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Praktiske oplysninger
Repræsentantskabsmøde søndag 3. juni 2012
Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.
Mødet afholdes i Furniture Lounge (tidligere hed det lokale 4/5).

Dagens program
09.15 Indskrivning
10.00 Mødestart
13.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
13.45 Mødet genoptages
15.15 Kaffepause med kaffe/te, kage og frugt
16.30 Forventet afslutning

Tilmelding
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via mail til: dvbf@volleyball.dk
Tilmeldingsfristen er 30. maj 2012 kl. 12.00.

Sådan finder du Fredericia Idrætscenter
Når man kommer via motorvejen fra København/Odense, så vælger man frakørsel 59. Herefter drejer man til højre ad Snoghøj Landevej, ligeud ad Strandvejen og til venstre ad Vestre Ringvej.
Når man kommer via motorvejen fra Aalborg/Århus, så vælger man frakørsel
61. Herefter drejer man til venstre ad Fredericiavej, venstre ad Motortrafikvejen, ligeud ad Børkopvej, ligeud ad Egeskovvej og drejer ned ad Vestre Ringvej.
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Dagsorden
Valg af dirigent.

Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de
enkelte områder.

Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december 2011 til godkendelse.

Behandling af forslag:
a - Bestyrelsens forslag til strategi (forslag 1).
b - Bestyrelsens forslag til lovændringer (forslag 2).
c - Forslag fra Aalborg HIK (forslag 3).
d - Forslag fra Aalborg HIK (forslag 4).

Fastsættelse af kontingentsatser:
a - Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår en ændring af satserne for
klubkontingenterne således:
 Klubber med 0-24 medlemmer: 1.000 kr. pr. år.
 Klubber med 25-49 medlemmer: 1.000 kr. pr. år.
 Klubber med 50-99 medlemmer: 2.500 kr. pr. år
 Klubber med mere end 100 medlemmer: 4.000 kr. pr. år.
b - Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt pr.
basisklub.
c - Personlig licens – Bestyrelsen foreslår følgende satser.
 Division: 220 kr. pr. år
 Senior: 120 kr. pr. år
 Ungdom: 80 kr. pr. år
 Teen: 50 kr. pr. år
 Kids: 50 kr. pr. år
 Motion: 50 kr. pr. år
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d - Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår uændret 2.000 kr. årligt pr.
kredshold.
Valg:
a - Valg af næstformand for to år:
Jørgen Bentzen afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Jørgen Bentzen.
b - Valg af økonomiansvarlig for 2 år:
Leif Sonnesen afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Leif Sonnesen.
c - Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år:
Lone Godballe og Flemming West afgår efter tur og er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Lone Godballe og Flemming West.
En plads er vakant.
d - Valg af ét medlem til Top Volley Danmarks bestyrelse:
Flemming West afgår efter tur.
e - Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Flemming Barfred afgår efter tur, og er villig til genvalg.
f - Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Preben Dahlgaard afgår efter tur og er villig til genvalg.
Valg af én suppleant for to år:
Pladsen er vakant, idet der ikke blev valgt suppleant i 2011.
g - Valg af to kritiske revisorer:
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er villige til genvalg. Bestyrelsen
indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen.
h - Valg af én kritisk revisorsuppleant:
Palle Lysbjerg er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Palle Lysbjerg.

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde.

Eventuelt.
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Profil
Profil for Dansk Volleyball Forbund
DVBFs mission, vision og værdier er fundamentet for dansk volleyballs langsigtede virke. Alle tre områder besluttes af DVBFs repræsentantskab.
Mission (idégrundlag og opgave)
DVBFs formål er at:

Forene og udvikle dansk volleyball og beachvolley.

Skabe mulighed for at spille volleyball og beachvolley overalt i Danmark
på alle niveauer.

Være repræsentant for dansk volleyball og beachvolley lokalt, nationalt
og internationalt.
DVBFs vision
Dansk volleyball og beachvolley skal opleves som en nationalsport for hele
Danmark.

En nationaludbredt sport, der organiseres af DVBF og spilles helt ud i lokalområderne hele året rundt.

En nationalsport, hvor DVBFs landshold og deres internationale resultater, er resultater hele Danmark er interesseret i.
DVBFs værdier
DVBF har et mål om at være professionelle i alt, hvad vi foretager os. For
DVBF betyder professionalisme, at:

Vi er loyale over for fælles beslutninger.

Vi er troværdige samarbejdspartnere, internt og eksternt.

Vi er stædige og målrettede – når vi har sat os et mål, så går vi efter det.

Vi skelner mellem en god og en dårlig præstation og giver respons derefter.

Vi har en tro på det, vi laver, og vi er ærlige og siger, hvad vi mener.

