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Praktiske oplysninger og program 
 
 
Dagens program søndag den 27. maj 2018 
09.15  Indskrivning 
10.00  Mødestart 

Herunder information om aktiviteter i Volleyball Danmark 
12.30 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand 
13.30 Mødet genoptages 
16.00 Forventet afslutning 
 
Der er ikke indkommet forslag til emner i workshop, som ikke afholdes i år. 
 
 
Tilmelding 
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via mail til: dvbf@volleyball.dk 
 
Tilmeldingsfristen er af hensyn til bespisning mv. den 23. maj 2018 kl. 12.00. 
 
 
Adresse 
Hvidkærvej 25, DK-5250, Odense 
 
 

 
 
 
  

mailto:dvbf@volleyball.dk
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Dagsorden 
 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra 

de enkelte områder 
 

3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. 
december 2017 til godkendelse 

 
4. Behandling af forslag 

a – Bestyrelsens forslag til strategi 
Foreslås uændret som vedtaget i 2015. Link til den vedtagne strategi 
 
b – Bestyrelsens forslag om, at kandidater til bestyrelsen skal indstilles 
5 uger inden mødet med samme frist som forslag der ønskes behandlet, 
så de kan offentliggøres sammen med det øvrige materiale. Kræver 
vedtægtsændring (§ 11. stk. 3) 
 
c – Forslag fra MJVB 

 
5. Fastsættelse af kontingentsatser og licenser 

a – Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår følgende satser: 
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.500 kr. (fra 1.400 kr.) 
• Klubber med 50-99 medlemmer: 3.600 kr. (fra 3.400 kr.) 
• Klubber med 100-199 medlemmer: 5.200 kr. (fra 4.900 kr.) 
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 7.000 kr. (fra 6.600 kr.) 
 
b – Basisklubkontingent – bestyrelsen foreslår samme satser som for 
klubmedlemmer under pkt. a, jf. konklusionen på repræsentantskabs-
mødet i 2016 om at alle medlemsklubber skal betale klubkontingent. 

 
c – Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
e – Personlig licens – Bestyrelsen foreslår følgende satser: 
• Division: 275 kr. (fra 260 kr.) 
• Senior: 170 kr. (fra 160 kr.) 
• Ungdom: 105 kr. (fra 100 kr.) 
• Teen: 105 kr. (fra 100 kr.) 
• Kids: 105 kr. (fra 100 kr.) 
• Motion: 105 kr. (fra 100 kr.) 
 
f – Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår: 
2.400 kr. årligt pr. kredshold (fra 2.300 kr.).  

 

http://volleyball.dk/images/dokumenter/repmoeder/DVBF_Strategi_vedtaget_2015.pdf
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6. Valg 
a – Valg af næstformand for to år:  
Jørgen Bentzen på valg og villig til genvalg. 
 
b- Valg af økonomiansvarlig for 2 år: 
Leif Sonnesen på valg og villig til genvalg. 
 
c – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 
Lone Godballe på valg og villig til genvalg. 
Morten Refsgaard på valg og villig til genvalg. 
Thomas Bro-Rasmussen på valg og villig til genvalg. 
 
d – Valg af 1 bestyrelsesmedlem for et år: 
Pladsen er vakant. Bestyrelsen indstiller Julie Lyskjær Pedersen. 
 
e – Valg af 1 medlem til Top Volleyball Danmark for et år: 
Melcijana Salispahic på valg og villig til genvalg. 
 
f – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  
Robert Mikelsons på valg og villig til genvalg. 
 
g – Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 
Louise Holm Sommer på valg og villig til genvalg. 
 
h – Valg af 2 kritiske revisorer for et år: 
Henning Gade på valg.  
Per Hansen på valg. 
 
i – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år: 
Søren Rasmussen på valg. 

 
7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde 

Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn – med 
mulighed for at flytte andetsteds, hvis der er et arrangement. 

 
8. Eventuelt 
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Beretninger 
 
Bestyrelsen 
 
Formandens beretning 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Kære volleyball-venner 
Så har vi igen afsluttet en lang volleyball-sæson. Tillykke til medaljetagerne i 
alle vores aldersgrupper og til de danske mestre.  
 
Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget som arrangører af de mange kampe og 
stævner. Der er dog en lille gruppe, som fortjener en ekstra stor tak for en eks-
traordinær indsats – nemlig vores divisionsdommere og ligadommere. Gruppen 
af divisionsdommere er blevet mindre i de senere år, og det giver naturligvis 
flere dommeropgaver til den enkelte dommer henover sæsonen – men specielt 
liga-slutspillet med mange kampe på forholdsvis kort tid har trukket voldsomt 
på ligadommernes ressourcer. Jeg vil gerne takke dommerne for deres store 
indsats for Volleyball Danmark. 
 
På baggrund heraf vil vi i VD’s bestyrelse fokusere på at få uddannet flere 
dommere – specielt med henblik på at øge antallet af divisionsdommere. Der-
for vil bestyrelsen hermed opfordre alle klubber til at sikre, at der uddannes fle-
re basisdommere, således at rekrutteringsgrundlaget for divisionsdommere 
øges. Det er ude i klubberne, at medlemmer med dommer-talent spottes først, 
og det vil derfor i første omgang være klublederne, der skal tilskynde disse 
dommertalenter at gå divisionsdommervejen. VD’s dommerområde vil meget 
gerne understøtte dommerudviklingen med det nødvendige antal dommerkur-
ser. 
 
Denne beretning omtaler ikke aktiviteter, som er beskrevet i områdeberetnin-
gerne. Så jeg vil i det følgende alene berøre særlige emner, som ikke er beskre-
vet i områdeberetningerne eller som skal uddybes. 
 
Synligheden  
Konkurrencen om medlemmer vil fortsætte i årene fremover. Skal vi sikre vol-
leyballs status og placering i det danske idrætsbillede i de kommende år, er det 
nødvendigt at tilbyde aktiviteter, som kan fastholde eksisterende medlemmer 
og tiltrække flere nye. Samtidig er det yderst nødvendigt også at sikre volley-
balls synlighed i det danske samfund. 
 
