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Notat fra VolleyLiga klubmødet mandag den 6. maj 2019
Deltagere
Pau Larsen
Natascha W.
Maria Wieborg
Kaj Jeppesen
Steen Spangen
Rikke Thomsen
Robert Mikelsons
Thomas Stryhn

Amager VK
ASV Århus / Elitevolley Aarhus
ASV Århus / Elitevolley Aarhus
B Marienlyst
Brøndby VK
Fortuna Odense
Gentofte Volley
Hvidovre VK

Erling Böttcher
Jacob Petersen
Rasmus Kjeldbjerg

Ishøj Volley
Middelfart VK/VLF
Team Køge

Thomas Bro-Rasmussen
Henrik Petersen
Sven Brix
Mads Gerner Pedersen

TVD formand/VD bestyrelse
VD turneringsleder
VD Elitechef
VD Kommerciel direktør

1. Velkomst og præsentation
TBR bød velkommen

2. Temperaturen i klubberne
Blev taget under pkt. 4

3. Top Volleyball Danmark tiltag
TBR orienterede om den proces hvor VD bestyrelse har godkendt en omstrukturering af Top Volleyball
Danmark. Tanken er, at TVD’s opgaver fremover skal lægges ind i mindre fagspecifikke arbejdsgrupper
(eksempelvis landshold- og talent, volleyliga og events).
Processen er netop sat i gang, men den endelige form er ikke besluttet.
Der blev stillet opklarende spørgsmål til den kommende proces, som primært handlede om
sikkerheden for at klubberne stadig fremover vil være repræsenteret i arbejdet.

4. Evaluering Volleyligaen 2018-2019 og LP 2018 (Bemærkninger er ikke i kronologisk rækkefølge)
Thomas Stryhn, Hvidovre:
Synes at der har været mange hold, men der har også været mange gode kampe. Ulige antal hold er
problematisk. Umiddelbar overordnet tilfredshed.
LP:
Var meget glad for den gamle model med Pokalfestivalen.
Rasmus Kjeldbjerg, Køge:
Overordnet tilfredshed med turneringsformen.
LP:
Opfordrer til at der overvejes, hvilken form for fest man ønsker.

Erling, Ishøj:
Kampene om 9-11 har ikke været interessante. Spørgsmål vedrørende om det er bevidst at
placeringerne fra 9-11 i grundspillet ikke gav nogle fordele i det videre spil.
LP: Ser gerne en vis form for seedning i LP-turneringen
Kaj, Marienlyst:
Kan kampene fordeles lidt bedre, med lidt flere kampe inden jul, så der bliver bedre luft til kampene
efter jul? Også betragtninger om at grundspilskampene bør have betydning i det videre spil.
Ligaplaceringen kunne bruges som en gevinst ifht. at få fordele i seedningen i LP. Vi skal have fundet
noget, der motiverer i kampene om de sekundære placeringer:
LP:
Foreslog at der kunne laves en Gallamodel, hvor det ældre publikum kunne samles ud på aftenen når
de unge smutter. Kan man satse mere på side events ved Final 4, der blandt andet inkluderer mange
børn.
Opfordrer til at man tænker sig godt om før man ændrer seedningsformen.
Rikke, Fortuna:
Stor succes med dobbeltarrangementer. Slutspillet har været presset med mange kampe tæt på
hinanden efter jul.
LP:
Foreslog at undersøge om Final 4 kan lægges i Vejle sammen med Pokalfestivalen.
Paw, Amager:
Efterlyser også flere betydende kampe.
LP:
Maria, ASV og Natascha, EVA:
Har haft stor glæde af dobbeltarrangementer med Odenseklubberne.
Synes at man skal droppe de afsluttende placeringskampe om de nederste pladser.
Ville ønske at alle DT-kampe var afsluttet inden DM-finalerne og bronzekampe.
Diskuterede systemet omkring U-H-U etc. Kan det laves til et valg for det bedst placerede hold?
Bedre gennemsigtighed mht. op- og nedrykning i de sekundære rækker.
LP:
(M) Så gerne, at der var fri lodtrækning, dog med seedning i forhold til hvornår holdene træder ind i
turneringen.
Vil gerne have flere hjælpere på arrangementet, så der kan være mere overskud hos arrangørerne.
3-4 pladsen var nedprioriteret i arrangementet. Skal 3-4 pladsen spilles? Kan de spilles samtidig?
Gallaen var ikke pengene værd - Den bør opgraderes i form og indhold
(N) Kunne godt tænke sig, at der blev satset på at lave festen mere attraktiv.
ASV/EVA er interesseret i at arrangere Final 4.
Steen, Brøndby:
Kunne også godt tænke sig en mulighed for bedst placerede hold, for at vælge rækkefølge af U-H
kampe.
Synes at kvartfinaler mellem top og bund er ligegyldige. Kan der laves et slutspil med udgangspunkt i
flere kampe mellem de bedste hold
LP:
Synes at det ville være dejligt hvis Gallafesten blev attraktiv at blive hængende til. Er tilhænger af den
nuværende seedningsform.

