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Praktiske oplysninger 
 
 
Dagens program lørdag 24. maj 2014 
10.15  Indskrivning 
11.00  Mødestart 
13.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand 
13.45 Mødet genoptages 
15.00 Kamp i hallen i EM kvalifikationen. 
16.00 Jubilæumsreception DVBF 60 år 
17.30 Danmark spiller kamp mod Hviderusland i EM kvalifikationen 
 
 
Tilmelding 
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via mail til: dvbf@volleyball.dk 
 
Tilmeldingsfristen er den 21. maj 2014 kl. 12.00. 
 
 
Adresse 
Antvorskovhallen, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse. 
 
 
 

mailto:dvbf@volleyball.dk
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Dagsorden 
 

1 Valg af dirigent.  
 

2 Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de 
enkelte områder. 
 

3 Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. de-
cember 2013 til godkendelse. 
 

4 Behandling af forslag: 
 

Bestyrelsens forslag til strategi. 
 

5 Fastsættelse af kontingentsatser og licenser: 
 

a - Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår følgende årlige satser: 
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.050 kr. (fra 1.000 kr.) 
• Klubber med 50-99 medlemmer: 2.600 kr. (fra 2.500 kr.) 
• Klubber med 100-199 medlemmer: 3.700 kr. (fra 3.600 kr.) 
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 5.100 kr. (fra 5.000 kr.) 
 
b - Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
c - Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
e- Personlig licens – Bestyrelsen foreslår følgende årlige satser. 
• Division: 225 kr. (fra 220 kr.) 
• Senior: 125 kr. (fra 120 kr.) 
• Ungdom: 85 kr. (fra 80 kr.) 
• Teen: 50 kr. (uændret) 
• Kids: 50 kr. (uændret) 
• Motion: 50 kr. (uændret) 
 
f - Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår 2.100 kr. årligt pr. kredshold 
(fra 2.000 kr.).  

 

6 Valg: 
 

a - Valg af næstformand for to år:  
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Jørgen Bentzen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Jørgen Bentzen. 
 
b- Valg af økonomiansvarlig for to år: 
Leif Sonnesen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Leif Sonnesen. 
 
c - Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år: 
Flemming West og Lone Godballe afgår efter tur. En plads er vakant. 
Følgende kandidater er pt. opstillet: 

• Lone Godballe – villig til genvalg 
• Flemming West – villig til genvalg 
• Thomas Bro-Rasmussen – opstillet af bestyrelsen 
• Bjarke Huss – opstillet af Amager VK 
• Lydia Jørgensen – opstillet af Copenhagen Beach 

 
d - Valg af et bestyrelsesmedlem for et år: 
Pladsen er vakant. 
Ovenstående kandidater, som ikke vælges for to år, er pt. opstillet. 
 
e - Valg af ét medlem til Top Volley Danmarks bestyrelse: 
Pia Hove afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Pia Hove. 
 
f - Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  
Sanne Olesen afgår efter tur. 
Bestyrelsen indstiller Sanne Olesen. 
 
g - Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 
Pladsen er vakant, idet der ikke blev valgt suppleant i 2011. 
 
h - Valg af to kritiske revisorer: 
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er villige til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen. 
 
i- Valg af én kritisk revisorsuppleant: 
Rebecca Rafn Hagen er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Rebecca Rafn Hagen. 

 

7 Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde. 
 

8 Eventuelt. 
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Beretninger 
 

Bestyrelsen 
 
Formandens beretning 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Kære volleyball-venner 
 
For Dansk Volleyball Forbund var gennemførelsen af slutrunden for EM for 
herresenior den dominerende begivenhed i 2013, men samtidig opretholdt vi på 
alle kerneområderne det planlagte aktivitetsniveau.  
 
Jeg vil tillade mig at henvise til de enkelte områdeberetninger senere i dette 
materiale, der indeholder detaljerede informationer for vores kerneområder. Jeg 
vil derfor gerne fokusere på de mere overordnede forhold for DVBF. 
 
Den økonomiske situation 
I de senere års beretninger og repræsentantskabsmøder har DVBF’s økonomi-
ske situation fyldt meget. I denne beretning vil jeg tillade mig at henvise til den 
efterfølgende økonomiske beretning, der efter bestyrelsens opfattelse beskriver 
en yderst tilfredsstillende økonomisk situation ved udgangen af 2013. Det er 
lykkedes at styre økonomien for den almindelige drift sikkert igennem, samti-
dig med at vi gennemførte vores hidtil største projekt i DVBF’s regi – nemlig 
EM2013. 
 
Organisationen 
I 2012 blev der gennemført en større organisationsændring, som blev efterfulgt 
af en optimering af arbejdsgange og arbejdsopgaver. Disse ændringer blev 
gennemført samtidig med, at projektorganisationen for afviklingen af EM2013 
intensiverede sit arbejde. 
 
I begyndelsen af 2013 var vores organisation således helt på plads og klar til at 
understøtte de mange events i forbindelse med EM2013, og også deltage aktivt 
med opgaver før og under selve afviklingen af EM2013.  
 
Efter afviklingen af EM2013 blev DVBF’s organisation så igen tilpasset, idet 
projektorganisationen blev afviklet. Der er redegjort for personaleændringerne 
i beretningen for administrationen. 
  
Jeg vil gerne på dette sted rette en stor tak til DVBF’s administration og øvrige 
ansatte for en gigantisk arbejdsindsats i 2013, en overvældende ansvarsbe-
vidsthed og for den store vilje til omstillingsparathed. Dette var en af forudsæt-
ningen for, at året 2013 har været et godt år for DVBF og at afviklingen af 
EM2013 blev en kæmpe succes for volleyball Danmark.   
 
Det blev besluttet i efteråret 2013 at gøre kommunikation til et fortsat kerne-
område i DVBF i forlængelse de positive erfaringer med projektansættelsen af 
en pressechef til EM2013. På baggrund af den pressemæssige og mediemæssi-
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ge udvikling – ikke mindst i de sociale medier – op til og under EM2013, be-
sluttede DVBF’s bestyrelsen at videreføre stillingen som pressechef i DVBF 
regi.  
 
Breddearbejde 
I januar 2014 afsluttede DVBF ”Projekt Medlemsboom”, som blev gennemført 
i samarbejde med DIF. Projektet skaffede os 1.245 nye medlemmer og 65 nye 
klubber. 
 
Som afløser for dette projekt har vi startet projektet ”Kidsvolley 2.0”. Dette 
projekt udføres også i samarbejde med DIF, der yder økonomisk støtte til pro-
jektet via en ny 4-årig projektaftale. Formålet med projektet er at øge tilgangen 
af kidsspillere, for således at styrke vores basale fødekæde og sikre et godt 
fundament for den fortsatte udvikling af ungdomsvolley. Projektet er nøjere 
beskrevet i beretningen fra bredde- og udviklingsområdet. 
 
