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Emne
Velkomst

Kommentar
Mikael Trolle bød velkommen. Det er dejligt, at der er kommet så mange og
erfarne deltagere. Dette viser, hvilket engagement der er omkring VolleyLigaen.
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Standardkontrakter &
Amatøraftaler

Der har været afholdt møde mellem DVBF og udvalgte personer/klubber. Der
har været gode diskussioner om indholdet af en standardkontrakt, som overholder landets regler og love samt regulerer VolleyLigaen på en hensigtsmæssig
måde. Ansvaret, for at forholdene er i orden, ligger hos klubberne som arbejdsgivere, men det er DVBF’s ansvar, at der eksisterer ordnede forhold i forhold til
vores regler og volleyballsporten som helhed.
DVBF’s bestyrelse vil gerne have et aftalesystem, der sikrer arbejdsgiver/arbejdstager-forholdene mellem spiller og klub. Det skal ske på lovlig vis og
være etisk anstændigt over for spillerne.
Vi skal først blive enige om et aftalegrundlag omkring standardkontrakter internt, herefter må vi se, hvilke kommentarer vi får fra Danske Elitesportsudøveres Forening og vurdere, om vi kan implementere deres ønsker.
På udlændingeområdet har vi et lønniveau, således at de kan få ophold i Danmark.
Flere klubber vil gerne kunne give de danske spillere lidt kompensation, som
ikke umiddelbart er inden for en mindstebetaling time for time. Derfor skal der
findes en løsning på dette område.
Når standardkontrakten er på plads, kan en amatøraftale laves.
Hvis vi ikke når at få en aftale på plads inden sæsonstart, fortsætter vi uden en
aftale, men arbejder som sagt på at etablere en aftale for den næste sæson.
Vi er blevet klogere på forsikringsområdet, hvor der kan laves kombinationer,
f.eks. to halvtidsforsikrede for en fuldtidsforsikret. Vi vil informere yderligere om
dette fremadrettet.
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Tv- og Mediebilledet

Tv-billedet ændrer sig meget i disse år. Reelt set er alle platformene i konstant
”Beta-format”. Dvs., at de er under konstant udvikling og forandring og når
aldrig til et endeligt, færdigt format. Det er afgørende, at vi forstår og tilretter
os denne virkelighed. Specielt fordi volleyball står svagt i forhold til medierne.
De store Tv-rettigheder vandrer fra de offentlige Tv-kanaler til kommercielle
kanaler, da det primært er sportskanalerne, som har råd til rettighederne.
Alle medier vurderer produktionsomkostninger ift. seertal på den enkelte udsendelse. Dette er den virkelighed, der eksisterer i dag.
Hvilket produkt skal volleyball udvikle sig til for at være attraktivt for Tv-mediet?
Kanalsport i dens nuværende form er ikke så interessant, når det ikke
er en reel streamings-kanal og man kun kan se kampene via login med
nem-id.
Live-streaming kan i dag godt laves i en rigtigt god kvalitet og til rimelige priser. Måske skal DVBF lave deres egen streaming-kanal i stil med
volleyball i Tyskland, hvor det tyske forbund er begyndt at bygge deres
egen plaform.
TV2 Sport kunne være en interessant platform, da de benytter egne
produktioner i sportscenter, nyheder mv. Dog er vores produkt i dets
nuværende form vanskeligt at håndtere (bedst af mange kampe, planlagt med ultrakort varsel).
DVBF vil rigtigt gerne lave en aftale med en sportskanal. Vi har endnu ikke en
kultur som i basketball med et attraktivt event setup. Det er noget, som vi
gradvist skal bygge op. Vi øver os i at blive bedre til at skabe et attraktivt produkt, og det var bl.a. baggrunden for, at der i år er blevet indført skærpede
krav.
Hvis Volleyball skal være attraktive, fx for TV2 Sport, skal vi kunne levere varen,
og det skal planlægges i god tid. Dette peger i retning af, at DVBF i højere grad
bliver ansvarlig for nogle af disse events.
I forhold til Kanalsport: Vores intention er at lægge kampene på de tidspunkter,
hvor de ligger godt for klubberne. Så må Kanalsport sende, hvis det passer
dem. Vi skal ikke fokusere specielt på tilskuere til kampe på Kanalsport i det
nuværende setup.
Nyhedsdækning på de store Tv-kanaler er meget uforudsigeligt. Derfor bestræber vi os på en løbende nyhedsstrøm. Men det er meget vanskelig at styre,
hvordan vi ønsker at blive eksponeret i medierne. I februar var der et fantastisk
indslag med Ci Eshel på TV2 på baggrund af kåringen som årets spiller. Der var
også stort portræt i Volleyball Magasinet. Men historien kom faktisk to måneder
forsinket i forhold til kåringen. Dette viser, at en konstant løbende kommunikation med pressen er meget vigtig.
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VolleyLigaen 2016

