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Notat fra VolleyLiga klubmøde den 3. maj 2016
Deltagere:

Steen Spangen Brøndby VK Tim Christensen Hvidovre VK
Jens Bang Brøndby VK Dennis Janka Lyngby-Gladsaxe
Brian Culmsee Brøndby VK Mikkel Eriksen Lyngby-Gladsaxe
Karen Bonnesen Holte Volley Jacob Petersen Middelfart VK
Lars Engell Amager VK Maria Wieborg ASV Århus og EVA
Susanne Fynsk Amager VK Flemming Christensen VK Vestsjælland
Sven Brix Team Køge og DVBF Elitechef Kim Buchwald VK Vestsjælland
Dorrit Hemmingsen Elite Volley Aarhus
Rikke Thomsen Fortuna Odense Henrik Borring TVD formand
Peder Dahl Ikast KFUM Thomas Bro-Rasmussen Bestyrelsen/TVD
Peter Kjellerup Ikast KFUM Leif Sonnesen Bestyrelsen/FU
Ulrik Hesse Gentofte Volley John Rask Nielsen TVD
Peter Borglund Gentofte Volley Mads Haastrup DSG
Bo Møllgaard Gentofte Volley Mikael Trolle DVBF Sportsdirektør
Joakim Larsen Gentofte Volley Henrik Petersen DVBF Turneringsleder
Kaj Jeppesen B Marienlyst Jakob Wärme Hansen DVBF Pressechef
Erling Bøtcher Ishøj Volley Anders Frank DVBF Mediekonsulent
Fabio Pellissero Ishøj Volley Claus Bøllingtoft (ref.) DVBF Sekretariatschef

Emne Kommentar

1 Velkomst & Præsentation Mikael Trolle bød velkommen på vegne af Henrik Borring.
Kort præsentation af deltagerne.

2 Volley TV - Zibrasport Anders Frank gennemgik resultater, erfaringer og muligheder vedrørende stre-
aming.
Der var generelt positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

3 Tilskuere
Bilag:
 Personer i hallen de sid-

ste 3 sæsoner
 Seertal fra Livestreaming

og Video on demand

Henrik Petersen gennemgik statistikken for tilskuertal og seertal.
De 3 klubber der bedst havde opfyldt tilskuerkravene for henholdsvis damer og
herrer, fik overrakt kampbolde.
Henrik P samler klubbernes indsendte eventskemaer og sender ud.
Jakob Wärme Hansen opfordrede til at klubberne selv snakker sammen, f.eks.
danne Facebook-gruppe

4 Pressedækning af Volleyball Jakob Wärme Hansen takkede klubberne for godt arbejde med at skabe synlig-
hed lokalt, hvor der er stigende interesse.
Vi er blevet mere synlige i de landsdækkende medier, f.eks. i Liga på D3.
Det har været en stor hjælp at vores finalekampe har ligget fast, f.eks. DR og
TV2.
Jakob opfordrede til at klubberne sender gode historier ind til ham.
Vi overvejer at hyre skribenter for symbolsk betaling.