Beach Volleyball 
DVBF’s bestyrelse glæder sig meget over, at Beachtouren nu har stabiliseret 
sig under en model og en form, som både klubber og DVBF har fundet sig til 
rette med. Der er lagt mere ansvar og flere muligheder ud til de afviklende 
beachvolleyball-klubber, hvor klubberne bidrager med mere arbejde samtidig 
med at der er skabt et væsentlig større økonomisk incitament for arrangørklub-
berne.   
 
Bestyrelsen vil gerne takke klubberne for deres parathed til omstillingen, som 
formentlig vil medføre stigende aktivitetsniveau fremadrettet.   
 
DVBF’s kommende strategi 
Arbejdet med at udarbejde oplæg til en ny strategi for DVBF blev intensiveret i 
sidste kvartal 2013 med henblik på at bringe et forslag til den kommende stra-
tegi til drøftelse og beslutning på repræsentantskabsmødet i foråret 2014. Jeg 
henviser til forslaget, der indgår i dette repræsentantskabsmateriale.  
 
Den idrætspolitiske situation 
Den idrætspolitiske redegørelse som Kulturministeriet noget forsinket fik 
igangsat i 2013 blev ikke afsluttet i 2013. Den endelige redegørelse er først 
blevet færdig i marts 2014 og drøftes i skrivende stund på Christiansborg.  
 
Det internationale arbejde 
Dansk Volleyball Forbund er repræsenteret i CEV’s (den europæiske volley-
ballkonfederations) bestyrelse ved Eric Adler, og Mikael Trolle er sekretær i 
Coaches Commission. Der sker nyvalg og nyudpegninger igen på CEV’s kon-
gres i efteråret 2015. 
 
DVBF’s involvering i afviklingen af europæiske turneringer har givet centrale 
personer i DVBF’s organisation et omfattende internationalt netværk og her-
med også muligheder. I efteråret blev der indledt drøftelser med CEV på 
CEV’s foranledning om oprettelsen af et FIVB/CEV-støttet internationalt ud-
viklingscenter i Danmark. Centeret er netop i skrivende stund blevet en realitet, 
da aftalen mellem DVBF og CEV blev underskrevet den 14. april 2014.  
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Og så til EM2013 
I skrivende stund er EM2013 allerede historie, men jeg håber, at oplevelserne 
fra september 2013 stadig dukker op i stille stunder i manges hukommelser 
som mange glade minder. 
Volleyball Danmark skabte et succesfuldt EM2013. Arrangementerne i de en-
kelte arenaer var perfekte, der var glade tilskuere og der blev spillet mange 
flotte kampe. 
 
Det danske landshold besejrede Hviderusland i den indledende pulje i Odense 
og gik således videre til mellemspillet i Århus. Kampen mod Serbien i mellem-
spillet blev afviklet i en fantastisk atmosfære i en fyldt arena. Det danske hold 
blev bakket op og næsten båret frem af de danske fans, som mødte talstærkt og 
engageret op både i Odense og i Århus til Danmarks kampe og skabte flotte ku-
lisser i arenaerne. Tillykke til holdet med den sportslige succes og stor tak til 
de danske fans. 
 
Det lykkedes at få samlet mere end 17.000 tilskuere i alt til semifinaler og fina-
ler i Parken, hvilket er meget tilfredsstillende, når hjemmeholdet ikke deltager. 
Cirka halvdelen var udlændinge. 
 
Danmark og arrangørbyerne blev eksponeret i mere end 160 lande, som TV-
selskaberne rundt om i verden havde købt rettigheder til. 
 
I begyndelsen af 2014 blev EM2013 udnævnt til den største idrætsevent i både 
Århus og København. Det er naturligvis en stor ære for DVBF at modtage dis-
se æresbevisninger. Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne dedikere disse æresbe-
visninger til de mange frivillige og til DVBF’s stab.  
 
Der deltog ca. 500 frivillige i forberedelsen og afviklingen af EM2013. Deres 
store og engagerede indsats var en nødvendig forudsætning for succesen for 
EM2013. Jeg vil gerne på DVBF’s vegne sende en kæmpe tak til de frivillige. 
 
DVBF’s stab og eventorganisationen ydede en kæmpe indsats før og under 
EM2013. De lagte strategier på markedsføringsområdet og det omfattende 
kommunikationsarbejde på de forskellige platforme og på de sociale medier 
lykkedes, således at tilskuermålene blev opfyldt. Projektchefen kunne godt ha-
ve tænkt sig en mere optimal sammensætning af semifinaleholdene – for ek-
sempel at Polen havde kvalificeret sig. Sådan gik det ikke og alligevel strøm-
mede tilskuerne til Parken. 
 
Som sagt er EM2013 nu historie. Ingen husker mere at lyset gik ud to gange i 
Parken under finalen – kun de glade minder står tilbage.  
 
DVBF kan også glæde sig over, at EM2013 har været med til at udvikle afvik-
lingen af slutrunde. EM213 har sat nye standarder for TV-produktioner af vol-
leyball og EM2013 har sat udviklingen i gang hos CEV for brugen af de socia-
le medier. Endelig har den danske udgave af slutrunden også dannet basis for 
ændringer af den volleyball-tekniske del afviklingen. CEV har generelt udtrykt 
stor tilfredshed med slutrunden i Danmark. 
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Jeg vil gerne takke vores samarbejdspartnere i Odense, Herning, Århus og Kø-
behavn og Sport Event Denmark for deres medvirken til at EM2013 blev en 
succes. Deres støtte og gode råd har været til uvurderlig gavn for arrangemen-
tet. Også en tak til Randers, hvor generalprøven i form af U20-EM blev afvik-
let i 2012. Jeg vil gerne rette en tak til DIF for støtte og opbakning til projektet. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor og varm tak til vores samar-
bejdspartnere. 
Tak til partnere, sponsorer, fonde, kommuner og idrætslige samarbejdspartnere 
for opbakningen til volleyballsporten 
 
Den frivillige indsats betyder alt for Dansk Volleyball Forbund. På bestyrelsen 
vegne vil jeg gerne rette en stor tak til alle frivillige i klubber, kredse og i for-
bundets organisation for jeres store og engagerede indsats for volleyball. 
 
DVBF’s bestyrelse har i 2013/14 bestået af 7 personer og som tilforordnet 
TVD’s formand. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt 
samarbejde. 
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Forretningsudvalget 
 
Forretningsudvalget 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Forretningsudvalget (FU) har i 2013/14 bestået af formand Erik Jacobsen, 
næstformand Jørgen Bentzen og økonomiansvarlig Leif Sonnesen. 
 
Bestyrelsen valgte kun at udpege 3 FU-medlemmer, således at et enigt FU ikke 
alene kunne udgøre et flertal i bestyrelsen, der kun bestod af 7 medlemmer. 
 