Hvis vi bl.a. skal være attraktive for Tv, er vi nødt til at vide, præcis hvornår
mesterskabet bliver afgjort og i god tid.
Et forslag kunne være:
Grundspillet fastholdes med 8 hold, der spiller ude og hjemme.
Der indføres semifinale puljer (playoff), hvor nr. 1-4-5 og 2-3-6 fra grundspillet
spiller alle mod alle over to weekender (fredag-lørdag-søndag).
Finaler spilles bedst af to kampe med Golden Set. Bronze og evt. kamp om 5-6.
pladsen spilles over én kamp.
DVBF er ansvarlige for disse arrangementer.
Alle klubber kan søge om at afholde et playoff-arrangement, hvor der er fokus
på den gode event i gode sportslige rammer.
Denne form for turneringen vil give en lidt lavere national belastning på spillerne. Det vil give plads i turneringsplanen, således at der skulle blive mulighed for
at spille mere internationalt, fx et udvidet nordisk samarbejde.
Nordic Club Championships
Danmark overtager antageligt ansvaret for NCC, hvilket dog skal godkendes
endeligt politisk af NEVZA. Som udgangspunkt forsætter turneringen i sin nuvæ-

rende form med et indledende puljespil og et finalestævne. Flere stævner vil
være omkostningstungt, da der kan komme hold fra Island, England og Nordnorge. Samtidig forlyder det, at Finland også gerne vil deltage.
Northern European Volleyball League (NEVL).
Der er mange klubber i Øresundregionen, der gerne vil lave en liga, hvor hold
fra Danmark, Sydsverige og Sydnorge kan spille flere kampe mod hinanden
løbende over sæsonen.
Politisk vil det ikke være muligt at få omdannet NCC til en liga over mange runder. Derfor vil det være bedst at fastholde NCC i sin nuværende form og lave
NEVL for de klubber, som ønsker at deltage.
Målet med at spille de nordiske turneringer skulle være, at holdene forbereder
sig til at spille i Europa med start i CEV’s Challenge Cup (3. Europa Cup).
Danmark bevæger sig opad i det europæiske system, og DVBF ser gerne, at
flere hold spiller mere internationalt.
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Landspokalturneringen

Final 4
Der var som helhed stor tilfredshed med arrangementet, men der er detaljer,
som bør justeres, fx mere Galla og mindre fest, kamprækkefølge og lys.
DVBF har foretaget en intern evaluering.
I december 2015 testes en lignende model, dog med kampe fredag-lørdag og
med en afsluttende Galla lørdag aften. Det er ikke hensigtsmæssigt at inddrage
søndag, da der denne dag er VM-finale i damehåndbold i Herning.
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Tilskuere

Vi har fået flere tilskuere i hallerne. Vi er bevidste om, at alle tal ikke er 100
procent valide, da der er forskel på, hvordan de bliver gjort op.
Ligaklubberne er generelt glade for det store fokus på at få tilskuere i hallerne
og lave gode arrangementer. Men de er ikke glade for bøderne. Ifølge klubberne har bødekravet dog bevirket, at der har været arbejdet mere intensivt med
at få tilskuere i hallen.
Nogle kampe er sværere at skaffe tilskuere til end andre. Nogle klubber har det
lettest på hverdage, mens andre i weekenderne. Det er meget lokalt betinget.
Vi skal fastholde fokus, men evt. finde andre metoder, evt. gulerod frem for
stok. Dette vil blive overvejet nærmere.
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DataProject