Vi er åbne omkring vores arbejde, selvom enkelte aftaler, som f.eks. lønforhold samt enkelte sponsorkontrakters indhold og størrelse, er en fortrolig aftale mellem DVBF og den anden part i aftalen.
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Beretninger
Bestyrelsen
Formandens beretning
v/ Erik Jacobsen, formand
Kære volleyball-venner.
Beretningen for 2010 indledte jeg med følgende sætning:
”Der er gang i mange spændende projekter i dansk volleyball. Ja, nogle vil mene, at vi har gang i for meget på en gang. Det mener vi nu ikke i forbundets ledelse.
Der er mange spændende projekter at se til og hverdagen er ikke kedelig.
DVBF’s ledelse er så også af den opfattelse, at alle projekter skal understøtte
hinanden, således at udviklingsmulighederne for Volleyball Danmark udnyttes
fuldt ud til gavn for volleyballklubberne.”
Sådan har det også været i 2011 og sådan vil det også blive i 2012 og 2013.
EM-slutrunderne
Det er selvfølgelig naturligt, at hele vores organisation mere og mere retter sin
fokus på de to EM-arrangementer, som vi skal gennemføre i 2012 og 2013.
Sammen med værtsbyerne og Sport Event Denmark (SEDK) arbejder vi hårdt
på at opnå vores mål - at EM 2013 skal gøres til en uforglemmelig begivenhed.
I 2011 har intensiteten af EM forberedelserne i den grad taget fart og hele projektet begynder for alvor at tage form. Desto dybere vi kommer ned i projektet,
desto mere går det op for os, hvilken unik mulighed vores to europamesterskaber giver os for at udvikle dansk volleyball og bringe volleyball i Danmark ind
på en meget mere central position i dansk idræt.
I august 2012 kører U20 EM i Randers. For U20 landsholdet bliver det kulminationen på en lang forberedelse og vi er sikre på, at holdet vil levere det ypperste, som det kan præstere.
For EM organisationen er U-mesterskabet i Randers den perfekte ramme for at
få en lille smagsprøve på, hvad der venter i 2013, når vi skal byde hele Europa
velkommen til det, der forhåbentlig bliver et historisk EM med finalerne i Parken. Under inspektionsbesøg fra det europæiske forbund i foråret, kunne vi
virkelig fornemme, at CEV også ser dette EM som en af de EM-slutrunder, der
har mulighed for at gå over i historiebøgerne.
På det mere formelle plan har vi i det forgangne år fået lukket aftalen om EM
med CEV, fået den endelige bevilling fra Sport Event Denmark og byerne på
plads – og der er lukket aftaler inden for blandt andet områderne TV-produkRepræsentantskabsmøde 2012
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tion, hoteller, bespisning og transport. Da alle disse aftaler er fastprisaftaler,
betyder det, at vi føler, at vi har et godt overblik over økonomien i EM budgettet. Den største usikkerhedspost på vores EM budget, der efterhånden er tilbage, er billetindtægterne. Her håber vi selvfølgelig, at hele Volleyball Danmark vil bakke op om EM’erne ved at overvære mange kampe med deltagende
hold i topklasse. Vi vil søsætte en stor og omfangsrig national og international
markedsføringskampagne, der gerne skal sikre mange tilskuere i arenaerne, og
at vi kommer sikkert i mål med billetindtægterne.
Fra bestyrelsens side vil vi gøre alt for EM’erne til gavn for sportens udvikling
i Danmark og arbejde målrettet på at give den hårdt arbejdende projektorganisation de bedste rammer.
I starten af 2011 tiltrådte Mads Bang Aaen som projektchef for EM 2012 og
EM 2013. Mads refererer til sportsdirektør Mikael Trolle, der har det overordnede administrative ansvar for afviklingen af EM’erne. Per Vind har også i
2011 arbejdet for projektet på den tekniske side.
I maj måned 2012 ansættes en journalist, som blandt andet skal deltage i markedsføringen.
Jeg vil gerne takke Sport Event Denmark og værtsbyerne Odense, Herning,
Aarhus og København – Wonderful Copenhagen for det tætte og tillidsfulde
samarbejde. Alle har involveret sig dybt i vores projekt og ønsker også, at EM
2013 skal efterlade en succes. Dels i form af et velafviklet EM med tilhørende
volleyball festivals i byerne i forbindelse med EM-kampene og ved finalerne i
København, men også som en succeshistorie i de efterfølgende år, hvor medlemsfremgang og bedre vilkår i al almindelighed for volleyball i samfundsmæssig forstand skal udnyttes.
Og en meget stor tak til Randers for byens deres bidrag og store støtte til HU20
EM i 2012.
Projekterne
DVBFs aktiviteter er nøje omtalt i de enkelte områders/styregruppers beretninger, hvor de mange gennemførte aktiviteter og igangsatte udviklingstiltag beskrives.
Jeg vil gerne rette en stor tak til det mødeforum, der i løbet af efteråret 2011 og
i begyndelsen af 2012 har fået rekonstrueret vores nationale beachtour – og
oven i købet med et væld af stævnemuligheder.
Det er også glædeligt, at medlemstallet i 2011 voksede med 1.164 til 17.580
medlemmer - en stigning på ca. 7 %.
Denne stigning er blandt andet baseret på vores projekter og en meget betydningsfuld støtte fra partnerskaber med eksterne partnere som DIF, Novo Nordisk, Nordea Fonden, Spar Nord Fonden, Fødevareministeriet og det internationale volleyball forbund FIVB (udviklingsfonden).
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Involvering i det internationale samarbejde
Vores internationale position er i 2011 blevet yderligere styrket gennem vores
repræsentanter i internationale organisationer.
Eric Adler, der også er formand for Top Volley Danmark (TVD), har i en årrække siddet i CEVs bestyrelse til stor gavn for dansk volleyball. På CEVs
kongres i 2011 blev Eric genvalgt til CEVs bestyrelse. Et stort tillykke til Eric.
Det har naturligvis stor betydning for dansk volleyball at have en repræsentant
siddende centralt i CEV’s bestyrelse netop i disse år, hvor vi skal afvikle EMarrangementer.
Sportsdirektør Mikael Trolle er blevet udpeget til sekretær for CEVs Coaches
Commission. Også denne post er meget betydningsfuld og giver gode muligheder for vigtig networking med centralt placerede personer i CEV. Også stort
tillykke til Mikael..
Der skal i september 2012 vælges ny præsident for FIVB, idet den kinesiske
præsident Jizhong Wei for længst har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte
efter 2012. Det giver naturligvis anledning til forskellige overvejelser rundt
omkring i Europa, og ikke mindst handler det selvfølgelig om at skaffe Europa
mest mulig indflydelse i FIVB.
OL-kvalifikation i beachvolley
I 2011 afviklede DVBF for første gang en international beachvolley event i
Danmark. I dagene 9.-11. september 2011 afviklede vi en afdeling af OL-kvalifikationen i beachvolley frem mod OL 2012 på Ofelia Beach ved siden af
Skuespilhuset i det centrale København.
Arrangementet blev en stor succes på grund af mange frivilliges store indsats
og der kom mange tilskuere til stævnet for at se de bedste danske beachvolleyspillere i aktion. Vejret artede sig nogenlunde – bortset fra en gevaldig tordenbyge om formiddagen på stævnets sidste dag. Men solen kom igen og finalearrangementet blev en fin oplevelse for tilskuerne.
Vores herrer kvalificerede sig til næste runde, som afvikles i maj 2012. Det
lykkedes ikke vore damer at komme videre.
DVBF vil gerne takke vores samarbejdspartnere Københavns Kommune og
Wonderful Copenhagen for deres støtte til denne event.
Kredsene
Samarbejdet med kredsene foregår i det daglige via DVBFs konsulenter og
DVBFs øvrige administration. Endvidere mødes kredse og DVBFs bestyrelse
normalt et par gange om året for at drøfte fælles spørgsmål.
I den forgangne sæson har kredsene og DVBF blandt andet i fællesskab udarbejdet forslaget til de ændringer af licenser og kontingent, som skal behandles
på dette møde. Det er også vigtigt for bestyrelsen at samle de gode input op,
som kommer frem på kredsenes repræsentantskabsmøder, som medlemmer af
bestyrelsen i videst muligt omfang forsøger at deltage i.
Repræsentantskabsmøde 2012
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DVBF ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kredsene i de kommende år.
Økonomien
Desværre udviser regnskabet for 2011 et underskud, hvilket ikke er tilfredsstillende for DVBF. Den detaljerede beskrivelse findes i den økonomiske ledelsesberetning.
Det betyder en større gæld og pres på den løbende likviditet. I samarbejde med
DIF og Sport Event Danmark har vi udarbejdet likviditetsbudgetter for 2012 og
2013. DIF stiller sig til rådighed med at understøtte vores likviditet i 2012 og
2013.
For at genoprette vores egenkapital har bestyrelsen besluttet, at egenkapitalen
skal være positiv ved udgangen af 2013. Det betyder naturligvis, at vores budgetter er meget stramme og alle omkostninger er vurderet nøje.
I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 vurderede bestyrelsen også organiseringen af DVBF’s administration. I konsekvens af de løbende forandringer besluttede bestyrelsen at nedlægge direktør/generalsekretær-stillingen,
idet stillingens arbejdsopgaver ville kunne løses af elitechefen og bredde- og
udviklingschefen i samarbejde med øvrige medarbejdere i administrationen.
Denne beslutning betyder så, at Jens Albagaard forlader DVBF med endelig
fratrædelse den 30. juni 2012. Fra den 1. februar 2012 har Jens løst diverse
administrative opgaver fra sin hjemmearbejdsplads. Den opnåede besparelse
vil først have fuld virkning i 2013.
Den nye ledelsesstruktur med Peter Morell som overordnet ansvarlig for administrationen og Mikael Trolle som sportsdirektør blev iværksat fra den 1. februar 2012.
Team Danmark
DVBF vil gerne takke for den støtte, som Team Danmark yder til vores beachherrer i bestræbelserne på kvalifikation til OL12 i London. Der skal kæmpes
hårdt for at nå målet. I skrivende stund er den endelige kvalifikation ikke afgjort.
For at sikre kontinuiteten i vores elitearbejde, herunder fremtidens talentudvikling og vores eksistensberettigelse som elitesport i Danmark, var det desværre
nødvendigt at føre retssag mod vores ellers i mange år loyale og gode samarbejdspartner Team Danmark. Der var ikke noget vi hellere havde været foruden, men som medlemsorganisation måtte vi tage de juridiske vurderinger til
efterretning og da Team Danmark ikke åbnede for en dialog var det desværre
nødvendigt at involvere domstolene.
Sagen har i 2011 været behandlet ved Østre Landsret og efter kendelsen i december 2011, der gik Dansk Volleyball Forbund imod, valgte bestyrelsen at
anke dele af dommen til Højesteret, idet præmissen for dommen af flere uvildige juridiske eksperter vurderedes som forkert. Team Danmark blev frikendt
Repræsentantskabsmøde 2012
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med baggrund i et besparelseshensyn, som Dansk Volleyball Forbund ikke anerkender var gældende på beslutningstidspunktet, hvor Team Danmark stoppede samarbejdet med Dansk Volleyball Forbund. Derfor prøves sagen en sidste gang ved Højesteret, idet sagen trods alt drejer sig om en bevilling til Dansk
Volleyball Forbund på 800.000,- kr.
Alle dokumenter i sagen fra begge parter findes på DVBF’s hjemmeside.
Tak til samarbejdspartnere og Volleyball Danmark
På DVBFs vegne vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for samarbejdet
og for opbakningen til volleyball-sporten i Danmark. Tak til sponsorer, fonde,
kommuner, idrætslige samarbejdspartnere og institutioner.
DVBFs frivillige ledere, styregruppemedlemmer og ansatte har igen i det forløbne år som altid arbejdet hårdt på at opfylde samarbejdspartnernes forventninger til DVBF. Tak for den store indsats.
Og en stor tak fra bestyrelsen for det allervigtigste arbejde for Volleyball Danmark – nemlig det store og kompetente arbejde, der udføres ude i klubber og
kredse. De mange frivilliges indsats er uvurderlig og uundværlig for Volleyball
Danmark. Det er glædeligt, at der fra mange sider fokuseres på frivillighed og
den store værdi, som frivilligt arbejde har for samfundet.
Afslutning
Bestyrelsen har i 2011/2012 bestået af 8 medlemmer plus formanden for TVD
som tilforordnet medlem. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelseskollegerne for et godt konstruktivt samarbejde og for indsatsen i det forløbne år.

