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Status

• Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse har vedtaget, at indføre 
streaming

• Vi har valgt ZIBRA som samarbejdspartner

• Vi har ansat en mediekonsulent

• Vi har siden efteråret 2015 sendt fra et utal af arrangementer

• Vi kan sende til hele verden

• Vi er i gang og opsamler lige nu erfaring



Seer/tilskuer antal (2016)
Seere live
Streaming

Tilskuere
i hallerne

Seere ikke live 
(YouTube o.lign)

Ordinære kampe 672 582 1.293

1. playoffs 1.227 1.000 1.585

2. playoffs 1.437 715 706

3. playoffs 1.082 819 895

4. playoffs 1.288 844 719

Bronzekampe 577 1.609 625

1. finale 900* 500 539

2. finale 1.590** 600 333

Ungdoms DM 1.368 650 1.860

U19 EM kval 1.714 580 725

Ialt 11.855 7.899 9.280

** DR   4.500

** DR 10.500

med forbehold for ændringer – disse tal er ikke opdateret siden 5. maj



Visionen



Overordnet

• Vi ønsker, at øge synligheden af dansk volleyball og 
beach volleyball gennem live streaming og oprettelse 
af et medie bibliotek, til brug for alle og til gavn for alle.

• Vi erkender, at vi lever i en dynamisk, hurtigt 
forandrende verden. Især i mediebilledet.

• Volleyball Danmark skal være med for at bevare 
synligheden, binde volleyball familien sammen og 
kunne videreudvikle sporten. 

• Vi søsætter et ambitiøst projekt, som på længere sigt 
skal dække – på en ny måde – så mange facetter af 
vores sport som muligt.



Grundtanken

• Vi skal have levende volley ud til alle registrerede 
volleyball og beach volleyball spillere, samt alle 
andre volleyball interesserede.

• Vi skal have dét ”i eget hus”. Vi har rettighederne 
og ekspertisen og det skal vi udnytte.

• Volleyball skal ses på TV, web, smartphones, 
tablets (og hvad fremtiden måtte bringe). Det skal 
komme fra Volleyball Danmark.

• Vi erkender og støtter, at det er en vigtig platform 
for fremtidens kommunikation og synlighed.



Streaming – hvad - muligheder

• Live events/kampe

• Både volleyball og beach volleyball

• Udvalgte sæt

• Udvalgte situationer

• Temaer

• Slowmotion

• Og meget meget mere …



Streaming – hvor - muligheder

• Landskampe

• Volleyligaen

• Beachtouren

• Divisionerne

• Kredsene

• Kidsstævner 
- Aalborg, Fraugde, Holbæk, 
Hjallerup, Kolding, Rødovre, 
Hvidovre, Skovlunde, Ikast …

Pokalfestival

• Stævner/turneringer under 
Skolevolley

• Bedstevolley – stævner, interviews …

Kort sagt vi er i Volleyball Danmark



Streaming – hvor - muligheder

Nyhedsindslag, feks.
• skolestævner,

• bedste turneringer,

• beach bredde,

• camps,

• uddannelses weekender,

• pokalfestival,

• HC på tur

• Welcome U events

Promotionindslag for f.eks.
• pokalfestival

• uddannelses weekender

• Welcome U
Rekrutteringsvideoer
• via skolestævner,

• hvordan rekrutterer man

• hvor let er det?
Teknikvideoer til vores websites
• til kids

• til ungdom



Uddannelsen - muligheder

Trænere

Gentænkt – opgraderet 
– og videreudviklet

• Alle kursustyper

• Teknik, taktik

• Træningsprincipper

• Dansk speak

Dommere

Gentænkt – og opgraderet – og 
videreudviklet

• Tegn

• At være liniedommer

• Tests

• Dansk speak

• Situationer fra kampe, 
med kommentarer

Skoler m.m.