Klubberne er godt i gang med mediestatistik, men vil skal have forbedret kvaliteten i de vurderinger, som scoutmanden foretager. Der vil blive lavet kurser/workshops i.
Mediestatistik, praktik og vurdering af situationerne mv.
DataVolley, hvad coachen bruger det til ift. eget hold og kommende modstandere.
Hvis kvaliteten af nogle kampe er for dårlig, vil kampene blive scoutet om på
klubbens regning.
Eliteklubberne mener, det vil være en fordel, hvis Escore bruges som kampskema i alle DT-rækker.
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Betting

Betting er under stadig udvikling. Sporten financierers gennem spil i forhold til
statslige udlodninger mv. Dette kan vi kun billige. Men det er en stor problemstilling, at vi tilsyneladende kun har set toppen af isbjerget mht. matchfixing.
Her er der store udfordringer. Vi kan godt anbefale, at der spilles på volleyball,
samtidig med at vi prøver at sikre, at ingen bliver afhængige (ludomani). Til
gengæld skal alle klubber være opmærksomme på og informere deres spillere
om følgende:
Hvis man har tæt relation til holdet, skal man måske lade være med at bette.
Har man indflydelse på kampen, må man under ingen omstændigheder
bette på kampen.
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Slutspillet 2015

Henrik orienterede om de justeringer, der har været som følge af HU19 landsholdets kvalifikation til europamesterskaberne. Der er tæt dialog med klubberne

om forløbene for kampafviklingen. Vi vil gerne takke specielt eliteklubberne for
deres forståelse for disse justeringer og for at de har stillet sig til rådighed for
holdets forberedelser.
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Dommerstyregruppen

Pt. afventes FIVB-guidelines til nye spilleregler. Der kommer en ny udgave, evt.
i form af en light udgave i første omgang.
Reglen om skærpet bedømmelse af modtagning med fingerslag er ikke implementeret. Måske er der en smule øget opmærksomhed på elementet,
men grundlæggende er det stadig den gamle bedømmelse, der er gældende.
Al berøring er af nettet i forbindelse med spilhandlinger vil i fremtiden blive
bedømt som en netfejl. Men beskrivelsen af reglen en endnu ikke beskrevet
endeligt.
Nye regler indføres internationalt 1. maj. I praksis betyder det til næste sæson i
Danmarksturneringen.
Yderlige bemærkninger fra DSG:
Dommerholdet er sat til de afsluttende ligakampe – stærkest mulige opstilling til de afgørende kampe.
Hverdagskampe giver lidt udfordringer, også for dommerne.
Klubberne er blevet gode til opgaverne omkring kampene – ønskeligt at
udpege den stævneansvarlige, så der kommer kontakt ml. dommerne og
den stævneansvarlige.
Der er uddannet tre nye dommere.
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Landsholdene og
Talentudvikling

Herre A spiller European League i juli-august.
Dame A har ingen officielle kvalifikationer, men har fokus på den kommende
EM-kvalifikation i 2016.
Dame og herre ungdom har i januar spillet kvalifikation til EM og VM med HU19
landsholdets kvalifikation til EM-slutrunden som den helt store positive sportslige overraskelse. Vi har en fin talentmasse, men der skal arbejdes hårdt, da vi
stadig træner mindre end vore konkurrenter.
Der kommer en ny yngste årgang i 2016, hvor CEV for herrer kommer til at
have HU17 (EM), HU18 (EM) og HU20 (EM) samt HU21 (VM). Kvindernes årgange bliver DU16 (EM), DU17 (EM) og DU19 (EM) samt DU20 (VM).
Som udløber af en diskussion af talentarbejdet blev DVBF’s etiske regler omkring talentarbejdet drøftet. Vi henviser til dette regelsæt på hjemmesiden.
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Eventuelt

Koda-afgift:
DVBF har forhandlet en god aftale på plads for 2015. Vi ser, om vi ikke kan
lave en længerevarende aftale. DVBF betaler afgiften for 2015. Der er klubber, som er blevet kontaktet af Koda i 2014. Hvis klubben har betalt, refunderes beløbet af DVBF. Klubber skal kontakte Claus Bøllingtoft for refusion.
Der bliver muligvis stiftet en Ligaforening af klubberne. DVBF ser meget
positivt på en sådan forening.
Næste møde for volleyligaklubberne bør afholdes inden sommerferien. Mere
information omkring dette møde vil blive udsendt senere.

Notat udarbejdet af Henrik Petersen