Jacob, Middelfart:
Har været glad for 11 hold i herrerækken. Det har været rart at turneringsformen var genkendelig.
Der skal tænkes videre over tiltag der kan øge betydningen af flere kampe.
Ultimo september til ultimo april er en fin periode at spille i.
LP:
Generelt glad for Final 4, Galla og kåringer. Der efterlyses lidt bedre information på forhånd om
arrangementet. Værdien af bronzekampen kan diskuteres. Bør arrangementet flyttes rundt i landet.
Robert, Gentofte:
Bakker op om tiltag der kan øge betydningen af hver enkelt kamp, i begge ender af ligaen.
Er blevet positivt overrasket over antallet af hold i ligaen. Der har været mange tætte og spændende
kampe.
Ser gerne en fortsættelse af det grundlæggende i turneringsformen af hensyn til kontinuitet og
genkendelighed.
Vil meget gerne have så mange weekendkampe som muligt.
LP:
TBR refererede at Holte IF har været overordnet tilfredse med turneringsstrukturen.
LP generelt:
VD vil gerne udbyde arrangementet af Final 4. Klubber kan byde ind.
På forespørgsel omkring fri lodtrækning eller seedning var der blandede svar. TBR tager punktet med
tilbage og tager kontakt til Ligaforeningen for en endelig konklusion.
Mads Gerner Pedersen opsummerede, at der er enighed om at fortsætte strukturen med grundspil og
medaljespil, men at der skal kigges på hvordan man kan øge betydningen af alle kampe – også de
sekundære placeringer.
LP:
Vil gerne kigge på muligheden for at festen gøres mere attraktiv og fortsætte længere.
På forespørgsel var der tilslutning til at undersøge muligheden for at flytte Final 4 hen efter nytår

5. Volleyligaen 2019
TBR konkluderede at det grundlæggende i den hidtidige turneringsform bevares i den kommende
sæson. Dog med et arbejdspunkt, der skal se på at øge betydningen af alle kampe om alle placeringer.

6. LP 2019
Der er tilslutning til, at det undersøges om Final 4 kan flyttes til senere på sæsonen
Final 4 kan komme i udbud med klubber som arrangører
Spørgsmålet om seedning eller ej tages tilbage til overvejelse og drøftes videre med Ligaforeningen.

7. Bolde
Fra næste sæson kommer der en ny Mikasabold V200W på markedet. Den må bruges i næste sæson
sammen med den nuværende Mikasabold MVA 200 og Molten V5N 5000. Fra sæsonen 20-21 er det
kun den nye Mikasabold samt Moltenbolden der er tilladte.

8. Tilskuertal og Volleytv seertal
MGP orienterede om at der har generelt været faldende tilskuertal.
Thomas Stryhn: Kunne godt tænke sig større indflydelse på placeringen af udvalgte eventkampe.
Maria: I Aarhus har der været problemer med placeringen af kampene, hvilket har givet
arrangørudfordringer

Robert: Mange hverdagskampe har kostet på tilskuerfronten
Jacob: Vil gerne have mere fleksibilitet i forhold til mulighederne for at placere hjemmekampe
Kaj: Det er vigtigt at vi som klubber har vilje, overskud og ressourcer til at lave gode arrangementer. VD
kan hjælpe med at lave mere fleksible rammer for placeringen af kampene og kravene til kampene.
Desuden knap så tæt et slutspil, som kan give bedre mulighed for at lave gode arrangementer.
Maria: Vil gerne rose dommerne for at give frie tøjler til klubbens maskot. Er glad for at have modtaget
ros for gode arrangementer.
Paw: Vil gerne tilbyde at kigge nærmere på tallene så der måske kan udledes nogle tendenser i forhold
til placering af kampe
Volleytv-tal
MGP orienterede om seertal. Samlet en lille fremgang. Grundspillet havde en stor stigning, mens der
var et fald i slutspillet, specielt på finalerne. Generelt flere seere på herreligaen end på dameligaen.
Kaj: Er interesseret i at høre hvad handlingsplanen er for at øge antallet af seere pr. krone det koster.
MGP: Bedyrer at det er meget på sinde at arbejde på at finde en model hvor kvalitet fastholdes og
udgiften mindskes
Kaj: Vil meget gerne arbejde videre med Volleytv, da produktet er godt, men der skal arbejdes på
hvordan seertallet øges.
Steen: Kan der være en sammenhæng mellem meget streaming og det faldende tilskuertal?
Thomas: Det ville være rart hvis der var adgang til sammendrag af kampene efterfølgende.
Rasmus: Efterspurgte seertal fra ungdoms-DM
MGP: U-DM’erne har mange seere, men den største seersucces er Nevza U17.

9. Internationalt, Europacup og NCC
CEV har endnu ikke sendt officiel information ud om den kommende Europa Cup. Dead line for
tilmelding er d. 11. juni. Klubber der ønsker at deltage bedes kontakte administrationen (Sven eller
Henrik)
Klubberne blev opfordret til at deltage i Nevza Club Championships. Nevza har på det kraftigste
opfordret medlemslandene til at promovere turneringen blandt sine klubber
10. Landsholdene
SVB orienterede om A-landsholdenes planer (se præsentation)

11. Talentudvikling
SVB orienterede. Nyt tiltag er indførsel af hverdagstræninger i TC Midt og Vest. (Se præsentation)
12. Ligaforeningen
Jacob orienterede. Ligaforeningen benytter en kommunikationsplatform der hedder Slack. Opfordrede
alle til at deltage i Rep-møde. Ligaforeningen arbejder videre med sine prioriterede opgaver.