Sådan stod der i tidligere årsberetninger – og emnet vil også være centralt i de 
kommende år.  
 
VD vil fortsætte med en intensiv udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer, 
samarbejdspartnere og presse, og vi vil fortsætte med at sprede nyheder og hi-
storier på de sociale medier. 
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I det nuværende mediebillede i Danmark er der for tiden ikke plads til volley-
ball på de landsdækkende TV-kanaler, men tingene kan måske ændres i forhold 
til det nye medieforhold, som behandles i Folketinget i denne tid. 
 
Der er ingen tvivl om, at VD’s egen streamingplatform giver os nye mulighe-
der i den nye digitale verden, der forandrer sig hurtigt hele tiden. Volleyball 
Danmark står godt rustet i forhold til mange andre konkurrenter i idrætsverde-
nen. Volleyball Danmark er på forkant med streaming-muligheder og stre-
aming-teknologi, hvilket er resultatet af den målrettede indsats, der blev beslut-
tet i 2015. 
 
Antallet af brugere af VD’s streaming-tjeneste vokser hele tiden.  
 

 
 
Her er, hvad brugerne kan opleve på Volley TV: 
 

• Siden nytår har Volley TV produceret over 30 kampe fra Volleyligaen 
• I samarbejde med Dansk Skoleidræt producerede Volley TV finalerne 

til DM i skolevolley med stor succes 
• I den kommende periode er U-DM’erne, hvor Volley TV producerer fra 

U14 til U21 DM  
• Til sommer produceres de afgørende stævner på Pepsi Max Beachvol-

ley Tour  
• Til sommer/efteråret produceres dame-og herrelandsholdskampe 
• Der bliver lavet portrætter af de kommende ungdomskåringer. 
• Volley TV har lavet indslag om Pokalfestivalen. 
• Volley TV har lavet indslag om Bedstevolley. 
• Volley TV har lavet indslag om Camps. 
• Volley TV har lavet indslag om Novo Nordisk Skolestævner. 
• Volley TV har lavet indslag om Welcome U. 
• Volley TV har lavet indslag TGIF Volley. 
• Volley TV har lavet indslag om Volley and Chill.  

 
Og så lidt tal: 
  

• Dags dato er der flere end 15.000 identificerede brugere på Volley TV 
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• Gennemsnits seertiden på livekampe er 45 minutter 
• Volley TV streamer ca. 100 kampe på et år og rammer godt 60.000 see-

re på et år 
• Disse ser i alt over 2 mio. seerminutter totalt 

 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sende en stor tak til vores produktionsenhed 
for arbejdsindsatsen. I perioder arbejdes der næsten i døgndrift. Også en stor 
tak til den hjælp fra klubberne, som ydes til vores produktionshold.  
 
Kvaliteten af VD’s streaming er så god, at DR har indgået en aftale med VD 
om at bruge VD’s billeder på de landsdækkende kanaler.  
 
Volleyball Danmark har i øvrigt flere gange udlejet streamingmedarbejder og 
udstyr til andre specialforbund, hvilket skaber indtægter til VD.  
 
DIF’s nye fordelingspolitik 
På VD’s repræsentantskabsmøde sidste år blev der gjort rede for, at DIF’s for-
deling af midler til specialforbundene skulle lægges om, således at den fremti-
dige fordeling af DIF’s andel af spilleindtægterne ikke længere blev baseret på 
opgørelse af gennemførelsen af en mængde forskellige aktiviteter i specialfor-
bundene. I fremtiden skulle en del af fordelingen baseres på de enkelte for-
bunds medlemstal, og en anden del på puljemidler, som uddeles til projekter i 
de enkelte specialforbund, hvor projektindholdet er baseret på det enkelte spe-
cialforbunds særlige behov. 
 
Volleyball Danmarks bestyrelse og administration arbejdede hen over somme-
ren 2017 sammen med DIF’s konsulenter på at beskrive de særlige projektom-
råder, som fremadrettet skal finansiere den centrale del af Volleyball Danmarks 
aktiviteter. Disse aktiviteter ligger dels i tråd med de strategiske spor, som Vol-
leyball Danmarks repræsentantskab har vedtaget, samtidig med at de indpasses 
under DIF’s såkaldte politiske program, som blandt andet over for Kulturmini-
steriet og Folketinget politisk skal at sikre, at DIF’s og dermed specialforbun-
denes økonomi fremadrettet ikke forringes og helst øges.  
 
I 2017 blev tilskuddene til specialforbundene fra DIF fordelt efter den gamle 
fordelingsnøgle. DIF’s tilskud til de enkelte specialforbund for 2018 under den 
nye fordelingsnøgle blev endeligt besluttet på DIF’s budgetmøde i oktober 
2017. 
 
For Volleyball Danmark vil de kommende års tilskud fra DIF blive baseret på 
følgende strategiske spor: 

1) Vi vil fastholde vores medlemmer i overgangen mellem de tre centrale 
volleyball-livsfaser samtidig med, at vi vil fortsætte den stærke fokuse-
ring på Kidsvolley. 

2) Vi vil fastholde og kontinuerligt forbedre det kvalitative og kvantitative 
arbejde med elite- og talentarbejdet i Volleyball og Beach volleyball. 

3) Vi vil gennem en fokuseret indsats rettet mod klubudvikling og aktivi-
tetsudvikling styrke fundamentet for motionsvolley for målgruppen de 
30- til 60-årige. 
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Volleyball Danmarks bestyrelse arbejdede under ansøgningsprocessen for, at 
Volleyball Danmarks samlede tilskud fra DIF fremover ikke skulle ligge under 
niveauet i 2017.   
 
