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Notat fra VolleyLiga klubmødet onsdag den 13. september 2017
Deltager:
Navn
Pau Larsen
Steen Spangen
Rikke Thomsen
Flemming Jørgensen
Karen Bonnesen
Thomas Skifter Bertelsen
Maria Wieborg
Marie Braagaard
Ulrik Hesse
Christian Tang-Jensen
Lars Bruun Jensen
Erling Böttcher

Klub
Amager VK
Brøndby VK
Fortuna Odense
Fortuna Odense
Holte Volley
Ikast KFUM
ASV Århus / Elitevolley Aarhus
B Marienlyst
Gentofte Volley
Gentofte Volley
Hvidovre VK
Ishøj Volley

Navn
Jacob Petersen
Kim Buchwald
Daniel Gordon
Peder Foldager
Henrik Pedersen

Klub
Middelfart VK
VK Vestsjælland
VK Vestsjælland
Nordenskov UIF
Nordenskov UIF

Henrik Borring
Erik Jacobsen
Thomas Bro-Rasmussen
John Rask Nielsen
Mikael Trolle
Henrik Petersen

TVD formand/VD bestyrelse
VD formand/TVD
VD bestyrelse/TVD
TVD
VD sportsdirektør
VD turneringsleder

1. Velkommen og præsentation
Henrik Petersen bød velkommen.
2. Spil til stregen v. Inger Johansen fra projekt Spil til stregen, spillekultur i dansk idræt
Der er kommet en ny spillepolitik for elitesport i Danmark som Team Danmark, DIF, ADD og en
række forbund for holdsport står bagved bl.a. Volleyball.
Inger fortalte hvad der driver folk til at spille. Sportsfolk er i en særlig risikogruppe, specielt drenge.
Ludomaner tror de kan styre resultatet, så heldet ift. at vinde/tabe kan styres af spillerens viden.
På https://sportogpengespil.dk/ findes en masse herom bl.a. den præsentation som blev fremvist
(til sportschefer og ansvarlige trænere). Klubberne opfordres til at hente og bruges disse i
klubberne.
Der er nogle overordnede regler i spillepolitik:
 Børn og unge under 18 må ikke spille pengespil i forbindelse med deres sport.
 Trænere bør ikke opfordre til pengespil.
 Pengespil bør minimeres i forbindelse med træning og træningslejre
3. Valg af klubrepræsentant til TVD
John Rask Nielsen er genvalg for en periode på 2 år.
Der var dialog om kommunikation ift. klubrepræsentanten og klubberne. Top Volley Danmark har
en standart dagsorden. Hvis klubber har emner de ønsker at få behandlet er de velkomne til at
kontakte John eller administrationen.
Punktet TVD kunne være fast på Ligaklubmødet.
4. Temperaturen i klubberne
 VK Vestsjælland. Arbejder meget på rammerne omkring hele klubben. Laver en del
projektansættelser så niveauet kan højnes.
 Fortuna Odense. Økonomi er i fokus, i denne sæson skulle der være penge til hele sæsonen
inden holdet tilmeldes den nye sæson. Der bruges meget energi for at skaffe penge.
Spørgsmål: Har det ændret sig? – svar: umiddelbart ikke.













Amager VK. Præget af ungdommeligt gå på mod – breder organisationen ud – målrettet
sponsorsøgning.
Hvidovre VK. Nyt teknisk udstyr ift. DataVolley. Klubben har lige været i Nepal og spille
returopgør.
Nordenskov UIF. Vil gerne i ligaen, arbejder med rammerne/organisationen og er godt
funderet sponsormæssigt.
Middelfart VK. Ny træner fra Italien der har været omkring U-landsholdene i Italien, Jacob i
ny rolle med event og andre indtjeningsmuligheder.
Brøndby VK. Frivillige er vanskelige at rekrutterer. Se om klubben kan blive klar til Europa
Cup.
Gentofte Volley. Europa Cup med herrerne, men deltager ikke i NCC da der mangler
opbakning i kommunen. Udenlandsk træner på 1. divisionsdamerne.
BK Marienlyst. Spiller ikke europæisk pga. økonomi. Udfordringer med frivillige – arbejder
sammen med Fortuna omkring Ligaen.
ASV Århus/Elite Volley Aarhus. 22 seniorhold. Mange der gerne vi lave datavolley. Canadisk
træner til damerne. I gang med organisationsændringer – 350 medlemmer.
Ishøj Volley. Organisation på plads ift. hjemmearrangementer – glæder sig til at være vært
for NNC. I dialog med kommunen ift. økonomi/sponsoreret.
Ikast KFUM. God energi i klubben og arbejder på rammerne – vil gerne udfordre
Nordenskov ift. plads i VolleyLigaen. Målrettet sponsorarbejde.
Holte IF. Deltager i Europacuppen. Pengeindsamling via ”crowd-funding” var en stor og
overvældende positiv oplevelse. Der er ikke plads til flere unge spillere. Der arbejdes med
en større integration af de unge i klubben. Der arbejdes på at skaffe frivillige, det er en stor
glæde af bedstevolley, de har tid og stiller gerne op.