FU-møder afholdes som udgangspunkt den anden tirsdag i hver måned. FU va-
retager den løbende drift sammen med administrationen. Afrapportering vedrø-
rende økonomiske forhold og budgetopfølgning sker løbende til FU. 
 
VolleyLigaGruppen og Beachvolley-området refererede i 2013 organisatorisk 
til FU. 
 
Ledelsesgruppen deltager i FU’s møder. Ledelsesgruppen bestod i 2013 af Mi-
kael Trolle, Peter Morell, Mads Bang Aaen, Claus Bøllingtoft og DVBF’s for-
mand. Ledelsesgruppen mødes fast hver mandag morgen i Idrættens Hus. 
 
FU og ledelsesgruppen varetager forberedelsen af bestyrelsens møder i form af 
nødvendige debatoplæg og indstillinger. 
 
Ledelsesgruppens deltagelse i FU-møderne sikrer, at cheferne for de enkelte 
områder kan rådgive direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer indstil-
lings- og beslutningsprocesserne og den efterfølgende effektuering af beslut-
ningerne.   
 
Jeg vil gerne takke for et godt og effektivt arbejde i FU og i ledelsesgruppe. 
 
 
Økonomisk beretning 
v/ Leif Sonnesen, økonomiansvarlig 
 
Den økonomiske beretning fra den økonomiansvarlige i Dansk Volleyball For-
bunds bestyrelse er at finde i Årsrapport 2013. 
 
 
Administrationen 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke DVBF’s personale for deres ekstra-
ordinære store indsat i 2013. Ud over at skulle tage sig af den almindelige drift 
i 2013, så har personalet skulle tage sig af de ekstraopgaver, der naturligt er 
kommet i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af EM i volley-
ball. Det har været et personale, der har været meget fleksibelt og omstillings-
parat, og har lagt rigtig mange frivillighedstimer i EM-projektet. En speciel tak 
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til sportsdirektør Mikael Trolle og eventchef Mads Bang Aaen for deres kæm-
pe engagement og sikre håndtering af eventen. 
 
Cheferne for de enkelte områder og DVBF’s formand bemander DVBF’s le-
delsesgruppe, der mødes fast en gang om ugen med henblik på at koordinere de 
løbende aktiviteter og forberede/planlægge forretningsudvalgets møder. 
 
Der er sket følgende ændringer af ansættelser i 2013: 
 Lina Johansen er 15. august 2013 stoppet som projektmedarbejder i DVBF.  
 Louise Kjærsgaard Bertelsen er ansat som projektmedarbejder i perioden 1. 

august 2013 til 1. april 2014. 
 Eventchef Mads Bang Aaen er efter afviklingen af EM i stoppet i DVBF. 
 Jakob Wärme Hansen er efter afviklingen af EM overgået fra ansat som 

pressechef i EM-administrationen til pressechef i DVBF. 
 Niels Kliim, der tidligere har været projektansat, er 1. december 2013 ansat 

som udviklingskonsulent. 
 
 
Beachområdet  
v/ Jørgen Bentzen, næstformand 
 
Med den bedste sommer i rigtig mange år må det have været en fornøjelse at 
være beachvolleyball-spiller i 2013. Så var det jo kun dejligt, at vi kunne tilby-
de og afvikle den største Danish Beachvolley Tour nogensinde med ti endags-
stævner og ni todagesstævner, hvor der deltog 1.344 hold. Et rigtigt flot resul-
tat.  
 
Jeg synes, at beachtouren nu har stabiliseret sig, og vi har fundet en form og 
model, som både klubber og DVBF har fundet sig til rette med. En model hvor 
der er lagt mere ansvar og flere muligheder ud til de afviklende beachvolley-
ball-klubber, hvor klubberne bidrager med mere arbejde og de har et væsentlig 
større økonomisk incitament. 
   
Den turn-around, der er lavet med stor succes, må bare ikke gå hen og blive en 
sovepude. Jeg synes, at alle klubber, der står som stævnearrangører inklusive 
DVBF, skal sætte sig større mål i forhold til en hel række parametre – eksem-
pelvis: Antallet af deltagende hold specielt breddehold, aktiviteter for tilskuere 
og spillere, kommunikation og synlighed. Vi så på touren i 2013 enkelte stæv-
ner, hvor man havde gjort sig ekstra umage for at højne kvaliteten.   
 
I 2013 har vi foretaget en del investeringer. Vi har fået en ny flot og funktionel 
hjemmeside www.beachvolley.dk, der skal være omdrejningspunkt for al 
beachvolleyball i Danmark. Ligeledes har vi investeret i et nyt tilmeldingssy-
stem til beachvolleyball-stævnerne – et system med mange nye elementer, der 
gør det lettere for brugerne. Sidst, men ikke mindst, er der investeret i 30 nye 
beachvolley-netsystemer. I 2014 foretager vi den sidste investering i tilmel-
dingssystemet, så vi nu kan håndtere ranglistepoint og seedningskoefficient.   
 
Jeg plejer i beretningen at nævne vores tre store beachvolleyball-klubber (Co-
penhagen Beachvolley, Odense BVK og ABC Århus). I år kan vi tilføje Kol-

http://www.beachvolley.dk/
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ding Beach Volley til den liste, så der nu er fire store beachvolleyball-klubber – 
I er helt centrale i den fortsatte udvikling af beachvolleyball i Danmark. Jeg er 
meget glad for det gode samarbejde vi har haft, i forhold til at få skabt nogle 
gode rammer omkring de seks beachdage, der har været afholdt i 2013 (uddan-
nelse og talenttræning). En speciel tak til Bent Juhler fra OBVK og Lydia Jør-
gensen fra Copenhagen Beachvolley i forbindelse med arbejdet omkring for-
mulering af strategierne for beachvolley.  
 
Jeg vil afslutningsvis gerne takke BeachTour-gruppen for jeres store og fine 
arbejde i forbindelse med at sikre en god gennemførelse af touren.  Ligeledes 
tak til Sarah Winther og Peter Morell for jeres engagement i udviklingen af go-
de samarbejdsrelationer, afvikling og udvikling. 
 
Landsholdene 
2013 blev vores første år uden vores bedste beachvolleyball-par gennem tider-
ne, Bo Søderberg og Anders Lund Hoyer. Heldigvis så vi Bo på touren og An-
ders i en ny konstellation med broderen Søren Lund Hoyer både på touren og 
på landsholdet. Vores andet landsholdspar på herresiden var i 2013 Martin Ole-
sen og Lior Koren.  
 