Det lykkedes ikke helt, da en mindre del af tilskuddet i 2017 var målrettet pro-
jektstøtte til talentudvikling, og dette projekt udløb ved udgangen af 2017. 
Herved blev vores samlede direkte tilskud fra DIF for 2018 reduceret med næ-
sten 550.000 kr. i forhold til den tildelte støtte i 2017. Alligevel må resultatet 
betragtes som tilfredsstillende, idet en del af projektstøtten faktisk blev konver-
teret til de strategiske spor. Nedgangen kan tilskrives det forhold, at puljen til 
støtte baseret på specialforbundenes medlemstal blev reduceret i forhold til den 
samme andel i 2017. Skal VD’s tilskud fra DIF øges i de kommende år, skal 
VD’s medlemstal vokse. Tilskuddet baseret på de strategiske spor er i princip-
pet låst i perioden 2018-2021. 
 
Det skal dog bemærkes, at vi har ansøgt midler fra DIF’s initiativpulje, hvorfra 
vi i marts 2018 har fået bevilget 300.000 kr. i 2018 og i 2019. 
 
Opretning af egenkapitalen 
Da budgettet for 2018 skulle besluttes, startede VD’s bestyrelse således med en 
indtægtsnedgang på ca. 550.000 kr. på grund af omlægningen af VD’s DIF-
tilskud. 
 
Bestyrelsen erkendte også, at der skulle anvendes en ny metode til at oparbejde 
en passende egenkapital. Derfor besluttede bestyrelsen, at der i 2018-budgettet 
skulle sikres et betragteligt overskud for at genoprette egenkapitalen. Formålet 
hermed er at have kapital i ryggen til at igangsætte nye bæredygtige aktiviteter, 
når muligheden herfor måtte opstå og at forbedre den løbende likviditet. Bespa-
relserne i 2018 anser bestyrelsen som en engangsforeteelse, idet bestyrelsen 
forventer, at investeringer i udviklingstiltag og i den internationale deltagelse 
kan reetableres allerede i 2019. 
 
Under den økonomiske del af denne beretning er der redegjort for forudsætnin-
gerne for budget 2018. I 2018 deltager herrelandsholdet eksempelvis ikke i Eu-
ropean League, hvilket vil få den konsekvens, at landsholdet vil få færre kampe 
i 2018. Denne beslutning reducerer VD’s omkostninger med 600.000-700.000 
kr. Konsekvensen er, at Danmark rykker nogle pladser ned på den europæiske 
rangliste. Det nye kvalifikationssystem for deltagelse i slutrunden ved EM vil 
formentlig også reducere landsholdsomkostningerne. 
 
Afrapportering vedrørende reetablering af kredse i Sydjylland og i Nord-
jylland 
På repræsentantskabsmødet i 2017 blev følgende forslag fra Fyns Volleyball 
Kreds vedtaget: 
 
”Volleyball Danmarks bestyrelse skal arbejde for, at strukturen med minimum 
5 kredse igen bringes i funktion og gøres til en integreret og aktiv del af lokale 
indsatser omkring kids-, ungdom- og breddeområdet.” 
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Endvidere blev VD’s bestyrelse pålagt at give en statusrapport på dette repræ-
sentantskabsmøde, idet tidsrammen for reetableringen af kredsene i de to 
kredsløse områder skulle ske i løbet af 2018. 
 
Status på denne proces er, at der i 2017/2018 er foretaget et grundigt arbejde 
fra udviklingskonsulenterne sammen med Volleyball Syddanmark og Volley-
ball Nordjylland. På de to årlige netværksmøder i hvert område, det første i 
september 2017 og det andet i marts/april 2018, blev emnet sat på dagsordenen 
og med god tid og ressourcer til at få en dybdegående snak herom.  Klubberne 
blev opfordret til mellem de to møder at snakke sammen og finde folk til at 
stille op til en ny kreds. Der har været en god og konstruktiv dialog om fordele 
og ulemper ved den eksisterende løsning og ved en etablering af kreds i deres 
lokale område.  
 
Status er nu, at klubrepræsentanterne i de eksisterende netværk, der sammen 
med VD’s konsulentkorps koordinerer og gennemfører aktiviteterne i områder, 
ikke ønsker at genetablere formelle lokalkredse i de to områder, idet klubre-
præsentanterne ønsker en fortsættelse af den nuværende organisering i forbin-
delse med planlægning og gennemførelse af aktiviteterne.  
 
Konklusionen er så, at der ikke reetableres kredse i de to områder.    
 
Når det er sagt, så mener jeg, at det fremadrettet bliver vigtigt, at vi finder en 
model, hvor vi kan få hørt og opsamlet alle gode ideer fra alle dele af landet. 
Det være sig fra kredspolitikere og volleyfolk med specifik viden og interesse 
inden for specielle områder. Og helt centralt bliver det at lave en model, hvor 
det giver mening at deltage. En model, hvor de folk, der kan bidrage med kon-
struktive input og iderigdom, ønsker at deltage og kan give input til VD’s be-
styrelse, der skal træffe beslutningerne, og VD’s administration, der skal ekse-
kvere beslutningerne.  
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Det internationale arbejde 
Generelt er Volleyball Danmarks internationale position fortsat sikret gennem 
et godt samarbejde med FIVB, CEV og NEVZA. Volleyball Danmark er stadig 
repræsenteret i CEV’s bestyrelse ved Eric Adler, og VD retter en stor tak til 
Eric Adler for hans arbejde. 
 
Thomas Bro-Rasmussen er blevet udpeget som sekretær i CEV’s Coaches 
Commission. Denne kommission har en speciel bevågenhed fra CEV’s præsi-
dent, og derfor må denne position anses for at være et skulderklap til dansk 
volleyball. Denne position giver unikke muligheder for at bringe viden til 
Danmark på trænersiden – blandt andet i form af den Coaches Clinic, der af-
vikles i Idrættens Hus i juni 2018 med tre verdensberømte amerikanske volley-
ball-ikoner.  
 
Afsluttende bemærkninger 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor og varm tak til alle vores sam-
arbejdspartnere. Tak til partnere, sponsorer, fonde, kommuner og idrætslige 
samarbejdspartnere for opbakningen til volleyballsporten i Danmark. 
 