Forretningsudvalget
v/ Erik Jacobsen, formand
Forretningsudvalget (FU) bestod i 2011 af formand Erik Jacobsen, næstformand Jørgen Bentzen, økonomiansvarlig Leif Sonnesen og bestyrelsesmedlem
Carsten Parsow.
Ledelsesgruppens medlemmer deltager i FU-møderne og Jens Albagaard var i
2011 sekretær for FU.
FU-møder afholdes som udgangspunkt den anden onsdag i hver måned. FU varetager den daglige løbende drift sammen med administrationen. Løbende afrapportering vedrørende økonomiske forhold og budgetopfølgning sker løbende til FU.
Ledelsesgruppens deltagelse i FU-møderne betyder, at cheferne for de respektive områder rådgiver direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer indstillings- og beslutningsprocessen og den efterfølgende effektuering af beslutningerne.
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FU og Ledelsesgruppen varetager forberedelse af bestyrelsens møder med de
nødvendige debatoplæg og indstillinger.
Ledelsesgruppen bestod i 2011 af Jens Albagaard, Mikael Trolle, Peter Morell
og formanden. Ledelsesgruppen mødes hver mandag morgen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke FUs medlemmer for deres store
indsats i udvalget og takke såvel valgte som ansatte deltagere i FU-møder for et
effektivt og godt samarbejde i 2011.

Administrationen
v/ Erik Jacobsen, formand
Selv om beretningen fra administrationen primært skal koncentrere sig om
2011, er det naturligt at indlede med de organisationsændringer, der er sket i
starten af 2012.
Bestyrelsen besluttede i januar 2012 at nedlægge generalsekretærstillingen,
hvilket medførte, at Jens Albagaard blev opsagt fra sin stilling som generalsekretær i Dansk Volleyball Forbund.
Dette har betydet en række personalemæssige ændringer i DVBF’s administration. Mikael Trolle er udnævnt til sportsdirektør og vil fremover – sammen
med sine nuværende ansvarsområder – varetage de internationale relationer og
tegne DVBF overfor eksterne relationer og samarbejds-partnere. Peter Morell
varetager fremover – sammen med sine nuværende ansvarsområder – det overordnede ansvar for DVBF’s daglige administrative funktioner samt turneringsog beach-området. Claus Bøllingtoft er rykket fra Bredde- og Udviklingsafdelingen ind i administrationen som administrationsleder.
Der er sket følgende ændringer af ansættelser i 2011:
 Casper Mortensen er pr. 31. december 2011 fratrådt sin stilling som Eventog Kommunikationskonsulent.
 Mads Bang Aaen er tiltrådt som Projektchef for EM 2012 og EM 2013.
 Lina Johansen er tiltrådt som Projektmedarbejder i BogU afdelingen i Projekt Medlemsboom.
 Udviklingskonsulent Line Høst er gået på barsel medio august og i et barselsvikariat er ansat Sara Winther Jensen.
 Mads Volff Jørgensen er tiltrådt BogU afdelingen i en tidsbegrænset stilling
i forbindelse med Spar Nord projektet.
 Nils Kliim er tiltrådt i BogU afdelingen i en tidsbegrænset stilling i forbindelse med projekt Nordea Fonden.
Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke DVBFs personale for endnu en stor
og målrettet indsats i 2011. Resultatet af indsatsen fremgår af beretninger fra
de enkelte områder.
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Beachområdet
Beretning
v/ Peter Morell
I sidste års beretning fra Beachområdet stod: ”Den verdensøkonomiske situation er dog ikke helt forsvundet fra sponsorernes marketingsbudgetter, hvilket
gør gennemførelsen af DBT 2011 til en økonomisk, risikabel affære.”
Desværre må vi her et år efter konstatere, at det blev lige så slemt som frygtet.
Danish Beachvolley Tour (DBT) 2011 oplevede en af de mest turbulente sæsoner i Tourens historie. Med kun tre afviklede stævner, blev det umuligt at
holde budgettet. Selv om vores eventmedarbejder arbejdede hårdt på at tilpasse
omkostningsniveauet, så det økonomiske resultat ikke blev helt katastrofalt, var
et underskud uundgåeligt. En fin række af mindre samarbejdspartnere var ikke
i stand til at opveje det økonomiske tab af en hovedsponsor. For at kompensere
for den noget decimerede Tour og for at trække deltagere til de stævner der var,
besluttede bestyrelsen at droppe beachlicensen i 2011.
Vi vil gerne takke de klubber, der i en svær situation, var med til at der i 2011
blev en Tour. Ligeledes vil vi gerne takke de mange frivillige fra klubber i Jylland, der gav en hånd, så der blev et stævne på havnen i Århus.
For at dette scenarie ikke skulle gentage sig i 2012, besluttede bestyrelsen i efteråret at tage en møderække med de 4 store beachklubber. Disse møder, to
beachseminarer og en nyetableret Beachtourgruppe har været med til at danne
grundlaget for tourkonceptet i 2012, der med 15 stævner på programmet tegner
til at blive en stor succes.
Som følge af den økonomiske situation og ønsket om en reorganisering af Touren, besluttede bestyrelsen at tage afsked med eventmedarbejder Casper Mortensen. Der skal lyde en stor tak til Casper for den megen energi og det store og
dygtige arbejde, der i en særdeles svær situation, er lagt i arbejdet med Touren
2010 og 2011.
Landsholdene
Herrelandsholdet – bestående af Bo Søderberg og Anders Lund Hoyer – fortsatte deres sportslige udvikling og succes i 2011. Det kulminerede med en fantastisk flot 5. plads ved VM i Rom – det bedste resultat parret og Dansk Volleyball endnu har opnået. Det helt store mål er dog fortsat en kvalifikation til
OL 2012 i London. Her er kravet en placering i top 16 på verdensranglisten,
men da hver nation kun kan stille op med to hold pr. køn til OL, vil det dog reelt betyde, at en placering i top 20-22 sandsynligvis vil være tilstrækkelig til en
OL-kvalifikation. Der er derfor ikke lang vej igen, før det helt store mål kan
opfyldes: OL-deltagelse.
Der er dog åbnet en anden dør, nemlig gennem kvalifikation via landsholdsturneringen Continental Cup, hvor første runde blev afviklet i København på Ofelia Beach v/ Skuespilhuset d. 10.-11. september 2011. Seks nationer deltog
med hver 2 damelandshold og 2 herrelandshold. De danske herrelandshold beRepræsentantskabsmøde 2012
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stod af parrene Bo Søderberg / Anders Lund Hoyer og Lars Mayland / Teis
Corneliussen, der via en flot 2. plads kvalificerede sig til anden runde i Paris.
De danske damelandshold bestod af Sanne Olesen / Cecilie Olsen og Pia Larsen / Mette Flügge. Holdene blev sidst og var således ude af turneringen.
Det blev et fantastisk flot arrangement i nogle helt unikke rammer, hvor
DVBF’s organisation lærte meget af, hvordan man afholder store sportsbegivenheder. Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, der deltog og en speciel
tak til Gerlev Idrætshøjskole, der deltog med hele deres beachvolleylinje.