Det langsigtede mål for herrelandsholdet er at kvalificere sig til en EM-
slutrunde. Dette mål skal nås gennem ranglistepoint på i første omgang stævner 
på den europæiske tour, da det primært er på CEV-Touren, at landsholdene har 
mulighed for at få de nødvendige point. Der er dog gennem NEVZA Zonal-
turneringer åbnet mulighed for at opnå internationale point.  Dansk Volleyball 
Forbund afholder således i 2014 to NEVZA-beachvolleyball turneringer i sam-
arbejde med Odense Beachvolley Klub og Kolding Beachvolley. Den 3.-5. juni 
afholdes en NEVZA Zonal-beachvolleyball turnering for damer i Beach Park 
Kolding og den 4.-6. juni afholdes en NEVZA Zonal-beachvolleyball turnering 
for herrer i Odense. 
 
De bedste resultater i 2013 opnåede Peter Kildegård og Martin Olesen ved at 
vinde Nevza stævnet i Göteborg og Hoyer / Hoyer der blev nr. 4 ved CEV 
stævnet i Vaduz.  
 
I 2014 ser vi frem i mod igen at skulle deltage i Continental Cup. Continental 
Cup er landsholdsturnering med to landsholdspar for henholdsvis herrer og 
damer. Continental Cup er også OL-kvalifikation i beachvolleyball og spilles i 
Kroatien til juni. 
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Dommerområdet 
 
Styregruppens beretning 
v/ Hans Ole Nielsen, styregruppeformand 
 
Vi har et ønske om at blive ved med at udvikle og forbedre dommerarbejdet, 
og har et dynamisk arbejdende hold, som jeg gerne her vil takke for et godt og 
spændende samarbejde. Vi har i den forgangne sæson været meget arbejdsramt 
hos alle, og derfor er der flere af de ting vi ønskede, det ikke er lykkedes at få 
sat på skinner. Vi håber meget at få lidt mere tid fremover. 
 
Undertegnede deltog i CEV´s dommerseminar i maj, der omhandlede bl.a. de 
nye regler, men også spændende ting fra andre lande, og her fik vi godt 
materiale med hjem til anvendelse ved DT møder med dommerne. Vi kan se, at 
ved at bruge disse ting, højner vi dommernes niveau. Fint arbejde af såvel 
FIVB´s rule commission og CEV referee commision gør, at det også nu er 
blevet lettere at formidle regler og andet materiale til undervisning. 
 
Vi er glade når vi hører positive og konstruktive tilbagemeldinger på 
dommernes arbejde i dagligdagen. Det skyldes at domerne arbejder meget på at 
være medspillere i kampen, og at de hele tiden forsøger at blive bedre. Men 
ligesom et hold der består af spillere, kræves der hele tiden forbedringer hos os 
dommere. Det arbejder vi videre med. 
 
Påsætning 
v/ John Winkler 
 

Påsætterne Paul-Erik Jensen og Torben Lykke har i denne sæson haft meget 
travlt, der har været et stort antal kampflytninger og mange remplaceringer. 
Desværre har der igen været problemer med at få alle kampe påsat med to 
dommere. Derfor måtte en del kampe afvikles med kun en dommer, og det 
rammer desværre geografisk skævt, hvilket vi har svært ved at undgå. Vi lider 
desuden under at tilgangen af nye dommere specielt i vest er for lille. 
 
Udvælgelsen af dommere til slutspillet, er igen i år foretaget af påsætnings-
gruppen, som med korte frister stort set er lykkes med at følge den fastsatte 
plan ud fra det styrkeforholds skema som er vedtaget i DSG. 
 
Der skal lyde en stor tak til de aktive dommere for stor tålmodighed, for velud-
ført arbejde, og for også i denne sæson at have brugt rigtig meget tid i dom-
mergerningens navn. 
 
Udvikling 
v/ Hans-Ole Nielsen 
 
I sæsonen 2013-2014 er der gennemført udviklinger, hvor fokus har været at få 
kigget på dem der skulle tilpasses i forhold til gruppering. Vi er jo ramt her af 
samme problemstilling som med at skaffe dommere, men det er da lykkedes at 
få kigget på et fornuftigt antal inden for budgetrammen.  
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Dommerne er meget interesseret i at blive udviklet og i forbindelse med liga 
projektet må vi forvente at udviklinger ikke skal stå alene. 
 
Dommerseminar for alle DT-dommere blev afholdt i januar 2013, hvor hele 46 
DT-dommere deltog. Seminaret omhandlede dommerprøve omtalt under 
spilleregelgruppen. Desuden var der et indslag om E score. 
 
Vores målsætning for den kommende sæson 2014-15 vil være at få kigget på 
dommere der ligger i gruppe 2. 
 
Spilleregelgruppen 
v/ Mads Olsen 
 
På spilleregelområdet har der været et stort arbejde med at oversætte de nye 
regler fra engelsk til dansk. Den danske udgave, som tidligere har været 
anvendt, trængte til en totalgennemgang, hvilket blev gjort henover sommeren. 
Casebook og Guidelines er fortsat gældende i Danmark, men gruppen har ikke 
ressourcer til at oversætte disse til dansk.  
 
Der blev i starten af 2013 gennemført en stor regeltest af samtlige DT-
dommere. De danske DT-dommere arbejdede hårdt med gennemlæsning af alle 
officielle dokumenter, idet testen var designet således, at man kun kunne svare 
rigtigt, såfremt man brugte alle dokumenter. En rimelig del af dommerne 
bestod testen, og den minutiøse gennemgang af testen på Dommerseminaret i 
januar, var medvirkende til at regelkendskabet blandt de danske dommere 
generelt set er øget markant, hvilket var testens egentlige formål. Det er 
gruppens ønske, at der kunne gennemføres en sådan test/certificering hvert år, 
som det ses i andre lande, men det ses ikke videre realistisk i den nuværende 
form.  
 
Der har i det forgangne år været protestsager, hvori spilleregelgruppen har 
foretaget udtalelser til turneringsledelsen.  
 
Uddannelsesgruppen 
v/ Michael Andersen 
 
Vi er stadigvæk I gang med at kigge på vores uddannelsesstruktur, hvor vi er 
ved at lægge sidste hånd på indholdet.  Når vi har fået vores "Basis Dommer-
kursus” på plads, så er næste step at vi skal have kigget på en “Ungdoms 
Dommerkursus”, således at vi kan få fat i de unge spillere, der kan danne 
grundlag for en videre uddannelse indenfor dommer området, for vi skal have 
fat i de unge spillere, for at have dommere også om 5-10 år! 
 
DT Kursus 
Det planlagte kursus i Aarhus lige før nytår, måtte aflyses, da der kun var 2 
tilmeldte. 

Fremtiden: 
Når vi kigger lidt ind i fremtiden, så ser det stadigvæk ud som om vi får nogle 
store problemer med at være dommere nok til at afvikle DT turneringen, da 
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mange af vores kollegaer er ved at være godt oppe i årene, specielt i Jylland. Vi 
skal have klubberne til at sende flere medlemmer afsted til kurserne. 