Den frivillige indsats betyder alt for Volleyball i Danmark. På bestyrelsens 
vegne vil jeg gerne rette en stor tak til alle frivillige i klubber, kredse og i for-
bundets organisation for jeres store og engagerede indsats for volleyball. Jeg 
vil gerne rette en særlig tak til de klubber, som påtager sig arrangøransvaret for 
Volleyball Danmarks aktiviteter og/eller stiller frivillige til rådighed for disse 
aktiviteter.  
 
Volleyball Danmarks bestyrelse har i 2017/18 i det meste af perioden bestået af 
8 personer, idet Lambert Lambertsen efter eget ønske valgte at udtræde af be-
styrelsen efteråret 2017. 
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et aktivt, godt og konstruktivt samarbejde i 
det forløbne år. 
 
Jeg vil også rette en stor tak til Volleyball Danmarks administration, der som 
sædvanlig har ydet en kæmpe indsats for volleyballsporten i Danmark både på 
kontoret i Brøndby og ude i kredse og klubber. 
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Forretningsudvalget 
 
Forretningsudvalget 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Forretningsudvalget (FU) har i 2017/18 bestået af formand Erik Jacobsen, 
næstformand Jørgen Bentzen, økonomiansvarlig Leif Sonnesen og bestyrel-
sesmedlem Thomas Bro-Rasmussen. 
 
FU-møder afholdes som udgangspunkt den anden uge i hver måned. FU vare-
tager den løbende drift sammen med administrationen. Afrapportering vedrø-
rende økonomiske forhold og budgetopfølgning sker løbende til FU. Mikael 
Trolle og Claus Bøllingtoft deltager i FU-møderne med henblik på rådgivning 
direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer indstillings- og beslutnings-
processerne og den efterfølgende effektuering af beslutningerne.   
 
Ledelsesgruppen bestod i 2017 af Mikael Trolle, Claus Bøllingtoft, Sven Brix, 
Christina Attrup Juhl og Volleyball Danmarks formand. Ledelsesgruppen mø-
des som udgangspunkt hver anden mandag i Idrættens Hus. 
 
FU og ledelsesgruppen varetager forberedelsen af bestyrelsens møder i form af 
nødvendige debatoplæg og indstillinger. 
 
Jeg vil gerne takke for et godt, konstruktivt og effektivt samarbejde i FU og i 
ledelsesgruppe. 
 
 
Økonomisk beretning  
v/ Leif Sonnesen, økonomiansvarlig 
 
Den økonomiske beretning fra den økonomiansvarlige i Volleyball Danmarks 
bestyrelse er at finde i Årsrapport 2017.  
 
 
Administrationen  
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Volleyball Danmarks samlede administration består af 14 fuldtidsansatte. De 
ansatte fordeler sig med tre medarbejdere på Elite- og turneringsområdet, to 
medarbejdere i administrationen, to medarbejdere i presse og medie, en medar-
bejder i beachvolleyball samt seks medarbejdere i Bredde- og udviklingsafde-
lingen.  
 
 
Turneringsudvalg  
v/ Leif Sonnesen, formand 
 
De tidligere års revision af reglementer og propositioner har givet pote. Der har 
i 2017 ikke været mange protester, sager til fortolkning eller karantæner, der 
skulle afgøres. Turneringsledelsen har dog konsulteret og har bedt Turnerings-
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udvalget afgive svar i enkelte sager henover sæsonen. Det har i alle henseender 
været vigtigt for Turneringsudvalget at være objektiv i forhold til en juridisk 
tolkning af reglementer og propositioner. 
 
Enkelte sager har været anket til Volleyball Danmarks bestyrelse, hvor kendel-
ser er blevet afgivet.  
   
Turneringsudvalget har i alle sager vægtet spillernes mulighed for deltagelse i 
så mange kampe som muligt og vægtet en sportslig afgørelse i forhold til en 
administrativ afgørelse. 
 
I 2017 er to grundelementer i det mere juridiske set-up bag Danmarks Turne-
ringen blevet opdateret: Der er kommet en ny turneringsstruktur, og spillereg-
lerne er blevet ændret. Begge disse opdateringer er gået godt og har ikke givet 
behov for yderligere afklaring fra Turneringsudvalget. Vi håber, at klubbernes 
og holdenes oplevelse heraf også er problemfri, og især, at formålene bag æn-
dringen af turneringsstrukturen er blevet opfyldt.   
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Beachvolleyball 
 
Beachvolleyballområdet 
v/ Jørgen Bentzen på vegne af Forretningsudvalget og BUSG 
 
Pepsi Max Beachvolley Tour 2017 
Samarbejdet med Pepsi Max som navnesponsor for touren fortsatte i 2017. 
Dette samarbejde gør, sammen med andre sponsorer, at touren lige som i 2016 
kunne afvikles med et flot set-up for både spillere og tilskuere. 
 
Det har været med til at skabe en god stemning ved de store stævner. Sponsor-
aftalen er indgået for 2018 også med en udvidelse, og vi glæder os til at kunne 
udvikle touren endnu mere. Der skal igen lyde en tak til Elite Beachvolley for 
god involvering og sparring omkring udvikling af touren og sponsorinteresse. 
 
Touren blev praktisk afviklet fint med god involvering af de lokale arrangører 
– desværre var det igen en lidt lunken sommer uden det rigtig gode beachvol-
leyball-vejr. Vi blev dog forskånet for de helt slemme regn- eller blæstoplevel-
ser. 
 
I 2017 fik vi også genetableret ungdoms DM i beachvolleyball med indledende 
stævner og finaler ved DM-stævnet på Amager. 
 

 
 
Deltagertilslutningen har været nogenlunde på niveau med sidste års. Vi håber 
på endnu større tilslutning i 2018, hvor vi ud over de sædvanlige strande og 
byer, byder velkommen tilbage til Vejers Strand og velkommen til den første 
City Beach Grand Slam på Touren – i Billund. 
 