Mikael Trolle: God udvikling i VolleyLigaen – mange unge danske spillere deltager i den danske Liga.
Der er masses af god energi i klubberne og omkring Volleyligaen, og flere klubber/hold vil gerne
være en del af fællesskabet. Faglig udvikling – er nørderiet ved at forsvinde eller ligger det et andet
sted ift. faglig udvikling af trænere?
Maria Wieborg: Fokusområde – hvorfor er det attraktivt at være træner.
Ulrik Hesse: Vi vil gøre det attraktivt for alle vores spillere ikke kun eliten.
John Rask Nielsen: Social adfærd – skal alle i klubben have lige meget? Der må godt være andre
muligheder til alle øvrige spillere, så der er økonomi til hele forretningen.
5. VolleyLigaen og LP2017
A. Ligaportal – Web Competition Manager
Vi vil gerne præsenterer VolleyLigaen på bedste måde over for tilskuere, sponsorer og
øvrige interessenter. Vi arbejder med forskellige tiltag. Download af holdbillede i stort
format, registrering af landskampe, spilledragt og bold. Om alt kommer på plads til
sæsonstart ved vi pt. ikke, der bliver åbnet for WCM meget snart – vejledning udsendes når
klubberne kan begynde.
B. Mediestatistisk
Laves online i denne sæson. Der er en række muligheder for kurser og workshops, hold jer
opdateret på facebookgruppen.
C. Forsikring
Klubber med ansatte spillere skal være opmærksomme på deres arbejdsgiversansvar, frist
ift. det kollektive tilbud hos TRYG, 17. september.
Er professionelle trænere underlagt DIF’s forsikring eller skal klubberne have forsikring
selv? Administrationen undersøger dette.
Svar: Ansatte trænere er omfattet af DIF’s forsikring.
D. Bander
Tilbud på papbander er udsendt og gælder frem til 30. oktober. Alle nye bander bør være i
den officielle størrelse 100 x 300 cm.
E. Volley TV – Streamning
Langstidsplanlægning så der er muligheder for at lave nogle gode arrangementer med