Emne Kommentar

5 VolleyLigaen & LP 2015-16
Evaluering af:
 Grundspillet
 Playoff
 Finaler, bronzekampe og

kampen om 5-6. pladsen
 Landpokalturneringen
 Finale 4

Input fra de deltagende klubber.
Brøndby VK:
For lidt med 7 hjemmekampe. Mangler noget at spille for – f.eks. giver det ikke
noget at blive nr. 1 i grundspil. Ikke tilhængere af Golden Set. Playoff godt. Ser
hellere hjemme/ude-kampe i finalerne.
Holte Volley:
For få hjemmekampe. Økonomisk er det bedre med hjemmekampe i playoff og
finaler.
Team Køge:
Glad for grundspillet og Playoff. Har været givende for spillerne.
Hvidovre VK:
Ønsker flere hjemmekampe. Ærgerligt med betydningsløse kampe sidst i turne-
ringen.
B Marienlyst:
Ser gerne flere hjemmekampe – har betydning for pressedækning mv.
Vil gerne have hjemme/ude-kampe ved semifinaler og finaler. Golden Sæt er for
anderledes i forhold til øvrige kampe.
Middelfart VK:
For få hjemmekampe med indtjeningsmuligheder. Synes der er for få betydende
kampe. Playoff giver også kampe uden betydning. Vil gerne tilbage til kvartfina-
ler og semifinaler. Vil gerne have bedre planlægning (i forhold til Nevza) så vi
undgår flytninger.
Fortuna Odense:
Vil gerne have flere hjemmekampe, specielt med kun 7 hold i dameligaen.
Bo Møllgaard (Datavolley konsulent):
Opfordrer til bedre planlægning og flere seniorkampe. Kan være et problem med
mange ungdomsspillere på Ligaholdene.
VK Vestsjælland:
Set ud fra et tilskuer synspunkt, er 2 finaler med Golden Sæt det helt rigtige.
Det kunne overvejes at genindføre kvart- og semifinaler med hjem-
me/udekampe. Hjemmebane er vigtig.
Lyngby-Gladsaxe Volley:
Har været en meget ujævn turnering (f.eks. 4 kampe på 2 uger og 5 kampe på
6 uger). Ser gerne kvart- og semifinaler.
Ikast KFUM:
Glæder sig til at være med ligegyldigt hvilket system.
Amager VK:
Der må ikke blive færre kampe. Vil gerne have flere kampe der gælder noget.
Ishøj Volley:
Gode tanker om systemet med Playoff. Dog blev den sidste kamp betydningsløs.
Ønsker bedre planlægningsperspektiv for bronzekamp, der var svær at få plan-
lagt. Ok med bedst af 2 kampe og Golden Sæt.
ASV og Elite Volley Aarhus:
Ros til planlægning af turnering, gav mulighed for gode hjemmearrangementer.
Turneringsmodellen skal give mulighed for mellemholdene til at kunne blande
sig i toppen. DVBF skal hjælpe klubber til at blive klar til Ligaen. God ide med
ikke at ændre turneringsstruktur ofte. Kamp om 5-6 plads kunne godt undvæ-
res.
Gentofte Volley:
Kedeligt at spille Playoff i 2. runde. Kedeligt i grundspillet med mange kampe
der ikke betød noget. Spændende finaler. Ønsker program vægtet efter om man
deltager i EC og NEVZA. Vi skal ikke spille ligegyldige kampe.

Diskussion.
Mikael Trolle:
Svært ikke at ændre turneringsform efter hvordan udviklingen sker. Vi kan ikke
lægge os fast i mange år frem.
Vi har ikke set mange gode hjemmearrangementer de sidste 5 år.
Vi har fået meget mediebevågenhed og streaming-seere.
Rikke Thomsen, Fortuna:
Man kan fastsætte datoer på forhånd for kvartfinaler, semifinaler og finaler.
Karen Bonnesen, Holte:
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Det er mængden af hjemmekampe samlet vi gerne vil have op, så det behøver
ikke være i grundspil.
Mikael Trolle:
Ser 2 muligheder: 2-3 playoff – herrer og damer hver for sig. Eller kvartfinale-
og semifinaleforløb.
Bo Møllgaard:
Vigtigt at kampene har betydning.
Kaj Jeppesen, Marienlyst:
Højst placerede i grundspil, skal kunne vælge kampdage i Playoff, hvis det fort-
sættes. Herrer og damer spiller finaler hver for sig på klubbernes hjemmebaner.
Flemming Christensen, VK Vestsjælland:
Vigtigt at DVBF er (med)arrangør af finalerne.

Konklusion.
Playoff giver for mange ligegyldige kampe.
Forskelligt om det er nemmere at få tilskuere til aftenkampe eller weekend.
Streaming vil sandsynligvis falde ved uforudsigeligt program.
Kvartfinaler bedst af 3 kampe. Nr. 3-6.
Semifinaler bedst af 3 eller 5 kampe.
Finaler ok med 2 kampe og Golden Sæt.
Damehold vil gerne spille flere kampe – hjemmekampe.

6 Internationalt
 Champions League
 Challenge Cup
 NEVZA Club Champions-

hips
 Øresundsligaen

Mikael Trolle orienterede.
Der har været afholdt møde med repræsentanter for nr. 1 og 2 i henholdsvis
herrer og damer, for at drøfte vilkår for evt. deltagelse i Champions League eller
Challenge Cup.
Er der klubber der ønsker at vide mere, skal man kontakte Mikael.

7 Landsholdene og
Talentudvikling

Mikael Trolle og Sven Brix orienterede kort.

8 Kalender
Bilag:
 Internationale terminer

CEV + NEVZA
 Volleyball Terminer i DK
 Terminer i CEV

Kalender blev kort gennemgået.
Er udsendt med indkaldelsen.

9 Dommerstyregruppen Mads Haastrup orienterede om at der bliver 1-2 nye ligadommere.
DSG planlægger et forløb i stress og konflikthåndtering, herunder brug af sank-
tioner.
Opfordrede til at klubberne aktiverer dommere i klubberne.

10 Eventuelt Maria Wieborg opfordrer til at man diskutere U21 turnering, wildcardhold mv.

Karen Bonnesen spurgte til om der kan ændres på deadline for ITC. Det er et
problem at udlændingestyrelsen har lang sagsbehandlingstid. Det blev aftalt at
Karen B. laver oplæg med input fra andre klubber, som administrationen kan
arbejde videre med.