Dommerområdet
Styregruppens beretning
v/ Hans Ole Nielsen, styregruppeformand
Dommerstyregruppen (DSG) har i år fået nye folk på flere pladser som det
fremgår af delberetningerne. Det har vist sig at give en god måde at arbejde på,
hvor nogle af de beslutninger der skal træffes lidt lettere kan føres ud i praksis.
Året har været præget af megen travlhed, men det er jo til dels selvforskyldt
når man sætter noget arbejde i gang. Vi har et ønske om at blive ved med at
udvikle og forbedre dommerarbejdet, og har et dynamisk arbejdende hold, som
jeg gerne her vil takke for et godt og spændende samarbejde, ikke altid helt i
enighed, men med samme mål, at højne det produkt som vi har påtaget os at
styre.
Fra starten af sæsonen trådte den nye gruppering i kraft, hvor vi har indført en
ny gruppe som nu hedder Ligadommer. Gruppe 1 er nu en gruppe hvor bl.a.
talenter på vej til ligaen befinder sig.
Det har igen i denne sæson været nødvendigt at trække meget på alle
dommerne, og tak for de mange timer i har brugt på dette. Til Paul Erik Jensen
og Torben Lykke skal herfra DSG lyde et stort tillykke med DVBF´s ærestegn,
som de modtog efter indstilling fra DSG.
Undertegnede deltog i CEV´s dommerseminar i maj der omhandlede
uddannelse, og her fik vi godt materiale med hjem til anvendelse ved DT
møder med dommerne. Overordnet kan man sige at det handlede meget om
leadership. Det blev vel modtaget af dommerne, og vi har stort set kun hørt om
fremgang på bedre håndtering af opgaverne.
Påsætning
v/ John Winkler
Året har været præget af 2 nye tiltag.
 Indførelse af Ligaen
 Overgang til Vol@
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Ligaen har medført flere aftenkampe på hverdage. Det sammenholdt med en
skæv geografisk fordeling af Liga dommere i forhold til Liga holdene, har givet en del problemer med at skaffe dommere. Det har betydet at dommere har
måttet tage fri fra arbejde, for at kunne nå frem.
Vi startede sæsonen med viden om, at vi skulle overgå til Vol@, på påsætning
og afregningsdelen. Desværre viste systemet uhensigtsmæssige problemstillinger, som har vanskeliggjort både dommernes og påsætternes arbejde.
Igen i denne sæson var der problemer med at få alle kampe påsat med to dommere. Derfor måtte en del kampe afvikles med kun en dommer, hvilket ikke er
ønskværdigt. Turneringsåret har været præget af en del remplaceringer af kampe, som sammenholdt med det nye systems mangler, har givet en øget arbejdsmængden hos påsætterne, hvilket ikke er acceptabelt, da deres arbejde er
frivilligt og ulønnet.
Udvælgelsen af dommere til slutspillet, er igen i år blevet foretaget efter en
model hvor dommerne er blevet matchet til hver kamp hvilket har fastholdt en
linje i påsætningen, til gavn for forhåbentlig alle parter.
Udvikling
v/ Hans-Ole Nielsen
I sæsonen 2011-2012 er der gennemført udviklinger (vejledning af dommerne),
hvor fokus har været at få kigget på de dommere der ikke har været kigget på
længe. Vi er jo ramt her af samme problemstilling som med at skaffe dommere,
men det er da lykkedes at få kigget på et fornuftigt antal inden for budgetrammen.
Ved at kigge mere grundigt fra starten, er det lykkedes ved fleres hjælp at gennemføre disse udviklinger i forbindelse med påsætning til kampene. Dommerne er meget interesseret i at blive udviklet, og i forbindelse med liga projektet
må vi forvente at udviklinger ikke skal stå alene.
Dommerseminar for alle DT-dommere blev afholdt i januar 2012, hvor et pænt
antal DT-dommere deltog. Seminaret omhandlede dommernes egne cases
oplevet undervejs, samt en test af vores A dommerprøve.
Spilleregler
v/ Mads Olsen
På spilleregelområdet har det været et roligt år. Der har ikke været nog1e nye
regler. Men alligevel dukker der naturligvis nye spørgsmål op, der skal tages
stilling til – og der dukker nye informationer om fortolkninger af regler op.
Følgelig har der været arbejde med diverse præciseringer.
Der har været et par enkelte protestsager, hvor spilleregelgruppen har været i
aktion.
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Uddannelsegruppen
v/ Michael Andersen
Nu har jeg været med i et år, hvor jeg har fået ansvaret for uddannelsen, hvilket
også er en opgave jeg brænder for så det er jo dejligt. Året som der gik, har vi
fået kigget på følgende:
Prøverne til A og B dommerkurserne
Vi har fået opdateret vores dommerprøver, hvilket også var meget tiltrængt, da
der var flere fejl i de gamle, idet der har været en del regelændringer siden de
sidst blev opdateret.
Vi fik også testet den ene A-prøve på vores dommer seminar ved
pokalfestivalen, da vi tog den sammen med alle de fremmødte DT dommere,
hvilket blev modtaget positivt af dem.
DT dommerkursus
Vi har afholdt et enkelt DT kursus i Brøndby det forløbende år, der var ”kun” 3
kursister tilmeldt fra Sjælland, som alle bestod flot ifølge vores instruktør
Hassan, så et stort tillykke skal der lyde fra DSG. Vi forventer også at afholde
et DT kursus i sæsonen 2012-13.
Fremtiden
Når vi kigger lidt ind i fremtiden, så ser det ud som om vi får nogle store
problemer med at være dommere nok til at afvikle DT turneringen, da mange
af vores kollegaer er ved at være godt oppe i årene. Vi har og får specielt
problemer i det jyske, så her skal vi have kigget på, hvad vi kan gøre for at få
nogle flere dommere.
Der bliver afholdt en del B-kurser i Jylland, men der bliver ikke afholdt nogle
A-kurser (Dog har Uffe afholdt et i år, tak for det Uffe), men vi skal have
fundet ud af hvordan vi kan få afholdt nogle flere A-kurser der, måske skal vi
have uddannet nogle flere instruktører her. Torben Lykke og jeg er begyndt at
kigge på hvilke metoder vi skal bruge i det jyske, men en ting er sikkert vi skal
i gang nu og det kommer vi, men mere om det i beretningen til næste år.
Internationale Dommere og Teknisk Delegerede
v/ Hans-Ole Nielsen med hjælp fra Aage Christensen
Vi kan i denne sæson med glæde meddele at to at vore unge meget talentfulde
dommerkandidater, Rebecca Borup Sørensen og Mads Olsen, har deltaget i og
bestået med højeste karakterer i FIVB internationale dommerkursus. De kan nu
kalde sig internationale dommerkandidater, og er parat til for alvor at kaste sig
ud i dommeropgaverne på internationalt niveau. Begge har været involveret i
ungdomskampe tidligere, men vil få deres debut på seniorplan, når
herrelandsholdet varmer op med kampe mod Østrig og Great Britain i maj
måned. Begge skal inden for de næste år have dømt en række kampe med
bedømmelse, inden de kan kalde sig internationale dommere. Første chance
kan være deltagelse i EM 2012 – lad os håbe at én af dem får chancen i august.
Dejligt at se at fremtiden er sikret, når et par af vore ældste dommere, inden for
de 2-3 år falder for den internationale aldersgrænse på 55 år.
Repræsentantskabsmøde 2012
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Efter et par sæsoner med jævnt aktivitetsniveau blandt dommerne, ser det ud til
at vi frem mod EM i 2012 og ikke mindst 2013 har fået rigtig gang i det
internationale dommer område.
Påsætningerne fra det europæiske forbund har været i et stigende omfang såvel
mængde- som niveaumæssigt. Alle fire dommere har fået en mængde opgaver
gennem vinteren, og det fortsætter i foråret. Aage har netop afsluttet en
spændende sæson med at dømme en ren polsk europacup finale – næsten tre
timers kamp med golden sæt og udsolgt hus med over 3500 tilskuere.
Birger har grundet sygdom desværre måttet melde fra et par arrangementer,
men vi håber han kommer i gang igen snarest.
Såvel Jan, Michael og Aage har netop fået nye opgaver i Europå League, hvor
det danske herrehold, i sine forberedelser til næste års EM, deltager for første
gang. Derudover dømmer Jan kvalifikationskamp til EM i Sverige og Michael
Small Countries mesterskaber i Luxembourg.
Også herhjemme og på nordisk plan har der været fuldt program med
mesterskaber for ungdomslandsholdene og klubberne. Med såvel indledende
som finalerunde i Nevza klubmesterskaber her i Danmark har det givet god
mulighed for at pleje rutinen. Her i maj og juni måned gælder det så
herrelandsholdets forberedelser til EM.
I maj måned deltager vores nye kvindelige internationale dommer, sammen
med DSG´s formand, i det europæiske volleyballforbunds seminar for netop
kvindelige dommere. På internationalt og europæisk plan gøres der meget for
at promovere kvindelige dommere – og senere på året er der planlagt et
internationalt dommerkursus udelukkende for kvinder!
Teknisk Delegerede
I denne sæson har Danmark ikke været repræsenteret med Teknisk delegeret i
Europæisk sammenhæng, idet CEV har valgt at se bort fra Max Kjærs
deltagelse. I Danmark er jobbet p.t. reduceret til at deltage i Nevza
klubmesterskaberne, som paradoksalt med sine flere sammenfaldende stævner,
har givet problemer med at finde erfarne folk til denne post.
Der skal lyde en stor tak til Aage Christensen, som har hjulpet med det praktiske arbejde.
Beachvolley
v/ tilforordnede: Leif Sonnesen og Flemming Munk
Beachvolleysæsonen 2011 bød ikke på så mange opgaver da touren blev lagt
om. Der var opgaver lidt spredt til dommerne, og ved finale stævnet var der
dækket ind med det sædvanlige hold, dog undtaget Joan og Jan Søgaard, der
efter at have været med siden beachvolley startede i Danmark, valget at sige
stop. En stor tak for den store indsats de begge har ydet gennem årene.
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Internationalt beachvolley
Danmark var i september vært for en CEV OL-kvalifikationspulje i København. Det var 1. gang vi har prøvet dette, og det var med stor glæde at vi havde
3 dommere, 1 Court manager og en Referee manager med tæt på CEV´s ansvarlige, og alle fik stor ros for vel udført arbejde. Dette gjaldt ikke mindst alle
de frivillige og tak til jer endnu engang.

