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Notat fra VolleyLiga klubmødet torsdag den 8. november 2018
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1. Velkomst og Præsentation
TBR bød velkommen.
Kort præsentation af deltagerne.
2. Status fra Ligaklubberne
EVA og ASV
Færre tilskuere grundet dårlig planlægning.
Team Køge
Ny hal ved at blive bygget.
Fortuna Odense
Lys ved at blive lavet i Klostermarkshallen.
Lille trup.
B Marienlyst
Klostermarkshallen ophøjet til volleyball-hal i Odense, så man altid kan lægge kampe der.
Holte Volley
Challenge Cup fylder meget og er meget givende og sjovt.
Nyt gulv på vej i Holtehallen.
Gentofte Volley
Challenge Cup tager tid og er sjovt.
Har nu 2 ligahold. Positivt med store truppe.

Ishøj Volley
Problemer med bander.
Frederiksberg Volley
Oplever godt engagement fra truppen.
Udfordret på haltider.
Nordenskov UIF
Nye i Ligaen – kommet godt fra start.
Godt med tilskuere, god lokalopbakning.
Skal arbejde med branding og events.
Amager VK
Ny træner opbygger elitekultur.
Arbejder på at få damehold klar til Liga igen.
Sundbyhallen opgraderet. Klubhus på vej ved hallen.
Hvidovre VK
Problem med haltider.
Hverdagskampe kan give problemer.
VK Vestsjælland
Nu med 2 Ligahold.
Ny struktur med afdelingsbestyrelser, for at styrke hele organisationen.
Brøndby VK
Ærgerligt at NCC ikke har deltagelse af så mange hold.
3. Information om samarbejde med Genius Sports
Information omkring de gældende matchfixing regler
MGP orienterede.
Der omdeltes papir om retningslinjer, der lægges på volleyball.dk.
4. Kommercialisering af VolleyLigaen
-

Bander

MGP orienterede om regler for bander, og beklagede, at der havde været forskellige
udmeldinger ved sæsonstart.



Det er ok at bruge et eksisterende system indtil videre.
Der kan søges dispensation for at bibeholde eksisterende system.

Der blev fra flere efterlyst større fleksibilitet og sparring, mens der også var ros for god dialog
og fleksibilitet.
MGP opfordrede til at kontakte ham med eventuelle spørgsmål.
Jacob Petersen: Volleyligaforeningen samler op på erfaringer.
-

Volley TV

MGP orienterede.
Der blev spurgt efter information om antal seere, hits mv.
MGP: Der laves en databehandling efter første halvsæson.
TBR: Der har været opadgående seertal.
Pau Larsen anbefalede at aktivere på andre medier uden for Volley TV.

5. Final 4 og Dansk Volleyball Award
MGP orienterede. I år afholdes i Brøndbyhallen og Idrættens Hus.
Der var forskellige meninger om billetprisen. Kan der laves en pris uden mad?
Opfordring at gøre eventen mere breddeorienteret.
Maria Wieborg og Kaj Jeppesen foreslog, at man ser på om det kan flyttes rundt i landet.
6. NEVZA Club Championships
HEP orienterede.
Generelt ønske om at det prioriteres i alle lande. Anbefales at der arbejde politisk for at få
flere hold med.
7. Landsholdene
TBR orienterede om at Kristian Knudsen er ansat som ny HA landstræner.
SVB orienterede om program.
8. Talentudvikling
SVB orienterede.
Vores talentcentre fungerer stadig rigtig godt. Der er ikke længere tilskud fra DIF til vores
talentprojekt. Talentholdene (der spillede i 1. division) afløses af regionallandshold.
Ulrik Hesse: Kan VD hjælpe med at presse på i Team Danmark kommunerne?
SVB oplyste at VD hjælper når vi bliver kontaktet.
Ikast KFUM har spurgt til om Nevza U17 og U19 lægges mere spredt fra hinanden?
Dette affødte en debat om ungdomslandsholds aktiviteter kan påvirke planlægning af Liga
kampe.
SVB oplyste, at det var et bevidst valg, at klubber ikke skal rammes af at have spillere på
ungdomslandshold.
Der blev opfodret til at der bruges flere ressourcer på turneringsplanlægning.
TBR og SVB orienterede om, at netop Ligaen lægges ud fra mange forskelligartede ønsker og
hensyn, og i øvrigt efter tæt dialog med VLF
9. Nyt fra dommerområdet
TBR og LSO opfordrede Ligaklubberne til at medvirke i en dommerrekrutteringsgruppe.
Daniel Gordon opfordrede klubber til at tage ansvar for at uddanne dommere.
Kaj Jeppesen efterlyste et koncept for at få tidligere Ligaspillere til at dømme.
10. Orientering fra Top Volleyball Danmark
Er taget under øvrige punkter.
11. Orientering fra VolleyLiga Forening
Jacob Petersen orienterede. Alle ligaklubber er medlem af foreningen.
VLF arbejder bl.a. med bandeproblematik.
12. Eventuelt
Maria Wieborg opfordrede til at kigge på LP reglement – skal der seedes i samme grad?
Bør tages op i VLF.