Vejret er ikke så afgørende, når man spiller indenfor. Vores vinterturneringer 
er nu blevet en fast bestanddel af årets turneringer. Desværre har Aarhus 
Beachvolley ikke længere en indendørs hal, så i år var der kun stævner her i 
foråret. Fra efteråret var det kun hallerne i Odense og København, der lagde 
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sand til indendørsturneringerne. Til gengæld har CPH Beach fået adgang til 
den nye Hafnia-hal i Valby. En klar opgradering af faciliteterne. 
Fem stævner i løbet af vinteren blev det til. Dette blev så suppleret med årets 
pokalturnering, der blev afviklet i forbindelse med Volleyball Danmarks Galla-
fest før jul. 
 
Igen stor tak til arrangører, frivillige, ansatte og BeachTourGruppen for jeres 
engagerede indsats. Den er fundamentet i arbejdet med at skabe bedre rammer 
om et bedre produkt til gavn for spillere – som forhåbentlig giver flere glade 
spillere på de kommende års tour. Og endelig skal vi ikke glemme dommerne, 
som hjælper med afviklingen og fortjener en stor tak for indsatsen.  
 
Internationalt 
I 2017 afviklede vi igen to NEVZA-turneringer i Danmark. Værtskabet blev 
delt mellem OBVK (Odense Beachvolley Klub), og Kolding Beachvolley. Det 
blev nogle flot afviklede stævner, og der skal fra Volleyball Danmark lyde en 
stor ros til arrangørerne. 
 
Vi havde et fint antal danske hold med i NEVZA-turneringer. 8 damehold og 5 
herrehold. Dejligt at så mange spillere ønsker at prøve kræfter på den internati-
onale scene. 
 
Blandt årets bedste internationale resultater kan nævnes: 
Helle Søndergård/Simone Okholm Hansen, nr. 2 ved SCD-Zonal i Edinburgh 
Morten Overgaard/Daniel Jonassen, nr. 3 ved NEVZA i Kolding 
Kristoffer Abell/Peter Kildegaard, nr. 4 ved NEVZA i Kolding og Oslo 
Line Trans Hansen/Maria Tyndeskov, nr. 4 ved NEVZA i Odense og nr. 5 ved 
WT 1-star i Monaco og CEV Satellite i Siofok 
 
Derudover har parrene Line Trans Hansen/ Maria Tyndeskov, Helle Sønder-
gård/Simone Okholm Hansen, Cecilie Køllner Olsen/Lærke Mygind Grønfeldt, 
Kristoffer Abell/ Kristoffer Abell, Mads Rosager/Martin Trans Hansen og Da-
niel Jonassen/Morten Overgaard deltaget i både CEV- og FIVB-turneringer i 
2017. 
 
Vi deltog også med ungdomshold ved de europæiske ungdomsmesterskaber 
med flotte resultater til følge. Fem af seks hold gik videre fra puljespillet og 
sikrede vigtige points til CEV’s U-EM ranglister. 
 
U18 EM i Kazan, Rusland 
Clara Windeleff/Astrid Mellmølle, nr. 17. Carl-Emil Nedergaard/Ulrik Dahl, 
nr. 17 
 
U20 EM i Vulcano, Italien 
Clara Windeleff/Astrid Mellmølle, nr. 9. Jacob Stein Brinck/Rasmus Mikel-
sons, nr. 9. begge hold efter flot at have vundet deres puljer. 
 
U22 EM i Baden, Østrig 
Sara Stief/Frederikke Schade Jensen, nr. 25. Martin Trans Hansen/Jacob Stein 
Brinck nr. 17. 
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Derudover deltog vi også i kvalifikationen til ungdoms OL - Continental Cup - 
i Ukraine. 
Josefine Fjendbo Lyholm/Freja Holme Barkler og Carl-Emil Nedergaard/Ulrik 
Dahl forsvarede de danske farver med flere sejre, men gik dog ikke videre fra 
puljerne. 
 
I 2017 har de to Beachvolleyball Kraftcentre i henholdsvis Odense og Køben-
havn med OBVK og Copenhagen Beach som udførende igen været en vigtig 
del af elite- og talentarbejdet. 
 
Så i denne del af beretningen vil jeg også slutte med en stor tak til alle jer dedi-
kerede involverede: Sponsorer, klubber, frivillige, spillere, ansatte og politike-
re. 
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Bredde- og udviklingsområdet 
 
Beretning  
v/ Jørgen Bentzen, formand 
 
I sidste års beretning havde jeg stor fokus på økonomien og betydningen af, at 
vi kan få de nødvendige midler til at drive Bredde- og Udviklingsområdet 
fremad, i den retning som vi gerne vil. Temaet var DIF’s nye fordelingsnøgle, 
og jeg synes, at jeg skylder en afrunding på dette emne, da nogle af BUSG’s 
centrale arbejdsområder, og økonomien nu er fastlagt for de næste fire år. De to 
af i alt tre spor, der relaterer sig til BUSG, ser i sin endelige form således ud: 
 
Temaet i spor 1 handler om fastholdelse og er formuleret således ”Vi vil fast-
holde vores medlemmer i overgangen mellem de tre centrale volleyballlivsfaser 
samtidig med, at vi vil fortsætte den stærke fokusering på Kidsvolley.”  
 
Spor 3 relaterer sig til vores visionsprojekt med DIF og DGI og omhandler mo-
tionsvolleyball ”Vi vil gennem en fokuseret indsats rettet mod klubudvikling og 
aktivitetsudvikling styrke fundamentet for motionsvolley for målgruppen de 30- 
til 60-årige.”  
 
I administrationen er man i fuld gang med at implementere de handlinger, der 
skal følge strategien, og vi håber, at I ude i klubberne vil tage positivt imod de 
nye ideer og tanker, så vi med en fælles indsats kan flytte Volleyball Danmark 
i den rigtige retning.  
 
Så mangler jeg blot et par kommentarer vedrørende den økonomi, der følger 
med DIF’s nye fordelingsnøgle. Der er redegjort for dette andre steder i beret-
ningerne. Denne økonomi er en væsentlig del af de midler, som vi driver bred-
de- og udviklingsafdelingen for. Volleyball Danmarks bestyrelse havde lagt op 
til, at vi som minimum skulle have det samme beløb fra DIF, som vi fik ved 
den gamle fordelingsnøgle og i projektstøtte. Sådan gik det desværre ikke. 
Samlet set mistede vi 550.000 kr. i direkte støtte, hvilket langt fra var et til-
fredsstillende resultat, hvilket der også på møder med DIF er givet kraftigt ud-
tryk for.  
 