Internationale Dommere og Teknisk Delegerede 
v/ Hans-Ole Nielsen 
 
Vi kan endnu en gang byde velkommen til en ny dommerkandidat, Morten 
Klein, der har deltaget i og bestået FIVB internationale dommerkursus. Han 
kan således kalde sig international dommerkandidat - han har allerede været i 
gang i en international turnering i Sverige, hvor han har fået sine første kampe 
med bedømmelse, der skal føre hen mod udnævnelsen som international 
dommer. 
 
Kandidaterne fra sidste år Rebecca Rafn Hagen og Mads Olsen, har været 
udtaget til turneringer med bedømmelse. Mads har opnået de tilstrækkelige 
antal kampe med bedømmelse for at kunne titulere sig international dommer. 
den endelige udnævnelse afventer blot ratificering i FIVB. Rebecca er udtaget 
til en turnering i Holland 2014 og vi ser frem til at hun ligeledes opnår den fine 
status. 
 
Påsætningerne til vore dommere fra det europæiske forbund er på et fortsat højt 
niveau. Alle dommere har fået opgaver gennem sæsonen. Aage Christensen har 
netop afsluttet endnu et år med en stor opgave i form af deltagelse ved EM i 
den polske gruppe i Gdansk. Et spændende højdepunkt før hans sidste år som 
international dommer i 2014. 
 
Såvel Rebecca, Mads, Aage, Jan Herneth og Michael Andersen har netop fået 
nye opgaver i Euroleague og kvalifikation til EM 2015, ligesom Aage dømmer 
endnu en Europacupfinale - denne gang i Moskva. 
 
Der skal lyde en stor tak til Aage Christensen, som har hjulpet med det prakti-
ske arbejde. 
 
2013 var jo også året hvor vi havde 19 linjedommere i aktion under EM. De fik 
meget ros for det høje niveau de præsterede på. Tak til alle for den store 
frivillige indsats. 
   
Teknisk Delegerede 
Fra denne sæson kan vi igen se frem til Dansk repræsentant som Teknisk 
delegeret i Europæisk sammenhæng, idet CEV efter EM har givet Leif 
Sonnesen muligheden for at få internationale opgaver. Leif var med under EM 
også som en del af Juryen. 
 
 
Beachvolley 
v/ Hans-Ole Nielsen 
 
Peter Valsgaard er startet på at opbygge dommerkursus til beachdommere, som 
vi egentlig aldrig har har noget materiale til, og beskrivelse af. Desuden har 
han afholdt dommerkursus og derved skaffet lidt nyt blod på den front.  
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Desværre er der pt ikke så mange opgaver til vore beachdommere, da 
turneringsformen er lagt om de seneste år. Vi håber de kan holde formen ved 
lige ved at deltage hvor det er muligt. På sigt håber vi på mere fast brug af 
dommere ved stævnerne.  
 
Tak til Peter for at ville stå for dette område. 
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Bredde- og Udviklingsområdet 
 
Styregruppens beretning 
v/ Jørgen Bentzen, styregruppeformand 
 
I den politiske beretning til repræsentantskabsmødet sidste år hejste jeg et flag 
og gjorde opmærksom på, at vores kerneområder: Kids-, Teen- og seniorområ-
det var under pres.  
Det har vi handlet på. Vi har igangsat en fokuseret udviklingsind-
sats med Kidsvolley som omdrejningspunkt, og vi vil styrke hele 
Volleyball Danmarks fundament ved at tilføje ny energi til Kidsvol-
ley. 
 
Kidsvolley er en af DVBF’s største succeser gennem tiden og har 
betydet utrolig meget for udviklingen af volleyball i Danmark. Si-
den starten i 2002, hvor konceptet blev udviklet og introduceret, har 
vi i dag ca. 120 klubber med 2.800 spillere. Spillet er udbredt til 
skoler, bl.a. via skoleturneringerne, som har kørt siden 2007 og år-
ligt har mere end 32.000 deltagere mellem 8 og 13 år.  
 
På overfladen ser alt dette overordentligt fornuftigt ud, men der er en række 
tegn, som kræver rettidig omhu for at sikre, at vi fortsat kan fastholde en posi-
tiv udvikling. Trods stor udbredelse og generelt kendskab til Kidsvolley mær-
ker vi en afmatning i form af færre kursister til Kidsvolley-kurserne, færre hold 
til turneringer og manglende træner- og lederopbakning til samlinger. Vi kan 
også af de indberettede medlemstal se, at vi siden 2009 har mistet ca. 700 kids-
spillere.  
 
Kidsvolley er kommet for at blive, men tingene sker ikke af sig selv. Vi har 
derfor iværksat projekt Kidsvolley 2.0, hvis overordnet mål er at styrke klub-
fundamentet for Kidsvolley gennem en meget fokuseret indsats. Vi vil styrke 
frivilligheden ved at give massiv opbakning, udvikling og anerkendelse til de 
frivillige ildsjæle. Vi skal fastholde de lokale ildsjæle og hjælpe klubben med 
at tiltrække nye. Vi skal tilføre ny energi til kidsvolley-klubberne. Vi skal være 
massivt tilstede med vores konsulenter ude i de enkelte kidsvolley-klubber. Vi 
vil således i løbet af fire år have gennemført over 900 klubbesøg. 
 
Bredde- og udviklingsarbejdet skal de næste år have meget fokus på Kidsvol-
ley. Det betyder ikke, at alle andre områder udviklingsmæssigt kommer til at 
stå stille. Gennem de mange klubbesøg konsulenterne skal gennemføre, vil vi 
få et bredt kendskab til klubberne. Derigennem vil vi få mulighed for at fange 
problemstillinger, men også være med til at udvikle på andre af klubbernes 
kerneområder.  Vi ser ligeledes frem til at samarbejde med kredsene på tværs 
af kredsgrænser så vi kan udnytte den viden og energi der ligger ude hos vores 
mange ildsjæle 
 
Projekter og aktiviteter 
Kidsvolley-skolestævnerne har igen i år været en af hjørnestenene i vores ar-
bejde med Kidsvolley. Med over 32.000 deltagende skoleelever er Kidsvolley-
skoleturneringer den største stævneaktivitet i de danske skoler. Finansieringen 
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af skoleturneringerne kommer udelukkende fra Novo Nordisk, som i år yderli-
gere har intensiveret deres CSR-sponsorat.  
 
Dansk Volleyball Forbund har sammen med Kids- og Teenvolleyklubber lavet 
samarbejdsaftaler med 50 skoler, der ligger i klubbernes lokalområder. Formå-
let med samarbejdet er at skabe en tættere kontakt mellem den lokale volley-
ballklub og den lokale skole, så børnene og de unge har mulighed for at dyrke 
idræt i deres nærområde. Skolen bliver således Kids- og Teenskole med en 
idrætslærer som ambassadør, som klubberne altid kan henvende sig til.  
 