Vi ønsker at udvikle 
materiale til brug for

• Folkeskoler

• Efterskoler

• Gymnasier

• Højskoler

• Universiteter



Beretninger – interviews - muligheder

• Formandens beretning

• Økonomien

• Anekdoter

• Interviews med vigtige volley personer

• Repræsentantskabsmødet

• Tilskuerreaktioner

• Alt af volleyinteresse



Det skal spredes

Alle skal kunne se
• Forældre, bedsteforældre, søstre, papfædre, venner, 

studiekammerater, naboen, den lokale slagter, facebook venner, 
tweeted VIP’s, Frederik (ham), den lokale politiker, 
kæresten, frisøren, den flinke togrevisor,
den sure p-vagt (som bliver glad), viceværten, din bror,
din revisor, roomien, basketspilleren, fodbold fanatikeren,
den tilfældige på gader, stræder, barer, kontorer, butikker …

nå ja – dig selv

• Giv dit link væk til enhver.



Finansiering



Det finansielle aspekt - overordnet

• Vi ønsker, via dette nye produkt, streaming, at skabe nye 
muligheder for Volleyball Danmark.

• Der er i budgettet for sæson 2016 afsat 730.000

• Vi ønsker, at skabe en finansiel situation for Volleyball Danmark 
hvor vi kan investere i nogle af de nye udviklingsmuligheder, der 
er skitseret på tidligere slides.

• Vi kender ikke en mand med en papkasse – desværre.



Baggrund for bestyrelsens beslutning

• Dette er en investering i fremtiden – i alle aspekter af vores sport. 
Det sker ikke fra den ene dag til den anden. 

• Vi ser dette som en unik mulighed.

• Vi, Volleyball Danmark, kan ikke gøre dette gratis. 

• Hele konceptet skal betragtes som et produkt, og behandles som 
sådan – med den kvalitet og kvantitet det indebærer.

• Vi vil ikke reducere igangværende aktiviteters kvantitet eller 
kvalitet.



Det finansielle aspekt – udgifter

• Kvalitetsproduktion (et årsværk - mediekonsulent)

• Produktion

• Materialer

• Transport

• Serverafgift

• Fremstilling / redigering / klipning af videoclips



Det finansielle aspekt - indtægt

• Repræsentantskabet inviteres til en drøftelse af hvordan denne 
ekstraordinære finansiering fremadrettet kan implementeres.



Bestyrelsens modeller til finansiering

Model 1 Model 2

Klubber

Medlemmer

Medlemmereller eller



Mulighederne



Spin offs – indtægter - muligheder

• Det er langt nemmere at finde bidragsydere/sponsorer 
ved denne model

• Vi kan tilbyde individualiseret synlighed

• Vi kan sælge uddannelsesmateriale til 
skoler/uddannelsessteder/universiteter m.m.

• Vi fastholder rettighederne hos Volleyball Danmark

• Vi kan indgå i joint ventures med andre forbund (=sælge vores 
ekspertise og viden)



Uddannelse

Trænere & dommere

• Vi skal have flere og 
bedre trænere og 
dommere

• Alle bidrager lidt – det 
kommer flere (alle) til 
gode Indtil nu

Fremtidig økonomisk model

Streaming bidrag

Formindsket 
brugerbetaling



Mere …

• Vi er hinandens ambassadører for volleyball og beach volleyball

• Vi kan nå mange flere - og lige der hvor de er

• Vi kan nå mange flere områder – også udkanterne

• Vi kan nå de lidt skæve, for hvem volley er næsten vigtig

• Vi er mange, der løfter ”opgaven”

• Vi investerer i fremtidens Volleyball Danmark

• Vi ser det som et vigtigt trin mod noget nyt, mere og  bedre



Lidt mere …

• Vi kan hjælpe klubber ”i  nød”

• Vi kan undgå de årlige kontingent stigninger

• Vi kan opbygge en fornuftig egenkapital

• Vi kan tænke i projekter – fordi vi har muligheden

• Vi kan få flere og bedre trænere og dommere

• Vi skal se fremad

• Vi bliver mere synlige i det danske idrætsbillede

• Vi kan fastholde og forbedre vores internationale profil



Let volley do the talking



Oplæg til debat

Hvilken model er bedst?

Skønner repræsentantskabet at 
100 kroner er nok?



Volleyball Danmark
- vi gør det sammen