Til slut vil jeg takke alle frivillige hjælpere, ledere og trænere rundt om i lan-
det, der igen har gjort et stort stykke arbejde for at gøre volleyball til et godt 
sted at være. Uden jeres medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med ret-
te kan være stolte af, ikke gennemføres. 
 
Til slut vil jeg rose vores ansatte og takke jer for jeres store indsats, såvel i 
hverdagen, som i spidsbelastningsperioder. 
 
Bredde- og udviklingsområdets aktiviteter 
Bredde- og udviklingsområdet løser mange forskellige typer opgaver: Udvik-
ling, drift, turneringsaktivitet, hjemmeside, administration, beachvolley mm. Vi 
har en stor og velfungerende B&U-afdeling, som med deres forskellige kompe-
tencer varetager disse opgaver.   
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I beretningen er der plukket enkelte områder og aktiviteter ud og beskrevet 
dem nærmere.  
 
To store projekter afsluttes: Welcome U + Kids 2,0 
I december 2017 afsluttede to af vores store projekter. Det ene var Welcome U, 
det andet Kidsvolley 2,0. 
 
Welcome U har i 2017 stået bag en række større events i København samt 
“Danmarksmesterskaberne i Kollegievolley”, som blev afholdt i Aarhus, Oden-
se og Sønderborg. Nye arrangementer som ”PopUp Volley”, "Volley and Chill 
i Fælledparken" og "Run-and-Win volley", er alle arrangementer, der blev af-
viklet forskellige steder i byen, og hvor man som deltager kunne møde op uden 
tilmelding. Et andet succesrigt tiltag har været StudieVolley, hvor vi var ude på 
uddannelsesinstitutionerne og introducere volleyball.  
Alle typer arrangementer har givet en del nye “kunder”, dels som nye med-
lemmer i klubberne og i vores kontaktdatabase, som nu er på ca. 400 menne-
sker, der ikke ellers er på VD’s kontaktlister. 
Sideløbende med ovenstående har vi arbejdet efter den oprindelige Welcome 
U-model i Sønderborg og Vestsjælland. 
Vi har gennem Welcome U fået skabt en anden tilgang til medlemsbegrebet i 
organisationen. Vi er i langt højere grad begyndt at tænke, hvorledes volleyball 
og vores foreninger kan åbne mere op til ikke eksisterende medlemmer. Hvad 
er det, vi kan i volleyball og i vores foreninger? Og hvordan bliver vi fremad-
rettet væsentlig bedre til at sælge vores produkt? 
 
 

 
 

 
Det andet projekt, som blev afsluttet i 2017, var Kids 2,0. Et projekt, som har 
haft en kæmpe impact på det kendskab, som samtlige konsulenter har til klub-
berne i hele landet. Der er kommet et nært og stærkt kendskab til ledelser og 
trænere i ca. 1/3 del af alle vores foreninger, hvilket betyder at det bliver nem-
mere at nå ud til med vores budskaber.  
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I 2017 har Kids 2,0 haft fokus på skolestævner, snak med klubber og konstant 
udvikling af nye ideer i forhold til at hjælpe med synliggørelse af sporten og 
opkvalificering af miljøerne.  
Teknikvideoer, tirsdagstip, lektionsplaner mm. er specifikke redskaber, der er 
udarbejdet.  
Vi har i projektet fortsat med netværkstanken; at vi mødes til lokale netværk, 
hvor vi diskuterer problemstillinger, som er nærværende for deltagernes klub-
praksis.  
 
PulsVolley 
PulsVolley dækker over et koncept henvendt til nybegynder-motionister med 
fokus på sved på panden. Det er et projekt, der er en del af DGI og DIF’s store 
fælles vision om at få flere til at bevæge sig – Bevæg dig for livet.  

PulsVolley har fokus på højintens, sjov træning og åbner op for muligheder for 
at tilpasse spillet og øvelser til niveau, så flest mulige kan være med i spillet. 
Alt sammen noget, der gør det nemmere at byde nye medlemmer velkommen 
på holdet. Der er blandt andet udviklet ringbind med ideer til opvarmnings-, 
teknik og spiløvelser samt en taske med en masse remedier, som man kan an-
vende i træningen.  

I løbet af 2017 har vi været i kontakt på den ene eller anden måde med flere 
hundrede klubber, og derudover har vi været til stede i klubber omkring 35 
gange.  

Der ligger mange spændende aspekter tilbage i projektet, som vi løbende vil 
arbejde videre med. Vi er allerede nu i gang med at forberede beachvolley-
sæsonen i projektet. Vi skal ud og møde flere klubber og afdække, om der er et 
vækstpotentiale andre steder i klubberne.  

SoMe og Volleyball Danmark.  
I 2017 startede vi op med at anvende de sociale medier som et målrettet værk-
tøj i bredde- og udviklingsafdelingen. Vi har i en årrække benyttet fx Facebook 
til at kommunikere med grupper af mennesker til at få de gode historier samlet 
og få udbredt vores redskaber og initiativer.  
 
I 2017 har vi arbejdet målrettet med Facebook og Instagram i forhold til de un-
ge medlemmer i Volleyball Danmark. Vi har arbejdet med at skabe et forum 
Volley X, hvor de unge kan se sig som en del af sporten.  
 