Et vigtigt tema de næste år bliver, hvordan vi vil kunne spille ind i den nye fol-
keskolereform. En reform der træder i kraft august 2014. Vi er i fuld gang med 
at lave et katalog over de muligheder vi ser for klubberne, og hvordan vi bedst 
vil kunne støtte op omkring dette arbejde. Vi kan nævne at vi har til Kidsvol-
ley-konference 30. august 2014, hvor skolereformen og dens muligheder vil 
være et af hovedtemaerne. 
 
Bredde- og udviklingsafdelingen havde som resten af organisationen stor fokus 
på EM i volleyball. Afdelingen havde som ansvarsområde at planlægge og 
gennemføre 20 sideevents i de fire EM-byer. De 20 events spændte fra efter-
skoleturneringer med 500 deltagere til opvisningskampe og aktiviteter på byer-
nes torve og parker. Derudover var fokus på kæmpe events omkring udendørs 
EM-skoleturneringerne. Dem afviklede vi i alle de fire EM-byer: Odense, Aar-
hus, Herning og København. Det hele kulminerede med et afsluttende finale-
stævne i Fælledparken i forbindelse med EM-finalerne i København. I alt del-
tog ca. 1.300 elever fra 6. klasse i de indledende stævner og ca. 150 elever 
kvalificerede sig til finalerne i København.  
 
En opgave, der var rigtig spændende for afdelingen, var rekrutteringen af de 
500 frivillige, som skulle bruges til afviklingen af EM. Det blev en kæmpe op-
gave, hvor kommunikation, logistik, forplejning og akkreditering var nogle af 
de ting, der skulle løses. 
 
Bedstevolley og rekruttering af nye klubber var også i 2013 i fokus via projekt 
Medlemsboom sammen med DIF. Projektet sluttede i januar 2014. Det er i pro-
jektets 3-årige periode lykkedes os at rekruttere 90 nye foreninger til DVBF og 
få 1.245 nye medlemmer. 
 
Langt de fleste af DVBF’s uddannelsesaktiviteter afvikles igennem Uddannel-
seshuset. Her er der nu implementeret en ny kursusstruktur. En struktur, der er 
mere smidig og tager højde for kursisternes ønske om mere fleksibilitet samt 
kortere og mere modulopdelte kurser. Kursisterne har taget rigtig godt imod det 
nye Uddannelseshus, og vi arbejder løbende med at finjustere kurserne. 
 
Til slut vil jeg takke alle de frivillige ledere og trænere rundt om i landet, der 
igen har gjort et stort stykke arbejde for at udvikle dansk volleyball. Uden jeres 
medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med rette kan være stolte af, ikke 
gennemføres. Endelig vil jeg rose vores ansatte og takke for deres store indsats, 
såvel i hverdagen, som i spidsbelastningsperioder – jeres altid smittende humør 
og vilje til at yde jeres bedste og lidt til – er outstanding! 
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Top Volleyball Danmark 
 
Top Volleyball Danmarks beretning 
v/ Eric Adler, formand for Top Volleyball Danmark, CEV Board Member 
 
2013 blev indgangen til en helt ny æra i dansk volleyball. For første gang i hi-
storien skulle DVBF afholde og deltage i det største mesterskab der kan arran-
geres i Europæisk volleyball. En opgave som på mange måder var en stor ud-
fordring, men også en meget stor oplevelse.  
 
På baggrund af EM blev Dansk volleyball i 2013 placeret et helt nyt sted på 
landkortet både nationalt og internationalt. Tak til alle der bidrog til dette, og 
ikke alene afviklede et mesterskab i absolut topklasse, men også var med til at 
skabe en helt ny fremtidig platform for dansk volleyball. Med baggrund i dette 
vil 2013 altid komme til at stå som et helt specielt år i dansk volleyball. Hvad 
angår beretningen fra EM 2013 i øvrigt henvises til DVBF’s formands- og le-
delsesberetning.  
 
Det var naturligt at EM 2013 fik stort fokus, men nu er det vigtigt at vi parallelt 
arbejder kontinuert og langsigtet med vores strategier. Disse omfatter fortsat ta-
lentudvikling, uddannelse af trænere, udvikling og klargøring af vores lands-
hold til fremtidens udfordringer samt opgradering af Volleyligaen. Alt sammen 
gennemført med respekt for at der skal være en stor sammenhængskraft med 
resten af DVBF’s fokusområder. Arbejdet med elitearbejdet i DVBF giver stor 
mening, også selvom vi ikke altid er enige om hvordan elitevolleyball i Dan-
mark skal drives frem. Meninger brydes og det er sundt. Med den nødvendige 
refleksion forsøger vi hele tiden at få processen til at forløbe med stor fremdrift 
uden at vi taber nogle undervejs.  
 
Efter at vores sag med Team Danmark blev afsluttet, var det positivt at se 
hvordan DIF levede op til deres store ansvar for dansk idræt og hjalp med både 
likviditetssikring og økonomisk støtte til herrelandsholdet i forbindelse med 
EM 2013. Det kan vi ikke takke nok for. I fremtiden betragter vi DIF som vo-
res partner på eliteområdet og DIF’s anerkendelse på dette område er meget 
værdifuld for elitevolleyball i Danmark. 
 
TVD var i 2013 opdelt i 5 primære projektområder. Sportsdirektør Mikael 
Trolle er overordnet ansvarlig og elitechef Sven Brix er daglig leder af DVBF’s 
eliteafdeling. Per Vind Petersen var elitekonsulent og ansvarlig for afvikling af 
landskampsarrangementer, ikke mindst som Court Manager under EM 2013. I 
tæt tilknytning til TVD har EM organisationen været ledet af EM projektchef 
Mads Bang Aaen. Mads Bang Aaen forlod ved udgangen af året EM projektet 
og der skal lyde en meget stor tak for hans helt eminente arbejde i forbindelse 
med EM 2013. 
 
Projektområder og områdeansvarlige trænere og ledere: 
1. Landshold herrer:  

HA: Fred Sturm, Martin Olafssen, Britt Petersen, Mikkel Vestergaard, 
Thomas S. Bertelsen, Mads Kaastrup Jørgensen, Francesco Oleni, Sven 
Brix og Henrik Aagaard. 
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HU21 (VM-kval.): Jørgen Breinholm, Britt Petersen, Peter Kjellerup, 
Bardur Mikkelsen. 
HU19 (EM-kval.): Martin Siig Simonsen, Thomas Bertelsen, Britt 
Petersen, Bardur Mikkelsen. 
HU19 (NEVZA): Martin Siig Simonsen, Peter Kjellerup, Bardur 
Mikkelsen, Filip Storgaard. 
HU17 (NEVZA): Thomas Bertelsen, Henrik Petersen, Christian Hesselberg 
Jensen, Marie H. Braagaard. 
 