Bredde- og Udviklingsområdet
Styregruppens beretning
v/ Jørgen Bentzen, styregruppeformand
Værdien af det arbejde vi udfører i BogU (Bredde- og Udviklingsafdelingen)
måles af mange på antallet af de medlemmer, vi kan rekruttere. Det er også helt
centralt for os i forhold til en lang række parametre. Flere medlemmer giver
bedre økonomi til DVBF og klubberne. Flere medlemmer giver bedre turneringer. Flere medlemmer giver en større selvforståelse etc. Derfor føles den årlige medlemsindberetning også som en eksamen for os.
Har I fået flere medlemmer end sidste år? Kan I fastholde 12-18 årige? Giver
Bedstevolley nye medlemmer? Kidsvolley, er det toppet medlemsmæssigt nu?
Hvis vi skulle vurdere 2011 ud fra, hvordan det er gået medlemsmæssigt, så
kan vi være ganske godt tilfredse. 17.461 medlemmer hvilket er 1.164 medlemmer flere end sidste år. Disse nye medlemmer er primært hentet via vores
store projekt med Danmarks Idræts-Forbund, der har Bedstevolley som det store fokus. For fortsat at kunne vokse medlemsmæssigt har jeg to opfordringer til
jer.
 For det første vil jeg bede jer se på, om der ikke i jeres forening ville
være mulighed for at starte en Bedstevolleyafdeling op eller indgå i et
samarbejde med en lokal ældreidrætsforening. Erfaringer fra andre
klubber viser, at der ligger et stort potentiale her, dels for at øge medlemstallet men også for at skabe flere ressourcer af såvel menneskelig
som økonomisk karakter.
 For det andet vil jeg bede jer om at være mere opmærksom på indberetningen af jeres medlemstal. Dels at I gør det rettidigt, men også at I tæller jeres medlemmer korrekt. Medlemstallet er ikke et øjebliksbillede
pr. 31. december, men en opgørelse af alle de medlemmer, der har været i løbet af hele året.
Projekter og aktiviteter
I 2011 oplevede vi en markant stigning i antallet af afviklede Kidsvolley skolestævner. Det blev til 225 stævner med deltagelse af ca. 32.000 elever. Et tæt
samarbejde mellem DVBF, Dansk Skoleidræt og de mange klubber i landet
sikrede en flot afvikling og en stor succes. Basisfinansieringen af skoleturneringerne kommer fra Novo Nordisk, men i år har 40 af vores stævner haft specielt fokus på Sundhed, tryghed og trivsel med økonomisk støtte fra Spar Nord
Fonden og Fødevareministeriet.
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Dansk Volleyball Forbund har sammen med 20 af vores Kids- og Teenklubber
lavet samarbejdsaftaler med skoler, der ligger i klubbernes lokalområder. Formålet med samarbejdet er at skabe en tættere kontakt mellem den lokale volleyballklub og den lokale skole, så børnene og de unge har mulighed for at
dyrke idræt i deres nærområde. Skolen bliver således Kids- eller Teenskole
med en idrætslærer som ambassadør, som klubberne altid kan henvende sig til.
20 klubber har i 2011 arbejdet med projekt ”Frivillig” og 40 klubber deltog i
Volleyballens Dag. Det kan ligeledes nævnes, at der i 2011 er gennemført 25
Kids- og Teenvolley camp. I arbejdet med udbredelse af kendskabet til Teenvolley er der arbejdet målrettet med gymnasierne, hvor der er gennemført lærerkurser på 12 gymnasier.
UVX konceptet kører nu på fjerde år med arrangementer med blandt andet
Frederiksberg Volley og VK4000 – Roskilde Ungdomsvolley. Derudover er
gennemført en række enkeltstående UVX arrangementer i samarbejde med vores klubber.
Bedstevolley er fokusprojekt sammen med DIF og med Lina Johansen som
projektleder. I 2011 er der gennemført 35 klubbesøg i ældreidrætsforeninger,
og vi fået 32 nye basis-klubber med Bedstevolley og mere end 1.000 nye medlemmer. Fire volleyballklubber har taget Bedstevolley på programmet.
Langt de fleste af DVBF’s uddannelsesaktiviteter afvikles igennem Uddannelseshuset. Gennemførte kurser igennem Uddannelseshuset i 2011:

Basistræner 1+2
Teentræner 1+2
Kidstræner 1
Kidstræner 2
Kidshjælpetræner
Træner Symposium
Kidsklubsamling
B-dommer

Antal kurser
6
5
10
6
4
1
5
3

Antal deltagere
42
48
119
73
111
40
120
42

Herudover er der gennemført temakurser og klubkurser, særligt inden for Kidsog Teenvolley, kids- og teendommer.
Kurserne er gennemført ved hjælp af vores korps af dygtige og engagerede instruktører.
I BUSG (Bredde- og Udviklingsstyregruppen) mener vi, at arbejdet i BogU
skal vurderes på andre parametre end medlemstallet. Vi skal vurderes på den
kvalitet vi leverer i Uddannelseshuset, relevansen i vores klubudviklingsprojekter, samt vores evne til at skabe ekstern finansiering til arbejdet med bredde
og udvikling. I forhold til de produkter vi leverer til jer klubber og kvaliteten af
dem, så er det jer, der skal vurdere os og give den tilbagemelding, der er så vigtig for, at vi kan blive bedre. Et eksempel på hvor vi i 2011 har lyttet til jeres
ændringsforslag, har været i forhold til aldersgrupperne for ungdom. Vi har efRepræsentantskabsmøde 2012
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ter tilbagemeldinger fra jer, ændret ungdomsårgangene så de nu hedder U14,
U16, U18 og U21.
EM i volleyball i Danmark kommer nærmere og nærmere. Det er ikke kun noget, der vedrører vores landshold men noget, der vedrører os alle. Om 1½ år vil
vi få den medieomtale og den synlighed, vi altid har drømt om. Volleyball vil i
den grad komme i fokus. Denne interesse skal selvfølgelig udnyttes til at få en
masse nye volleyballspillere i vores klubber. Men vi skal også være klar til at
tage imod dem og give de nye spillere en god oplevelse fra den første træningsaften. Vi vil fra sæsonstarten introducere et nyt projekt ”Er din klub i EM
form” Her vil fokus være på, at alle bliver klar med haltid, bolde, trænere og
ledere, så vi er forberedt og kan udnytte denne enestående chance bedst muligt.
Sidst men ikke mindst skal det i beretningen for 2011 også nævnes den meget
store bevilling, vi har fået fra Nordea Fonden. Nordea Fonden har over 2 år bevilget 1,5 millioner til støtte til flere projekter – Bedstevolley og Teenvolley og
til et nyt spændende projekt Havevolley. Det vil I komme til at høre meget mere om.
Tak for indsatsen
Til slut vil jeg takke alle de frivillige ledere og trænere rundt om i landet, der
igen har gjort et stort stykke arbejde for at udvikle dansk volleyball. Uden jeres
medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med rette kan være stolte af, ikke
gennemføres. Endelig vil jeg rose vores ansatte, og takke for den dedikerede og
målrettede indsats I altid yder.

