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Notat fra VolleyLiga klubmødet onsdag den 3. maj 2017
Deltager:
Navn

Lars Engell
Jovan Sajnberger
Steen Spangen
Jens Bang
Brian Culmsee
Flemming Jørgensen
Morten Jacobsen
Sascha Damm Thoning
Karen Bonnesen
Peter Kjellerup
Sven Brix
Maria Wieborg
Kaj Jeppesen
Ulrik Hesse
Martin Olesen
Jesper Maack
Jacob Petersen

Klub

Amager VK
Amager VK
Brøndby VK
Brøndby VK
Brøndby VK
Fortuna Odense
Frederiksberg Volley
Frederiksberg Volley
Holte Volley
Ikast KFUM
Team Køge/VD Elitechef
ASV Århus
B Marienlyst
Gentofte Volley
Hvidovre VK
Ishøj Volley
Middelfart VK

Navn

Klub

Kristian Knudsen

Landshold assistent coach

Kim Buchwald
Rolf Meegdes
Elmer Petersen
Peder Foldager
Henrik Pedersen
Erik Jacobsen
Anne Mette Lykkeberg
Leif Sonnesen
Hans-Ole Nielsen
Tim Poulsen
Mikael Trolle
Henrik Petersen
Jakob Wärme Lykke
Casper Ahlehoff Hansen
Claus Bøllingtoft

VK Vestsjælland
VK Vestsjælland
VK Vestsjælland
Nordenskov UIF
Nordenskov UIF
VD formand/TVD
VD bestyrelse/TVD
VD bestyrelse
VD bestyrelse/TVD/DSG
DSG
VD sportsdirektør
VD turneringsleder
VD pressechef
VD VolleyTV
VD sekretariatschef

1. Velkommen og præsentation
Mikael Trolle (MT) bød velkommen
2. Kommunikation, presse og streaming
Jakob Wärme Lykke takkede klubberne for at lave gode lokale nyheder, opslag på sociale medier
mm. Vi har stor eksponering i de lokale medier.
Jakob modtager altid gerne historier – også de skæve.
3. Tilskuere
a. Hvad har klubberne lavet af tiltag i denne sæson, og har det virket (vidensdeling)
• VK Vestsjælland god erfaring med at ”tvinge” folk til at komme – samarbejde med
efterskole og andre. Vigtigt med opbakning fra egne rækker.
• Nordenskov UIF (1. div.) bruger opslag, FB mm. Har pænt med tilskuere.
• Brøndby VK har forsøgt med personlig relation til skoler, men det er svært.
• Amager VK svært at få folk til at komme.
• ASV/EVA forskellige events, har inviteret andre idrætsudøvere fra byen.
• Frederiksberg Volley (1. div.) har ikke haft fokus på tilskuere, haft en enkelt event.
• B Marienlyst forsøgt med fælles hjemmekampe i Odense.
• Middelfart VK bedst hvis man kan bestemme tid og der kan laves en event.
• Hvidovre VK bruger events med skoleelever, der får uddelt præmier til kampe.
• Fortuna Odense forsøger med stemning, men det er svært.
• Ishøj Volley svært at få tilskuere, vil forsøge med Sydkysten.
• Gentofte Volley har brugt kræfterne på Europa Cup.

•
•
•

Holte Volley har satset på udvalgte kampe
Ikast KFUM ”tvinger” skoler og efterskoler til at komme.
Team Køge aftale med efterskole gir bonus.

b. I hallen
Henrik Petersen (HEP) viste tilskuerstatistikken.
HEP uddelte bolde til de klubber der har haft det bedste tilskuergennemsnit:
Herrer: Hvidovre VK, ASV, VK Vestsjælland.
Damer: EVA, Fortuna Odense, Ikast KFUM
Der var enighed om, at adgangskort til spillerne godt kunne gælde med ledsager, så der potentielt
kommer flere i hallerne.
c. Volley TV
HEP fremlagde oversigt over seertal.
4. VolleyLigaen og LP2016, evaluering

Input fra klubberne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortuna. For få kampe i grundspil.
Brøndby. For få hjemmekampe, ønsker afgørende kampe bedst af 5.
EVA. Svært når hjemmekampe er fordelt skævt. Placeringskampe ikke attraktive.
Gentofte. Svært at forklare når det er forskellige antal kampe i kvart-, semi- og finaler. Man
kan godt få folk i hallen til afgørende kampe med kort varsel. Finaler skal ikke være
samtidigt med f.eks. U14 DM.
Middelfart. Mener 6 måneder er for kort sæson. Ønsker flere hjemmekampe, hvor man kan
lave økonomi. Flere kampe der betyder noget. Gå uden om kampe i efterårsferie og
vinterferie. Mere fri kampfastsættelse for den enkelte klub. Gerne flere hold i Ligaen.
VK Vestsjælland. Uheldigt også for VolleyTV med sammenfald U14 (hvor der ikke blev
streamet fra) og finaler.
B Marienlyst. Ros for at vi gik tilbage til kvartfinaler og semifinaler. Vil gerne have finaler
bedst af 5 kampe. Ser gerne flere hold i Ligaen. OK med hverdagskampe.
Hvidovre. Vil advare mod for mange hverdagskampe, da der bliver mindre tid til at udvikle
spillere.
Frederiksberg. En belastning hvis der er for meget transport på hverdagskampe.
Holte. Der er for få afgørende kampe. Gerne finaler bedst af 5 kampe.
Fortuna. Det er et spørgsmål om hvor man sætter baren.
Brøndby VK. Ønsker også flere afgørende kampe og finaler bedst af 5 kampe.
Ikast KFUM. Flere hold med giver flere kampe hvor udviklingsspillere kan få spilletid.