2. Landshold damer:  
DA: Sven-Erik Lauridsen, Lars Engel, Mikael Hauge, Allan Hamann Kjær. 
DU20 (VM-kval.): Skafte Herskind, Torben Hagelskær, Morten Øster-
gaard, Marie H. Braagaard. 
DU19 (NEVZA): Sven-Erik Lauridsen, Torben Hagelskær, Morten Øster-
gaard. 
DU18 (EM-kval.): Mats Bjørkman, Bo Møllgaard, Morten Østergaard, 
Sven Brix. 
DU17 (NEVZA): Mats Bjørkman, Bo Møllgaard, Kim Buchwald, Morten 
Østergaard. 

 
3. Talentudvikling, TC træneruddannelse og aldersrelateret træning. 

Talentcenter og DIF’s talentprojekt: Sven Brix, Henrik Petersen. 
 

4. VolleyLigaen. 
Turneringsleder: Henrik Pedersen. 
DataVolley & E-score: Bo Møllgaard. 

 
5. EM 2013. 

Projektchef: Mads Bang Aaen. 
Pressechef: Jakob Wärme Hansen.  
Court Manager: Per Vind Petersen. 

 
Herrelandsholdene 
Herre A landsholdets store udfordring i 2013 var udover deltagelse i EM slut-
runden, deltagelsen i European League. Holdet var hen over sommeren samlet i 
næsten 5 måneder, havde over 150 træningspas, spillede 30 landskampe, klare-
de cuttet og kvalificerede sig som det første danske herrelandshold sig til mel-
lemrunden ved en EM slutrunde. En fremragende præstation. Hele landsholds-
truppen og mange af personerne i staben ofrede sig i en grad det ikke er set 
magen til i dansk holdsport. Tusind tak for det meget stor arbejde det kostede 
at gøre herrelandsholdet klar til EM slutrunden.  
 
En helt speciel tak til Fred Sturm som efter 11 år på posten som landstræner 
stoppede efter EM 2013. Fred har bidraget til udviklingen af forbundets 
”school of volleyball”, og været med til det lange seje træk der skulle til for, 
dels at udvikle vores elite generelt, men også til kronen på værket, nemlig 12. 
pladsen ved EM i Danmark. Det har været et meget værdifuldt arbejde i Dansk 
volleyball. 
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En ekstraordinær tak skal også lyde til Britt Petersen der, som holdets fysiote-
rapeut igennem 24 år, tillige stoppede efter at have sat en i dansk sammenhæng 
imponerende rekord som fast fysioterapeut for et dansk landshold. Britt Peter-
sen har modtaget DVBF ærestegn for sit arbejde for dansk volleyball. 
 
Herre A landsholdet blev således i 2013 nr. 12 ved EM slutrunden i Danmark 
og nr. 11 ved European League 2013.  
 
Tidligere år har vi oplistet de enkelte landsholds resultater, men i dette års be-
retning vil vi i stedet henvise til DVBF’s hjemmeside, som i 2013 blev opdate-
ret. Denne giver en fremragende mulighed for dels at læse om landsholdene, 
nyheder, resultater, statistikker og kommende kampe. 
 
Links HA landsholdet: 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/ha-landsholdet 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/resultater 
 
HU19 landsholdet (1995 og yngre) startede deres aktiviteter i januar måned 
med EM kvalifikation i Ungarn. Holdet var kvalificeret direkte til 2. runde, 
hvor det blev til en placering sidst i puljen. Holdet spillede nogle meget fine 
kampe mod Ungarn og Kroatien, hvilket lover godt for fremtiden, men det blev 
ikke til avancement til 3. runde. 
 
HU19 (1995 og yngre) og HU17 (1997 og yngre) til NEVZA (North European 
Volleyball Zonal Association) mesterskaberne blev udtaget på baggrund af ta-
lentcentrenes pinse- og sommerlejr. Holdene forberedte sig gennem august for 
i september at spille HU17 mesterskaberne i England og i november HU19 me-
sterskaberne i Danmark. HU17 vandt sølv efter en flot finale mod Finland 
mens HU19 vandt bronze efter Sverige og Norge. 
 
HU21 landsholdet (1993 og yngre) spillede i maj VM kvalifikation i Rusland. 
Holdet var direkte kvalificeret til 2. runde men blev placeret sidst i puljen, og 
avancerede således ikke til 3. runde. 
 
Links HU landsholdene: 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu17-
landsholdet 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu19-
landsholdet 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu21-
landsholdet 
 
Damelandsholdene 
Dame A holdets store udfordring i 2013 var VM kvalifikationen i maj. Holdet 
var direkte kvalificeret til 2. runde og endte som nr. 4 i gruppen og avancerede 
ikke til 3. runde. 
 
Links DA landsholdet: 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-landsholdet 

http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/ha-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/resultater
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu17-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu17-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu19-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu19-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu21-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/hu21-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-landsholdet
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http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-kampe-og-
resultater 
 
DU18 (1996 og yngre) startede deres aktiviteter i januar måned med EM kvali-
fikation i Grækenland. Holdet var kvalificeret direkte til 2. runde og blev nr. 5 i 
gruppen, og avancerede derfor ikke til næste runde. 
 
DU19 (1995 og yngre) og DU17 (1997 og yngre) til NEVZA (North European 
Volleyball Zonal Association) mesterskaberne blev udtaget på baggrund af ta-
lentcentrenes pinse- og sommerlejr. Holdene forberedte sig gennem august for 
i efteråret at spille DU17 mesterskaberne i England og DU19 mesterskaberne i 
Danmark. DU17 vandt sølv i England og DU19 kronede værket med en guld-
medalje i Danmark. 
 
DU20 (1994 og yngre) spillede VM kvalifikation i Serbien. Holdet var kvalifi-
ceret direkte til 2. runde, og på trods af en meget fin kamp mod bl.a. Frankrig 
blev det til en sidsteplads i puljen uden avancement til 3. runde. 
 
Links DU landsholdene: 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du18-
landsholdet 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du19-
landsholdet 
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du20-
landsholdet 
 
Det er tydeligt, at det fremtidige talentarbejde kommer til at forbedre ungdoms-
landsholdenes niveau, og igennem en strategi, hvor vi ikke alene ønsker at 
konkurrere i Norden, men tillige i det centrale Europa, håber vi i løbet af 4-6 år 
at kunne se en markant forbedring af vores niveau på ungdomslandsholdene. 
Men det kræver et fastholdt fokus på rekruttering af endnu flere internationale 
talenter i dansk volleyball. 
 
Talentudvikling 
DVBF’s talentudvikling er ved at være fuldt udbygget, og vi har efterhånden et 
meget velfungerende aldersrelateret talentudviklingsmiljø. I 2013 etablerede vi 
tillige, i et samarbejde med DIF 2x2 talenthold for herrer og damer som er ind-
placeret i vores 1. division i øst og vest Danmarksturneringen. Dette program 
har krævet stor logistik, men er blevet meget positivt modtaget af spillerne som 
en overbygning på TC arbejdet, og som et link til vores ungdomslandshold. Så-
ledes tilbydes unge talenter i dag daglig træning i klubberne, talentcentertræ-
ning, 1. div. talenthold, camps og lejre, og international kampe med ungdoms-
landsholdene. Samtidig giver vores aldersgrænser og lempelige forhold 
omkring repræsentation på flere hold en optimal mulighed for at skabe de rette 
rammer omkring den enkelte talentspillers aldersrelaterede udvikling. 
 