Turneringsområdet
Styregruppens beretning
v/ Flemming West, styregruppeformand
Turneringsaktiviteterne i Dansk Volleyball Forbund kræver et stort, dagligt arbejde med kontakt til vores mange medlemmer, klubber og kredse. Sådan er
det år efter år, men vi er alle blevet mere og mere krævende med hensyn til, at
få et hurtigt svar på mail, på telefoniske henvendelser o.l. Så vores ansatte i
DVBF har til tider rigtig travlt. De har blandt meget andet travlt med at give os
alle et hurtigt svar, og efter min bedste overbevisning gør de det stadig rigtig
godt, så en stor tak skal der lyde til de ansatte på turneringsområdet: Henrik Petersen og Peter Morsing.
År 1 med wild card hold i landets bedste række
Det har været et år i DVBF-regi og ikke mindst i TSG-regi, hvor der rigtig har
været gang i den. Vi har for første gang nogensinde haft et wildcardhold i landets bedste række. Det gav rigtig meget mening, da sportschefen og ungdomslandstræneren i fællesskab med TVD søgte om en ekstraordinær plads i
rækken til HU20 landsholdet. Det blev hurtigt besluttet at udvide rækken til 10
hold og det har helt sikkert været en succes med de ekstra hold i rækken. Det
har så også ind i mellem givet problemstillinger af forskellig art. Det man skal
huske, er jo netop, at det var noget helt nyt og derfor er der ting, som der helt
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ekstra ordinært er givet lov til og som der ikke nødvendigvis gives lov til i
fremtiden.
Fremadrettet har vi i bestyrelsen besluttet at forlænge forsøget med ét år, hvor
HU21 holdet fortsat deltager i herrernes VolleyLiga. Det er aftalt, at forsøget
skal evalueres til december med henblik at tage stilling til om udviklingsholdet
skal have en permanent plads i rækken.
Fra Elitedivision til Liga
Der er arbejdet med, og bliver stadigt arbejdet med, at forbedre produktet omkring landets bedste række. Og i forbindelse med denne fokusering syntes vi,
det kunne være både ”løftende” og fremtidssikret at tage nyt navn. Derfor valgte vi at kalde den bedste række for VolleyLigaen. Der er også kommet andre
løft til Ligaen. Blandt andet er det nu muligt at følge kampene live via hjemmesiden www.volleyliga.dk og der vil de kommende år også komme andre løft
der forhåbentlig gør det hele meget mere publikumsvenligt. Vi håber klubberne
formår at ”sælge” sig selv lokalt, så publikumsrammerne bliver bedre fyldt ud.
Det kunne være ved at invitere hele skoleklasser ind eller måske endda hele
skolen. Det handler kort og godt om at skabe fest og ramasjang både ved tv
kampe og ikke tv-transmitterede kampe.
Angående bemandingen i TSG, har vi haft et godt og roligt 2011. Carsten Parsow sidder fortsat i styregruppen selv om han også gennem året er blevet formand for Ligagruppen. Herudover har TSG i det forløbne år bestået af Michael
Staal og Hans Ole Nielsen. Tak til jer alle sammen for jeres deltagelse. Skulle
der være nogen af jer læsere, som kunne være interesseret i at deltage i arbejde
med turneringsvolleyball i Danmark, er I meget velkomne til at kontakte mig
for en snak om det. På forhånd tak.
Jeg vil her gerne sige tak til alle de klubber, som hjælper os med at afvikle turneringerne. Her tænker jeg specielt på DM’erne, på de forskellige kvalifikationsturneringer og weekendstævner. Det er dejligt, at der altid er en positiv
indgang til det at hjælpe. Tak for det.
Der er stadig mange, som gerne vil give udtryk for deres holdninger og meninger, som jo grunder i deres stærke engagement i volleyball. Dette sker via
diverse nyheds- og diskussionsfora, og ikke mindst er Facebook også blevet et
forum, hvor rigtig mange ytrer sig om volleyball og turneringerne generelt.
Turneringsaktiviteten afvikles i nært samarbejde med Dommerstyregruppen
(DSG). Vi finder det naturligt, at TSG og DSG også har et tæt samarbejde og
udveksler holdninger og erfaringer i forhold til situationer, hvor begge parter
har interesser, og vi har i det daglige et godt samarbejde. Vi har aftalt i det
kommende år at afholde et par fælles møder med DSG, hvor vi kan få fastlagt
den fremtidige samarbejdsform lidt mere præcist end hidtil. Jeg værdsætter det
gode samarbejde og siger DSG tak for det.
Tak for samarbejdet til TSG-medlemmerne. Til slut skal der lyde et stort tillykke til alle medaljetagerne ved de danske mesterskaber i hver deres række.
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På gensyn til repræsentantskabsmødet og ikke mindst den kommende sæson.