MT konkluderede:
• Der ønskes flere afgørende kampe – finaleserie bedst af 5.
Herefter en runde blandt klubberne.
• VK Vestsjælland. Flere hold. Spil om alle placeringer.
• Nordenskov. Flere kampe i finale. Flere hold. Kampe hvor man kan måle top i 1. med bund i
Liga.
• Brøndby. Ikke flere hold. Længere finaleforløb.
• Amager. Flere kampe. Længere finaleserie.
• ASV/EVA. Spil om alle placeringer.
• Frederiksberg. Ønsker helst ikke hverdagskampe. Gerne kvalspil mellem top i 1. og bund i
Liga.
• Marienlyst. Gerne flere hold. Evt. dele rækken op midtvejs. Kvartfinaler for 1-8.
• Middelfart VK. Længere sæson. Gerne flere hold. Finale bedst af 5 kampe. Kvartfinaler 1-8
er en god ide.
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Hvidovre VK. Alle 8 hold med i kvartfinaler. Kvart bedst af 3, semifinale bedst af 5, finaler
bedst af 5.
Fortuna. Flere kampe. Alle 8 hold med i kvartfinaler. Kvart bedst af 3, semifinale bedst af 5,
finaler bedst af 5.
Ishøj Volley. Flere kampe ja tak.
Gentofte. Herrer ikke flere kampe. Damer gerne flere kampe.
Holte. Ikke flere hold. Kvart max 3 kampe. Semi og finaler 5.
Ikast KFUM. Gerne flere hold. Kampe i slutspil kan spilles med 1-2 dages mellemrum.
Team Køge. Gerne flere hold, hvis der er nok der vil. Ikke flere kampe i grundspil.

a. Landspokalturneringen
Kampe kan godt spilles i samme periode som turneringen.
b. Final4
• ASV/EVA. Weekend dårlig for studerende.
• Marienlyst. Godt med Galla – god social begivenhed. Er der planer om sideevents? Hvordan
er tilskuerstatistik? Ønsker bedre hotelaftale.
• Middelfart. Kan man flytte Final 4 rundt i landet?
c. Planlægning 2017-18 – CEVs kalender
Vi afventer stadig kalender fra CEV.
5. Certificering
MT orienterede om grundprincipperne.
6. Tiltag i VolleyLigaen
a. Online mediestatistisk / Scouting
HEP gennemgik status og fremtidige tiltag.
b. Bander omkring banen
HEP fremviste ønsker for indpakning af bane med bander
c. Fremtidens Volleyball Arenaer
HEP fremviste ønskescenarie for den de fremtidige arenaer til afvikling af ligakampe.
7. Internationalt
a. Champions League
b. Challenge Cup
MT orienterede om regler for tilmelding. Vi har ret til et mesterhold i Champions League. Og 3
hold i Challenge Cup, hvor forbundet kan bestemme hvem det skal være.
c. NEVZA Club Championships
Vi er inde i overvejelser og dialog med klubber om den fremtidige form for NCC.
8. Landshold og talentudvikling
MT orienterede kort.
9. VolleyTV
CAH redegjorde for ideerne bag starten på VolleyTV, udviklingen siden starten og planer fremover.
Der arbejdes på en mulighed for at klubberne kan certificeres til at komme på VolleyTV med egne
produktioner.
Der arbejdes på et sponsorkoncept. Også til klubbernes gavn.
Martin O foreslog evt. brug af en lokal medkommentator.
10. Dommerstyregruppen
HON redegjorde for justeringer i de kommende reviderede spilleregler.

TPO redegjorde for principperne for påsætning. I første halvdel får alle ligadommere kampe, så de
kan få rutine. I anden halvdel udpeges de dommere der forventes at få slutkampene lidt mere. Det
kan være nødvendigt at bruge gruppe 1 dommere til ligakampe.
TPO opfordrede til at klubberne arbejde for at få flere dommere uddannet. Der forudses
dommermangel i løbet af få år.
Opfordring til at alle klubber har en funktionsduelig buzzer.
Kaj Jeppesen opfordrede til at der bruges linjedommere i flere kampe, f.eks. bronzekampene.
11. Eventuelt
Maria Wieborg opfordrer til at holde møder lørdag eller mere centralt, af hensyn til transporttid.
Ulrik Hesse opfordrer til at møde op på repræsentantskabsmødet.
MT opfordrede til at komme til EL Final 4.
Næste møde planlægges til sidst i august.

