

vil det være en god service, men det er ikke et must.  
 

Klubskifte 

Nye regler for klubskifte mellem to VolleyLigahold. Karantæne er 1 måned så dan-
ske spillere sidestilles med hvor lang tid det tager, at få f.eks. en udenlandsk spil-

ler hentet til klubben og få godkendt denne. Transfervinduet lukker 22. december 
(tidligere 31. december) da alle nationale forbund og CEV holder lukket i julen og 

nytåret. 

Klubbernes aftaler med de enkelte spillere, styres via klubbernes kontrakter. 
 

Arbejdsgiver forpligtelser 
Hvis klubberne har aftaler med spillerne, har klubberne arbejdsgiveransvar og skal 

have en arbejdsskadeforsikring. DVBF har et tilbud fra Tryg. Fuldtidsforsikret for 

4.535 og deltidsforsikret 3.022. Klubber der ønsker at benytte tilbuddet får deres 
egen police til en pris af 200, uanset antallet af spillere. Frist 20. september. 

 
Dispensationer 

Alle Ligahallerne, med en enkelt undtagelse, er blevet målt op. Der er mange 
haller der har udfordringer med for lidt lys. Klubber, der spiller i haller der ikke 

opfylder betingelserne, skal have dispensation. Der kan kun dispenseres, hvis 

klubben kan præsentere en tidsplan for løsningen af problemet. 
 

Kampafvikling/Protokol 
Kampe i VolleyLigaen spilles uden teknisk time-out 

Frizonen bag baglinje er ændret til min 6½ meter 

 

5 Dommerstyregruppen 

Regelændringer 

Hans-Ole Nielsen orienterede om at Dommerstyregruppen er gået fra 6 til 3 med-

lemmer, men opgaverne løses fortsat i arbejdsgrupper 
Når der indføres nye regler er det fordi der er interesser på, at skærpe det berørte 

område. Når en regel er ændret og testet kommer der Guidelines - Link til videoer 

mv. I denne sæson er der primært to ændringer: 
 Bold inde og ude. Bolden er inde, når bolden berører linjen eller er inden for 

linjerne. Der skal der dømmes på det øjet ser – altså når bolden er fladest 

 Net fejl er ændret, så det er berøring af hele nettet og ikke kun topbåndet, 

men netfejl skal kun dømmes, hvis det er en del af en ”playing action”. I for-
bindelse med et smash starter playing action med tilløbet og slutter først når 

spillerne er landet igen og er i balance. Det er også en playing action selv om 

der ikke hæves til spilleren (centertræk) 
Dommerne skal som udgangspunkt ikke lede efter fejl.  

 

6 Internationalt Challenge cup – kan klubber altid deltage. Normalt har Danmark 1 plads men vi vil 

altid kunne få flere hold med. Challenge cuppen har skiftet format så det er et 

samarbejde mellem arrangørklubben og forbund. Dvs. klubben låner DVBF’s re-
medier og forbund påsætter supervisor. Gentofte Volley deltager hos herrerne. 

NEVZA Club Championship. Danmark har overtaget værtskabet. Det lader til at de 
norske og svenske forbund ikke kommunikerer optimalt med deres klubber. Derfor 

er frist for tilmelding blevet udsat til 31. august. Gentofte Volley, Hvidovre VK, 

Marienlyst og Middelfart VK deltager hos herrerne og Brøndby VK, Fortuna Odense 
og Holte IF for damerne  

Der spilles en privat dameturnering omkring Øresund, som DVBF ikke er involveret 
i. 

 

7 Landspokalturneringen Der er holdt opstartsmøde med Frederiksberg Kommune vedrørende Final4. Der 
er mange gode initiativer, der skal være med til at fylde hallerne  

Final4 spilles fredag den 18. december (semifinaler) og lørdag den 19. december 



(finaler). Gallafest lørdag aften 

 

8 Tilskuere 
 

Overblik over tilskuere antal i den forgangne sæson og fordeling af tilskuere bøder 
er tidligere udsendt. Administrationen mener ikke, at bøder på dette områder 

rykker noget i den store sammenhæng og punktet genfremsættes til diskussion i 

TVD. 
Uanset hvad, vil der forsat være registrering, offentliggørelse og dataopsamling 

og vidensdeling ift. initiativer og events.   
 

9 Betting I skal tage en snak med jeres hold om reglerne for betting. 

Der bliver fortsat spillet en del på volleyball og nogle gange store beløb på kam-
pene, bl.a. fra østen. Tidligere har vi oplevet at spillerne/holdene får tilbudt en 

belønning for et resultat, men vi ser også at spillere/hold bliver truet. Hvis I ople-
ver noget skal vi og Danmarks Idrætsforbund vide det, så det kan blive politian-

meldt.  

 

10 Landsholdene og 

Talentudvikling 

Herre A 

Flot præstation i med en samlet 7. plads i European League og bl.a. en udebane 
sejre over Makedonien, som endte på en samlet 2. plads i EL. Vil godt indføre 

nogle hverdagstræninger hen over sæsonen i det omfang som det passer ind i 

klubbernes program. Aktivitet med hold omkring nytår.  
 

Dame A 
Der sat gang i tænketanksarbejde omkring koncept udvikling. Målet er en større 

indsats blandt lidt yngre spillere for at udvikle en endnu mere committet A-

landsholdskultur. 
 

Ungdomslandsholdene  
100 spillere er samlet i weekenden i Haslev. U19 skal spille NEVZA i uge 42, Ikast 

og U17 skal spille NEVZA i uge 44, Kettering, England 
I foråret 2016 skal DU19 (1998-) og HU20 (1997-) spille EM-kvalifikation. I følge 

vores oplysninger skulle det være sandsynligt at holdene først indtræder i 2. run-

de (primo april), alternativt 1. runde i starten af januar. En afklaring forventes 
ultimo september.  

 
I 2016 bliver der NEVZA – EM kvalifikation, i en årgang der er to år yngre end 

tidligere. 

 

11 Eventuelt   

 

 
 
Notat udarbejdet af Henrik Petersen  