Top Volley Danmark
Top Volley Danmarks beretning
v/ Eric Adler, formand for Top Volley Danmark
Indledning.
2011 blev året hvor retningen for Dansk Volleyball Forbund på mange områder
blev drejet mod nye ambitiøse mål. Danmark er for første gang i historien blev
tildelt værtskabet for europamesterskaberne i volleyball, og ikke alene blev vi
sammen med Polen værter for senior EM for herrer i september 2013, men tillige også for Junior EM (HU20) i august 2012. Det er med stolthed at vi for alvor er gået i gang med forberedelser til disse banebrydende arrangementer. En
meget stor tak skal allerede tidligt i denne beretning gå til Sport Event Danmark og byerne Odense, Herning Aarhus og København for deres helt afgørende støtte til Senior EM i 2013 samt til Randers for deres bidrag til Junior
EM i 2012. Disse partnere er helt afgørende for at vi kan løfte denne store opgave.
Dansk volleyball vil nu gå ind i en ny æra og volleyball vil aldrig mere blive
det samme efter 2013. Dette ment yderst positivt. En ny tid med forhåbentlig
mange succeser vil være i vente, men først skal mange arbejdsopgaver udføres
før den sidste bold er spillet i finalen i Parken den 29. september 2013 med
15.000 tilskuere. Vi er i fuld gang med rekruttering til vores events, og håber at
mange vil synes at det kunne være en spændende lejlighed at bidrage til som
frivillig. Vores projektteam bag vores events, ledet af projektchef Mads Bang
Aaen er langt i planlægningsfasen, og i løbet af sommeren vil denne planlægning blive udfoldet i forbindelse med EM 2012 i Randers, som startskuddet og
efterfølgende frem mod det store senior EM i 2013.
Samtidig med at vi satser på vores fremtidige events er det vigtigt at TVD fortsat arbejder kontinuert og langsigtet med vores strategier omfattende talentudvikling, uddannelse af trænere, udvikling og klargøring af vores landshold til
fremtidens udfordringer, samt opgradering af elitedivisionen til en ambitiøs
VolleyLiga. Alt sammen gennemført med respekt for at der skal være en stor
sammenhængskraft med resten af DVBF’s fokusområder. Arbejdet giver stor
mening og heraf engagement – også selvom vi ikke altid er enige om hvordan
elitevolleyball i Danmarks skal drives frem. Meninger brydes og det er sundt
og med den nødvendige refleksion forsøger vi hele tiden at få processen til at
forløbe med stor fremdrift uden at vi taber nogle undervejs.
TVD er stadig opdelt i 5 primære projektområder. Sportdirektør Mikael Trolle
er overordnet ansvarlig og daglig leder af DVBF’s eliteafdeling og medlem af
DVBF’s ledelsesgruppe.
Projektområder og områdeansvarlige:
1. Landshold herrer: HA, HU21, HU20, HU19 og HU17.
Sportslig ansvarlig og coach: Fred Sturm.
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2. Landshold damer: DA, DU20, DU19, DU18 og DU17.
Sportslig ansvarlig og coach: Sven Brix.
3. Talentudvikling, TC træneruddannelse og aldersrelateret træning.
Ansvarlig: Sven Brix, Henrik Petersen.
4. VolleyLigaen.
Ligakonsulent: Per Vind Petersen.
5. EM 2012 og 2013.
Projektchef: Mads Bang Aaen.
Teknisk ansvarlig: Per Vind Petersen.
Herrelandsholdene.
Herrelandsholdets store udfordring i 2011 var OL kvalifikationen i august.
Som forberedelse deltog holdet i en træningslejr med Schweiz, hvor der blev
spillet en officiel landskamp som Danmark vandt med 3-2. I den efterfølgende
OL kvalifikationsturnering var Danmark oprindeligt seedet til at træde ind i
turneringens i 2. runde, men på baggrund af ekstra mange deltagende hold,
blev en 1. runde kamp mod Georgien nødvendig. Herrelandsholdet spillede
begge kvalifikationskampe i Danmark og vandt begge sikkert med 3-0. Et forventet resultat, som dog grundet denne ekstra runde samt en forlænget landsholdsperiode, havde en negativ økonomisk indflydelse på et yderst presset
budget for året. Disse ekstra udgifter i 2011 på herrelandsholdet er dog opvejet
af at netop herrelandsholdet de sidste par år har bidraget positivt ved besparelser på netop deres budget.
Som forberedelse frem mod OL kvalifikationens 2. runde spillede herrelandsholdet en officiel invitationsturnering i Makedonien. Først blev det til et 1-3
nederlag til Makedonien, hvorefter holdet vandt de to efterfølgende kampe
mod Ungarn og Makedoniens Ligalandshold med henholdsvis 3-0 og 3-1. Specielt sejre og stærke Ungarn var et bemærkelsesværdigt resultat.
Herrelandsholdet mødte efterfølgende Spanien i OL kvalifikationens 2. runde.
Spanien, de forsvarende Europa mestre fra 2007, blev en stor udfordring for det
danske hold. De viste i 1. kamp på hjemmebane at holdet kunne matche det
stærke spanske hold, men det endte dog med en spansk sejr på 3-1. Det skal
bemærkes at 3. og 4. sæt i kampen blev afgjort med mindst mulig marginal i
spansk favør. På udebanen i Teruel ugen efter, var de danske odds svære, og
det endte med et forventet nederlag på 0-3.
Allerede i januar måned startede ungdomslandsholdenes program. EM kvalifikationen for Youth HU19 herrer (1993 og yngre) blev afviklet i Steinbrunn i
Østrig. Danmarks pulje bestod af følgende nationer (resultatet i parentes): Østrig (1-3), Grækenland (0-3), Portugal (1-3), Rusland (1-3), Tjekkiet (0-3).
Danmark tabte således alle kampe og led under ikke at være 100 % sammenspillet. Turneringen var yderst interessant idet aldersgruppen var den samme
som senere vil skulle spille HU20 EM i Danmark og Polen i 2012. Fra puljen
kvalificerede Rusland og Grækenland sig til EM slutrunden, hvor de endte på
henholdsvis 3. og 6. pladsen. To nationer som allerede har kvalificeret sig til
EM 2012 i Polen og Danmark. På baggrund af erfaringerne fra netop denne
pulje, samt ved at lytte til andre landes anbefalinger, besluttede DVBF efterfølgende at etablere U20 landsholdet som et fuldtidsmandskab i VolleyLigaen
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under ledelse af landstræner Fred Sturm, som forberedelse til EM slutrunden i
Randers 2012. Et succesfuldt koncept som har udviklet holdet meget, og som
resulterede i at holdet sluttede som nr. 6 i VolleyLigaen.
I maj måned deltog HU21 landsholdet i VM kvalifikationsturneringen i Sofia,
Bulgarien. Danmark var kommet i en dynamitpulje bestående af følgende nationer (resultatet i parentes): Polen (0-3), Frankrig (0-3), Bulgarien (0-3), Rumænien (3-2). Det blev en fint spillet turnering af Danmark, som afsluttede
turneringen med en fornem sejr mod Rumænien. Danmark havde matchbolde
allerede i 3. sæt – men kampen måtte ud i 5 sæt før Danmark kunne trække sig
sejrrigt ud. Bulgarien kvalificerede sig til VM efter en sejr over Polen i den afgørende kamp.
Med baggrund i talentcentrenes pinse- og sommerlejr blev truppene til NEVZA
(North European Volleyball Zonal Association) mesterskaberne for HU17
(1995-96 og yngre) og HU19 (1993 og yngre) landsholdene udtaget. Holdene
forberedte sig gennem august for i september at spille HU17 mesterskaberne i
Falköping, Sverige og i november HU19 mesterskaberne i Torshavn på Færøerne. HU17 vandt bronze efter en sikker sejr mod Sverige mens HU19 efter en
flot finalesejr over Norge vandt guld på Færøerne.
Damelandsholdene.
Dameholdets store udfordring i 2011 var tillige OL kvalifikationen i august.
Holdet startede sæsonen i juni med to landskampe mod Norge på hjemmebane,
som begge blev vundet med henholdsvis 3-2 og 3-0. I august gik turen til Østrig hvor holdet indledte med en flot sejr på 3-2, hvorefter Østrig dagen efter tog
revanche med 3-1. På denne baggrund indledte damelandsholdet en meget succesfuld OL kvalifikation mod Bosnien i slutningen af august.
Begge OL kvalifikationskampe blev afviklet i Danmark på to på hinanden følgende dage. Danmark vandt det første indbyrdes opgør med 3-1, men dagen efter tog Bosnien revanche og vandt 3-2. Således stod det 1-1 i kampe og kvalifikationsopgøret skulle afgøres igennem et ”Golden Set”. Her trak Danmark
efter en gyser det længste strå med sæt sejren 15-13. Videre avancement til 3.
runde i Azerbaijan var sikret. En stor sportslig succes, men også en stor udfordring økonomisk da dette avancement ikke på forhånd var forventet.
3. runde blev spillet i november mod modstanderne fra Azerbaijan og Bulgarien. Her var damelandsholdet oppe imod de helt store nationer i Europa og det
blev til to forventede og klare nederlag, hvor Danmark dog fik markeret at vi er
en nation i fin fremgang. En flot afslutning på en meget fin landsholdssæson
for damelandsholdet.
DU 18 startede ligeledes deres aktiviteter i januar måned med EM kvalifikation
for Youth DU18 (1994 og yngre) i Slovenien. DU18 landsholdets pulje i Slovenien bestod af følgende nationer (resultatet i parentes): Slovenien (0-3), Ungarn (0-3), Ukraine (0-3), Hviderusland (0-3). Danmark tabte således alle kampe og puljen var en stor udfordring. Men frugten af vores langsigtede talentarbejde begynder at spire og selvom modstanderne var en stor mundfuld vil
Danmark fremadrettet kunne have ambitioner om bedre resultater.
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I maj måned startede DU20 landsholdet med to testkampe mod Sverige i Falköping, som begge blev tabt med henholdsvis 0-3 og 2-3. En god forberedelse
før DU20 landsholdet i VM kvalifikationsturneringen i maj i Moskva, Rusland.
Danmark var tillige kommet i en stærk pulje bestående af følgende nationer
(resultatet i parentes): Rusland (0-3), Finland (0-3), Israel (1-3), Hviderusland
(0-3). Det lykkedes kun af fravriste Israel et sæt, men flere sæt var tætte hvilket
vidner om at ambitionsniveauet fremadrettet vil kunne øges på damesiden.
Mange dygtige spillere er på vej frem.
Med baggrund i talentcentrenes pinse- og sommerlejr blev også truppene til
NEVZA (North European Volleyball Zonal Association) mesterskaberne for
DU17 (1995 og yngre) og DU19 (1993 og yngre) landsholdene udtaget. Holdene forberedte sig tillige gennem august for i september at spille DU17 mesterskaberne i Falköping, Sverige og i november DU19 mesterskaberne i Torshavn på Færøerne. DU17 vandt bronze efter en flot sejr mod Sverige mens
DU19 efter en sikker finalesejr over turneringens overraskelse Færøerne (vandt
over Norge i semifinalen) vandt guld på Færøerne.
Det er tydeligt, at det fremtidige talentarbejde kommer til at forbedre ungdomslandsholdenes niveau, og igennem en strategi, hvor vi ikke alene ønsker
at konkurrere i Norden, men tillige i det centrale Europa, håber vi i løbet af 4-6
år at kunne se en markant forbedring af vores niveau på ungdomslandsholdene.
Talentudvikling.
DVBF’s talentudvikling er ved at være fuldt udbygget. Spillere, trænere, klubber og forældre har taget meget positivt imod tilbuddet, som gradvist opkvalificeres både i omfang og kvalitet. Omfanget af tilbud til unge talenter i alle aldre
er mangfoldigt. De tilbydes træning i klubberne, talentcentre, camps og med
landsholdene. Samtidig giver vores nye aldersgrænser og lempelige forhold
omkring repræsentation på flere hold en optimal mulighed for at skabe de rette
rammer omkring den enkelte spillers aldersrelaterede udvikling.
Vores talentkoncept er netop baseret på teorien omkring aldersrelateret træning
og sigter mod en bred tragt med tre talentniveauer C, B, og A. C niveauet er
indslusningen til vores ”School of Volleyball”, B er niveauet over, hvor fokus
for alvor rettes imod at skabe en ”Expert Volleyballplayer” og A niveauet liggende med krav til præstationer lige under, hvad der kræves for at spille på vores ungdomslandshold, såfremt talentet rækker så langt. Ideen med talentarbejdet er, at alle skal have en mulighed for at gå gennem denne ”School of
Volleyball”, også selvom ikke alle, der gennemgår denne uddannelse, ender
som landsholdsspillere. Vi hylder princippet om, at alle der kan og vil skal have muligheden for at udvikle sit personlige expertniveau – til gavn for volleyball, og samtidig sikres det, at vi ikke taber talentfulde spillere i processen.
Det ”Aldersrelaterede Træningskoncept” og ”Talencentermanualen” udgør basis for vores talentudvikling i DVBF. og vi arbejder løbende med at implementere vores udviklingsfilosofi i talentcentre og klubber. Det er en længerevarende proces, som vil kræve tålmodighed og vedholdenhed.
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Den røde tråd i DVBF’s talentarbejde er således synligt ved at slå igennem.
Mange talentfulde volleyballspillere er på vej gennem deres volleyballskole, og
det vil lede til mange dygtige volleyballspillere i Danmark i fremtiden. Som en
overbygning afprøver vi i disse år projektet hvor vores HU21 landshold
samtræner som hold og spiller i VolleyLigaen. En model vi kender fra mange
andre lande. Erfaringerne med modellen er gode, men kræver yderligere evaluering før det endelig kan vurderes, hvorvidt det er en model der skal gøres
permanent og måske tillige implementeres på pigesiden. Tillige er det muligt i
endnu højere grad at koble fremtidige udvalgte TC hold til divisionsrækkerne,
men dette er kun på idéplan i øjeblikket.
Vi mener at have et talentarbejde, der kan måle sig med mange af de nationer i
Europa, som vi i fremtiden ønsker at sammenligne os med. Et signal om at vores talentudvikling bevæger sig i den rigtige retning kan måles på det niveau,
ungdomslandsholdene viser i internationale sammenhænge. Her viser præstationerne i 2011 fine fremgange, hvilket giver løfter for fremtiden.
Top Volleyball Danmark
I 2011 fortsatte TVD samarbejdet med eliteklubberne. Projekt VolleyLiga blev,
samtidig med opretholdelsen af eliteklubmøder, omdrejningspunktet for eliteklubbernes videre udvikling. Certificeringen af elites talentudviklingsmiljøer
blev fastholdt gennem wildcardordningerne, som er under en yderst positiv og
god udvikling, med flere og flere eliteklubber som motor bag disse talentudviklingsmiljøer.
Projekt VolleyLiga blev opgraderet med indførsel af E Score sheet og DataVolley i alle ligaklubber. Klubberne har taget meget positivt imod denne udfordring, og det viser at alle er forandringsparate så længe at vi sikre at udviklingen er i balance med klubberne ressourcer. E Score Sheet blev gradvist
indført i efteråret, og ved årsskiftet var alle klubber i stand til at præsentere livescore fra alle deres kampe. Disse kunne således følges løbende på ligaens
portal. Vi skal være tålmodige med hensyn til ligaens udvikling, men med den
fremtidig aftale med Kanalsport vil der også følge forpligtelser herunder vores
klubbers evne til at skabe tilskuerværdige events.
Vi er for alvor ved at være klar til at opgradere vores flagskib på elitesiden, og
dette er vigtigt i en hård konkurrence med mange andre idrætsgrene i Danmark.
Tak til eliteklubberne for med åbent sind at kaste sig ind i arbejdet med at udvikle VolleyLigaen, og med finansiel støtte at sikre, at vi i tider hvor forbundets økonomi er under pres, rent faktisk får sat maksimal fokus på projektet. Uden denne positive tilgang fra klubberne var det aldrig lykkedes.
TVD vil gerne benytte lejligheden til at takke alle fra idrættens verden, der
igennem de sidste mange år har støttet op omkring forbundets elitearbejde både
internt som eksternt. Det har været en uvurderlig støtte for årets arbejde og
mange aktiviteter.
Det er vigtigt at vi fastholder vores grundlæggende værdier, berettigelse og
fortsatte tro på den elitekultur, vi i mange år har arbejdet så hårdt for at skabe,
på lang sigt nok skal bære frugt. Det er en fornøjelse at se, hvor mange steder
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dansk volleyball er i vækst, på trods af ofte vanskelige vækstbetingelser. Det
viser at vi stadig har hjerteblodet og engagementet til at søge nye veje for
dansk volleyball. Dette vil bidrage til, at Danmark i fremtiden fastholder sin
position som et yderst respekteret forbund og nation i international volleyball.
At vores drømme også rækker videre end dette ved de fleste, og netop drømmene holder vi aldrig op med at forfølge.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke TVD’s medlemmer som konstruktivt
og udfordrende hele tiden bidrager til udviklingen af elitevolleyball i Danmark
samt takke det omfattende arbejde som forbundets medarbejdere dagligt bidrager med.