I år er vi ligeledes startet op med også at tænke mere kommercielt. Vi vil an-
vende de sociale medier til at række længere ud, end det netværk vi allerede 
har. Det er en platform, hvor vi kan få fortalt de fantastiske historier til en lang 
række mennesker, der endnu ikke ved, at volleyball er det, de leder efter. Helt 
konkret er det Facebook-annoncering, vi arbejder med. Gennem annoncer til 
specifikke målgrupper, som ikke er medlemmer, får vi nye målgrupper i tale.  
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Det er et spændende område at bevæge sig ind på, og vi glæder os til det fort-
satte arbejde. I 2018 vil vi ligeledes arbejde målrettet på platformen Instagram.   
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Dommerområdet 
 
Styregruppens beretning 
v/ Hans Ole Nielsen, formand 
  
Et år mere er gået, uden det er lykkedes at knække koden mht. at øge antallet af 
divisionsdommere. En udvikling, der må og skal vendes, hvis vi i fremtiden 
skal se uddannede dommere til at afvikle divisionskampe. 
 
Vi er glade, når vi hører positive og konstruktive tilbagemeldinger på dommer-
nes arbejde i dagligdagen. Det skyldes, at dommerne arbejder meget på at være 
medspillere i kampen, og at de hele tiden forsøger at blive bedre. Men ligesom 
et hold, der består af spillere, kræves der hele tiden forbedringer og træning hos 
os dommere. Det arbejder vi videre med. 
 
Spillereglerne samt god fornuft siger, at der skal være 2 dommere og en sekre-
tær i en kamp. Det er tre vigtige opgaver, der skal løses. Sekretær-opgaven er 
meget vigtig for, at kampens data bliver registreret korrekt, så uddannelse af 
disse skal prioriteres højt i klubberne. 
 
Hvis vi ikke kan påsætte 2 dommere til kampen, vil en mulighed være at på-
lægge hjemmeklubben at stille med en 2. Dommer for at løse situation på kort 
sigt. På den lange bane skal der naturligvis uddannes flere, men igen her ligger 
ansvaret hos klubberne for at sende flere emner på DT-kurser. Vi har et hul fra 
basisdommer-uddannelsen til DT-uddannelsen, som skal lukkes. 
 
Til sidst vil jeg sige en stor tak for alle de, som jeg har samarbejdet med i den 
tid, jeg har været med i DSG. Jeg stopper den politiske del af mit arbejde nu for 
at hellige lidt mere tid hjemme i privaten. Det har været en meget spændende 
tid med mange ting at forholde sig til, men også en rigtig god mulighed for at 
udleve min drøm om at gøre bare en lille forskel i den rigtige retning: nemlig 
arbejdet med at få flere dommere og få gjort dem, vi har, endnu bedre. Meget 
få bump på vejen og masser af positive og glade mennesker med samme inte-
resse som mig omkring mig har gjort det til 10 fantastiske år af mit liv. 
 
 
Påsætning 
v/ Tim Poulsen 
 
Påsætterne Paul-Erik Jensen og Torben Lykke har også i denne sæson haft me-
get travlt. Der har været et stort antal kampflytninger og mange remplacerin-
ger. Det er først og fremmest deres fortjeneste, at det overhovedet har været 
muligt at få løst alle disse opgaver mange med meget kort tidsfrister. En del 
dommere har haft rigtig mange kampe. 
 
Der har været et lidt større fravalg fra dommernes side i året, der gik, men det 
arbejdes der på at ændre, bl.a. ved hjælp af to nyuddannede dommere. 
 
Der skal lyde en stor tak til de aktive dommere for veludført arbejde og for og-
så i denne sæson at have brugt rigtig meget tid i dommergerningens navn. 
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Uddannelse og udvikling 
v/ Hans-Ole Nielsen 
 
Af private årsager valgte Mads Haastrup at stoppe i DSG ved udgangen af 
2017. Desværre for os andre og dommerarbejdet især. Mads har ydet en meget 
kvalificeret indsats, i tiden han var med. De ting, Mads har fået sat i rammer 
vedrørende udvikling, venter bare på, at en anden griber og fører videre. Des-
værre har vi ikke haft resurserne til dette i år. En stor tak for indsatsen til Mads. 
Der er uddannet to nye DT-dommere, ved DHV Cuppen i 2018. 
 
Internationale Dommere 
v/ Hans-Ole Nielsen 
 
Vore internationale dommere har haft en sæson med god aktivitet og påsætnin-
ger. Kampe og rejser, som er placeret midt i den daglige hverdag med arbejde 
og privatliv i øvrigt. Minimum tre dage væk for at dømme 1 kamp i udlandet. 
Vilkår, som kræver, at man er meget dedikeret til opgaverne og ofrer rigtig 
meget fritid på dette. En stor tak til alle for indsatsen uden for landet. 
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Top Volleyball Danmark  
 
Beretning  
v/ Henrik Borring, formand 
 
2017 blev resultatmæssigt et meget tilfredsstillende år for Top Volleyball 
Danmark. De sportslige resultater bliver gradvist forbedret og mere stabile i 
takt med et kontinuert talent- og landsholdsarbejde. 
 
Volleyball Danmark deltager i alle officielle turneringer i NEVZA-, CEV- og 
FIVB-regi i alle aldersgrupper, hvilket primært omfatter kvalifikationer til EM 
og VM samt for herrelandsholdets vedkommende deltagelse i European Lea-
gue. Talentudviklingen gennemføres fortsat med stor kvalitet i vores talentcen-
tre, og samarbejdet med DIF omkring de regionale landshold har været yderst 
tilfredsstillende. 
 
Der har i 2017 været et tiltagende fokus på Volleyligaen, hvad angår øget pro-
fessionalisering, tilskuere og mediedækning. Sidstnævnte har bl.a. på baggrund 
af vores eget TV produktionsselskab ”Volleytv.dk” øget synligheden omkring 
volleyligaen og landsholdene markant. 
 
TVD er opdelt i 5 primære projektområder. Sportsdirektør og herrelandstræner 
Mikael Trolle er overordnet ansvarlig, og elitechef Sven Brix er daglig leder af 
VD’s eliteafdeling, som omfatter alt landsholds- og talentarbejde. Henrik Pe-
tersen er ansvarlig for udviklingen af Volleyligaen, eventansvarlig og court 
manager ved større arrangementer, som fx Europa Cup-kampe, Final 4 og 
landskampe.  
 