mange tilskuere i hallerne. Udover de udvalgte kampe kan der også komme kampe fra
NEVZA, NCC, LP og Europacup.
Volleyball Danmark vurderer hvordan en mediearbejder bruges bedst. Snippets, små kort
klip på sociale medier er meget effektive og der er meget andet som vi også skal rumme,
f.eks. kurser, ungdom mv.
Der er indgået et samarbejde med Discovery omkring reklamer som lægges ind via Video
23. I første omgang er det et forsøg over 3 måneder.
Kvaliteten skal være i orden hvis kampe skal lægges ind på Volley TV. Udstyr kan købes for
ca. 35.000, Casper Ahlehoff vil udsende nærmere information om hvordan klubberne kan
komme i gang med streaming, der kan lægges på Volley TV
Spørgsmål: Der blev spurgt ind til om Ligaklubberne skulle betale mere end de 5.000 kr.
ekstra som blev vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde. Svar: Det kan der ikke siges
noget om nu, men der er ikke umiddelbart lagt op til en lignende ekstraordinær stigning.
F. Slutspil
Der spilles kvartfinaler med alle 8 hold (bedst af 3 kampe), Semifinaler (bedst af 5 kampe)
og Finaler (bedst af 5 kampe), Bronze (bedst af 3 kampe). 5-8 spilles bedst af 3 kampe, men
kan spilles over 1 kamp hvis holdene er enige herom.
Erling Böttcher: Det er ikke godt at skulle spille en kamp lagt væk f.eks. 20.30 på en
hverdag. Svar: I fordelingen af kampene er der ikke sat tidspunkt på, så turneringslederen
har mulighed for at lade holdene med længst transport vælge.
Ulrik Hesse: Det er uheldigt hvis DT-kampe kollidere med europacup kampe, det er der ikke
pt.
6. Landshold
A. NEVZA U17-U19
Spilles i Ikast og Kettering, England. Plan er udsendt.
B. EM-Kvalifikation DU17-HU18
Try-out ved Final4, forberedelse med Sverige ml. jul og nytår, spiller 4-7. januar.
C. EM-Kvalifikation DU19-HU20
Forberedelse med Sverige ml. jul og nytår. Vi formoder at Danmark indtræder i 2. runde –
som følge heraf bliver U21 DM flyttet, ny termin kendes endnu ikke. Øvrige forberedelse er
pt. ikke fastlagt.
D. A-landsholdene
Nyt format med 24 hold til EM, hvor 12 hold er prækvalificeret. Øvrige hold spiller i 4 holds
puljer hvor holdene mødes ude / hjemme og 2 hold kvalificerer sig til EM (jan. 18, aug. 18
og jan. 19). Muligvis spilles de første kampe ikke i januar 18, da det giver problemer i nogle
landes ligaer (ofte udskilt fra forbundet). Der kommer tidligst en afgørelse efter EM for
kvinder er færdigspillet.
7. NEVZA Club Championships
Deltagergebyret er øget, men 1.000 Euro pr. hold indgår i en rejsefond som fordeles når
turneringen er færdig. Klubberne indsender bilag på deres dokumenterede rejseudgifter og
administrationen laver et udkast til fordeling der skal godkendes af NEVZA.
Desværre deltager der ikke nogle svenske hold i denne sæson. Det svenske forbund har gjort det
stort set umuligt at deltage, vi er i dialog med det svenske forbund og klubberne så dette forhold
kan blive ændret fremadrettet.
8. Dommerstyregruppen
Der er afholdt før-DT møde og et specielt møde med alle Ligadommerne.
I Hans Olle Nielsen fravær refererede Mikael Trolle fra denne del af mødet.
Vi har nogle meget dedikeret og dygtige dommere.
Når en spiller reagerer i en kamp er det ikke personligt over for dommeren.
Hvordan internationalt volleyball skal spilles defineres ikke lokalt i landene. VolleyLigaen er
afspejlet af hvad der sker internationalt og vi skal i VolleyLigaen tillader det spil som der spilles
internationalt. Tolkes: dommerne skal ikke lære spillerne at spille volleyball.
I international volleyball er der nogle tendenser på vej:



Fingerslag – alt bliver tilladt i servemodtagningen – med mindre det er en meget holdt
bold. Der er diskussioner internationalt om helt at fjerne dobbeltslag på 2. berøringen.
 Den meget lange angrebsberøringen er nu tilladt (ikke kun tip og lob).
 Alt er stort set tilladt i forsvar.
 Spillerne på bænken og i opvarmningszonen må gerne deltage i jublen (rejse sig).
 Gult kort gives først efter at der er snakket med spilleren/anføreren.
 Afgrænsning 6½ meter til serv.
Når nye tendenser skal implementeres så skal såvel dommere, trænere, spillere og tilskuere øve sig
på dette.
9. Internationalt
Erik Jacobsen orienterede om NEVZA, CEV og FIVB.
Vi er i et mellemår, dvs. uden valg på kongresserne og uden de helt stor ændringer.
 NEVZA. Der er valgt ny formand Stewart Dunne fra England, Jussi Jokinen fra Finland
forsætter som daglig leder. NEVZA kan blive økonomisk udfordret hvis FIVB fjerner tilskud
til zoner. Hvis dette bliver aktuelt, tages pengene af NEVZA egenkapital til det er muligt at
hæve gebyrer. U-mesterskaberne kører videre, der skal måske findes en ny U19 arrangør.
 CEV. Der eksperimenteres med forskellige spilkoncepter. Store medlemslande med
velfungerende turneringer har svært ved at se hvorfor der evt. skal foretages ændringer.
 FIVB. Ingen kongres. FIVB har ændret formatet i World League, hvor man går fra 36 til 16
lande. 13 CEV lande er smidt ud af det selskab, hvilket ikke er godt ift. deres aftaler med
sponsorer mv.
Thomas Bro-Rasmussen er udpeget som sekretær til CEV’s Coaches Commission som er blevet
genetableret efter der er kommet ny formand i CEV. Sekretæren har god mulighed for indflydelse.
Mange spændende tanker er i spil:
 Skoleprojekt hvor trænere skal uddanne skolelærere, og forældre skal inddrages i dette
samarbejde.
 Coach Symposium.
 Harmonisering – certificering af trænere.
 Coach og sociale medier.
10. Eventuelt
Intet.