Økonomiområdet
Økonomisk beretning
v/ Leif Sonnesen, økonomiansvarlig
De økonomiske beretninger fra den økonomiansvarlige i Dansk Volleyball
Forbunds bestyrelse samt både de interne og eksterne revisorer er at finde i
Årsrapport 2011.
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Forslag
Forslag 1 fra Dansk Volleyball Forbunds
bestyrelse
Forslagsstiller: DVBFs bestyrelse
Bestyrelsen indstiller, at den, på repræsentantskabsmødet i 2009 vedtagne
strategi fortsat er gældende.
Motivering:
Den på repræsentantskabsmødet 2009 vedtagne mål og strategi er langsigtet,
hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt bør ændres ved denne.

Forslag 2 fra Dansk Volleyball Forbunds
bestyrelse
Forslagsstiller: DVBFs bestyrelse
Bestyrelsen indstiller, at nedenstående lovændringer vedtages på repræsentantskabsmødet.
Danmarks Idræts-Forbund vedtog på sit årsmøde at åbne op for at specialforbundene kan optage efterskoler og højskoler som medlemmer, samt at individuelle medlemmer kan optages. Som følge af de deraf vedtagne ændringer i
DIF’s love, foreslås følgende ændringer i DVBF’s love:
1 – § 3, stk.1 formuleres således:
” Som medlemmer af DVBF optages volleyballspillende foreninger i Danmark
efter skriftlig ansøgning til lokalkredsen eller, hvor der ikke findes en lokalkreds i området, direkte til DVBF. Foreninger, der er medlem af en lokalkreds,
optages automatisk som direkte medlemmer af DVBF.
Hver af lokalkredsene er fødte medlemmer af DVBF.
Som medlemmer optages desuden individuelle medlemmer jf. stk.2.”
2 – I §, 3 stk.2 indsættes som nyt nr. 3 ”skolemedlemmer” samt som nr. 4 ”individuelle medlemmer”.
Gl. nr. 3 ”ekstraordinære medlemmer” bliver til nyt nr. 5.
3 – Som nyt stk. 5 indsættes: ”Som skolemedlemmer optages efterskoler og
højskoler, hvis idrætsaktiviteter hører hjemme under DVBF. Skolemedlemmer
optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i
forhold til DVBF.”.
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Som nyt stk. 6 indsættes: ”Som individuelle medlemmer optages enkeltpersoner, der ønsker adgang til de af DVBF’s idrætslige aktiviteter, hvis organisering giver mulighed for individuel tilmelding.”.
Gl. stk. 5 bliver herefter til stk.7.
4 – I § 4, stk.1 indsættes som ny nr. 3 ”skolemedlemmer” og som ny nr. 4 ”individuelle medlemmer”.
5 – § 6, stk.1, 1.pkt. formuleres således:
”Foreninger/klubber, skolemedlemmer samt deres medlemmer, lokalkredse og
individuelle medlemmer under DVBF er forpligtet til:”.
6 – § 10, stk.1 formuleres således:
” Repræsentantskabet består af
1. de valgte bestyrelsesmedlemmer,
2. 1 repræsentant fra hver forening der optaget i DVBF som almindeligt medlem, basismedlem, skolemedlem eller særligt medlem.
3. individuelle medlemmer.
4. 2 repræsentanter fra hver af lokalkredsene.
7 – Som ny § 10 stk.3 indsættes:
”DVBF’s bestyrelse kan fastsætte nærmere regler for skolemedlemmers (jf. §
3, stk.5) og individuelle medlemmers (jf. § 3, stk.6) demokratiske indflydelse,
herunder regler, der sikrer, at disse medlemsgruppers indflydelse på DVBF’s
repræsentantskab hver for sig ikke overstiger 10 %.”
Stk.3 og stk.4 bliver herefter til stk.4 og stk.5.
8 – I § 14 indsættes efter ”klub under DVBF.” som nyt 2.pkt: ”Valgbar er endvidere individuelle medlemmer af DVBF.”
2. pkt. bliver herefter til 3.pkt.
9 – Vedtægtsændringerne træder i kraft den 1. januar 2013.
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Forslag 3 fra Aalborg HIK
Forslagsstiller: Aalborg HIK
Forslagstitel: Disciplinærsager
DVBF indfører demokratiske retstilstande ved behandling af disciplinærsager i
danmarksturneringen.
Alle parter har ret til at se alle partsindlæg i en sag.
En kendelse indeholder en begrundelse for kendelsen.
Motivering:
Den nuværende sagsbehandling er et udemokratisk hemmelighedskræmmeri,
hvor den indberettede spiller/leder ikke kan få oplyst, hvordan de andre parter i
sagen har opfattet og beskrevet hændelsen eller situationen.
Når en kendelse ikke indeholder en begrundelse eller en objektiv beskrivelse af
den hændelse, som lægges til grund for kendelsen, er det umuligt at anke kendelsen kvalificeret.

Forslag 4 fra Aalborg HIK
Forslagsstiller: Aalborg HIK
Forslagstitel: Kompensation ved fejldom
Mulighed for kompensation til en klub, hvis klubben pga § 38 stk 2 (i Det fælles turneringsreglement) og der ikke idømmes karantæne, eller pga en karantænedom som efterfølgende underkendes, uberettiget må undvære en spiller i en
kamp.
Motivering:
Det er ikke rimeligt, at fejltagelser begået af dommere eller turneringsstyregruppen, når de har god tid til at tænke sig om, går ud over klubben og ikke
kan kompenseres bagefter.
Det handler jo ikke om opfattelse af spilhandlinger og hurtigt trufne afgørelser
i et splitsekund, men om stille og rolig brug og fortolkning af regler i skriftlige
indlæg, hvor der forventes en gennemarbejdet og seriøs behandling.
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