Den røde tråd i DVBF’s talentarbejde er synligt ved at slå igennem på resultat-
siden. Mange talentfulde volleyballspillere er på vej gennem deres volleyball-
skole, og det vil lede til mange dygtige volleyballspillere i Danmark i fremti-
den. Men der er tale om det lange seje træk. 

http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-kampe-og-resultater
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-kampe-og-resultater
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du18-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du18-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du19-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du19-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du20-landsholdet
http://www.volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/du20-landsholdet
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Vi mener at have et talentarbejde, der begynder at måle sig med mange af de 
nationer i Europa, som vi i fremtiden ønsker at sammenligne os med. Et signal 
om at vores talentudvikling bevæger sig i den rigtige retning kan måles på det 
niveau, ungdomslandsholdene viser i internationale sammenhænge. 
 
Top Volleyball Danmark 
I 2013 fortsatte TVD udviklingen af VolleyLigaen i et samarbejdet med elite-
klubberne. Projekt Volleyliga blev ændret fra et fokus med konsulentudvikling, 
til i stedet at omfatte en opgradering af præsentation og eksponering af ligaen. 
Ny hjemmeside i form af en ny ligaplatform på volleyball.dk blev etableret. 
Datavolley blev indført på internationalt niveau. Og kommunikationssiden blev 
opgradereret i form af ugentlige nyheder, månedlige nyhedsbreve, en reetable-
ring af Volleyball Magasinet som E-magasin, samt involvering af alle sociale 
medier som bla. Facebook og Twitter. 
 
TV samarbejde med Kanal Sport blev videreført i 2013 med ugentlige trans-
missioner tirsdag aften. Det er et samarbejde vi sætter stor pris på, og hvor det 
også har vist sig at produktet, når vi har den fornødne tilskuermasse og stem-
ning i hallerne, skaber et meget seværdigt TV produkt. Dette ved vi at Kanal 
Sport sætter stor pris på, og det er vigtigt at det udbygges, hvis vi fortsat skal 
være en af de toneangivende idrætsgene på kanalen. Derfor er det afgørende at 
vi fokusere kraftigt på denne del af Volleyligaens udvikling. Vi er ved at have 
den rigtige affyringsrampe til et produkt som fremadrettet bør være en af 
DVBF vigtigste platforme hvad angår synlighed, promotion og national elite-
udvikling. TVD ser et stort potentiale omkring opgraderingen af VolleyLigaen, 
og glæder sig til, sammen med vores ambitiøse klubber, at fokusere yderligere 
på denne udvikling. 
 
Vores internationale position er i 2013 blevet styrket gennem vores repræsenta-
tioner internationalt samt vores fornyede renommé efter et vel gennemført EM 
2013. TVD’s formand Eric Adler repræsenterer stadig Danmark som bestyrel-
sesmedlem i CEV (det Europæiske Volleyball Forbund). Sportsdirektør Mikael 
Trolle er fungerende sekretær for CEV’s Coaches Commission. Disse repræ-
sentationer er vigtige for dansk volleyball specielt i en tid hvor vi ønsker, dels 
at bidrage med vores erfaringer til europæisk volleyball, men i lige så høj grad 
at lade os inspirere til den videre udvikling af dansk volleyball. 
 
TVD vil gerne benytte lejligheden til at takke alle fra idrættens verden, der 
igennem de sidste mange år har støttet op omkring forbundets elitearbejde både 
internt som eksternt. Det har været en uvurderlig støtte for årets arbejde og 
mange aktiviteter. En speciel tak skal lyde til DIF som helt ekstraordinært har 
hjulpet det danske herrelandsholds forberedelser til EM 2013. 
 
Det er en fornøjelse at se, hvor mange steder dansk volleyball er i vækst også 
selvom der stadig er et stort uforløst potentiale. Det viser at vi stadig har hjer-
teblodet og engagementet til at søge nye veje for dansk volleyball. Dette vil bi-
drage til, at Danmark i fremtiden fastholder sin position som et yderst respekte-
ret forbund både national og internationalt. 
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Derfor er vigtigt at vi fastholder vores idrætspolitiske værdier med et krav om 
ligeværdig behandling i dansk idræt. Hermed menes at vores internationale re-
præsentation og resultater skal vejes på en faglig og respektabel vægt.  
 
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke TVD’s styregruppemedlemmer samt 
øvrige aktører i DVBF, som konstruktivt og udfordrende hele tiden bidrager til 
udviklingen af elitevolleyball i Danmark og tillige takke for det omfattende ar-
bejde som forbundets medarbejdere dagligt bidrager med. 
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Forslag 
 
 

Dansk Volleyball Forbunds bestyrelses forslag til 
DVBF’s strategi 
 
Bestyrelsen indstiller følgende strategi for arbejdet i DVBF. 
 
 
Forslag til fremtidig strategi for DVBF: 
Bestyrelsen fremlægger årligt til vedtagelse i repræsentantskabet den strategi-
ske retning bestående af DVBF’s Mission og Vision. 
 
DVBF’s mission (idégrundlag og opgave) 

• DVBF’s formål er at: 
• Forene og udvikle dansk Volleyball og Beach Volleyball. 
• Skabe mulighed for at spille Volleyball og Beach Volleyball overalt i 

Danmark på alle niveauer. 
• Være repræsentant for dansk Volleyball og Beach Volleyball lokalt, na-

tionalt og internationalt. 
  
DVBF’s vision 

• Dansk Volleyball og Beach Volleyball skal opleves som en national-
sport for hele Danmark. 

• En nationaludbredt sport, der organiseres af DVBF og spilles helt ud i 
lokalområderne hele året rundt. 

• En nationalsport, hvor DVBFs landshold og deres internationale resul-
tater, er resultater hele Danmark er interesseret i. 

 
På baggrund af drøftelser i styregrupperne udarbejder administrationen fokus-
punkter i henhold til den strategiske retning til vedtagelse i bestyrelsen. Fokus-
punkterne afspejles i budgettet for det kommende år. 
 
Administrationen arbejder med de vedtagne fokuspunkter inden for de givne 
rammer (budgettet). Det er bestyrelsens opgave at overvåge dette og fastholde 
den strategiske retning. 
 
På repræsentantskabsmødet fremlægges til orientering fokuspunkter indenfor 5 
fokusområder: 

• Volleyball bredde 
• Volleyball elite 
• Beach Volleyball 
• Synlighed og kommunikation 
• Events og projekter 
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