Driften af Volleyligaen varetages af Henrik Petersen, som i et tæt samarbejde 
med Sven Brix tillige organiserer og udvikler NEVZA Club Championship 
samt ungdomslandsholdenes U17 og U19 NEVZA Championship. Tilknyttet 
som konsulent i forbindelse med DataVolley og e-score er Bo Møllgaard.  
 
Pressechef Jakob Wärme Lykke er ansvarlig for al kommunikation, herunder 
relationer til pressen, sociale medier, nyheder, nyhedsbreve samt al øvrig me-
diedækning relateret til VD. Casper Ahlehoff Hansen ansat som mediekonsu-
lent, videojournalist og produktionsansvarlig for Volley TV. Han har i samar-
bejde med pressechefen bl.a. ansvaret for VD’s TV-programplanlægning og 
produktion (streaming). 
 
Herrelandsholdene 
Herre A-landsholdets sæson omfattede deltagelse i VM-kvalifikationen i Kroa-
tien samt European League, der blev afviklet i Ukraine og Ungarn med Final4 
på hjemmebane i Gentofte Sportspark. VM-kvalifikationen i Kroatien var en 
stor udfordring specielt fysisk, idet puljespillet omfattede 6 hold og således 5 
kampdage i træk. Men herrelandsholdet evnede alligevel at spillede på et rela-
tivt højt internationalt niveau i alle kampe. Kun i kampen mod Schweiz under-
præsterede holdet, men til gengæld var præstationerne mod verdensklassemod-
standeren Serbien samt sejren mod Kroatien på deres hjemmebane præstationer 
klart over forventning.  
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Ved European Leagues puljespil overraskede herrelandsholdet og kvalificerede 
sig for første gang nogensinde reelt til Final 4. Desværre formåede holdet ikke 
at spille sig helt til top, og på trods af en kanonstart i semifinalen mod Make-
donien kunne spilniveauet ikke opretholdes, hvilket ledte til et skuffende semi-
finalenederlag. I bronzekampen mod Sverige var det vanskeligt at mobilisere 
den fornødne energi, og Danmark sluttede på en fjerdeplads. Dog den bedste 
danske placering i European League nogensinde. 
 
Landsholdenes resultater kan, i lighed med tidligere år, ses på VD’s hjemme-
side. Denne giver en fin mulighed for at indhente information om landsholde-
ne, nyheder, resultater, statistikker og kommende kampe. 
 
Links HA-
landsholdet: http://volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/ha-
landsholdet 
 

 
 
HU 19 landsholdet spillede EM-kvalifikationsturnering d. 12.-14. januar 2017 i 
Sofia, Bulgarien. Modstanderne var Hviderusland, Georgien og Bulgarien. 
Med sejr over Georgien, men nederlag til Hviderusland og Bulgarien, gik hol-
det ikke videre. Holdet spillede tillige NEVZA-mesterskaber i England i okto-
ber 2017 og vandt sølv efter et 2-3 nederlag mod Sverige i finalen. 
 
HU 18 landsholdet spillede EM-kvalifikation d. 3.-7. januar 2018 i Italien. 
Modstanderne var Italien, Finland og Schweiz. Holdet var udtaget blandt spil-
lere født i årgang 2001 og senere. Det blev desværre til tre danske nederlag i 
turneringen. 
   
HU 17 landsholdet spillede NEVZA-mesterskaber i Ikast i oktober 2017, hvor 
det blev til guldmedaljer efter en flot 3-2 finalesejr over Sverige. 
 
Links HU landsholde-
ne: http://volleyball.dk/index.php/landshold/herreungdomslandhold 
 

http://volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/ha-landsholdet
http://volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/ha-landsholdet
http://volleyball.dk/index.php/landshold/herreungdomslandhold
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Damelandsholdene 
Dame A-landsholdets primære aktivitet var VM-kvalifikationen i maj i Aser-
bajdsjan. Modstanderne var Aserbajdsjan, Israel, Norge, Holland og Ukraine. 
Det blev til klare nederlag mod verdensklasseholdene fra Holland og Aserbajd-
sjan, mens der var mere kamp om resultaterne i de øvrige kampe. Desværre 
blev det kun til et vundet sæt, som blev taget i kampen mod Norge.   
 
Forinden havde holdet spillet testkampe mod Estland, Island og Norge, hvor 
damelandsholdet formåede at vinde kampe mod både Island og Norge. 
 
Links DA-
landsholdet: http://volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-
landsholdet 
 

 
 
DU 19 landsholdet spillede NEVZA-mesterskaber i England i oktober 2017, og 
holdet vandt en flot guldmedalje efter en 3-2 sejr over Sverige i finalen. 
  
DU 18 landsholdet spillede EM-kvalifikation d. 13.-15. januar 2017 i Ungarn. 
Modstanderne var Ungarn, Tyskland og Spanien, og det blev desværre til tre 
danske nederlag. 
   
DU 17 landsholdet spillede NEVZA-mesterskaber i oktober 2017 i Danmark. 
Holdet endte på en meget flot 1. plads, efter de forsvarende finske mestre blev 
slået i semifinalen, og Danmark efterfølgende vandt finalen over Sverige sik-
kert med 3-0. 
  
DU 16 landsholdet kvalificerede sig til EM-finalerunden, som blev spillet i 
Bulgarien fra d. 21.-29. juli. Danmark lagde ud med en sensationel og flot 3-1 
sejr over Grækenland. Desværre blev de følgende fire kampe tabt, og holdet 
avancerede således ikke i turneringen. 
 

http://volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-landsholdet
http://volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-landsholdet
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Links DU landsholde-
ne: http://volleyball.dk/index.php/landshold/dameungdomslandshold 
 
Der er stadig en klar fremgang at spore i talentarbejdet og de danske ungdoms-
landsholds præstationer. Dette lover godt i forhold til holdenes konkurrenceev-
ne ikke alene i Norden, men også i Europa. Vi håber, vi kan fastholde denne 
udvikling og placere Danmark endnu højere på de europæiske ranglister og så-
ledes skabe muligheder for deltagelse i flere finalrunder. Men det kræver et 
fastholdt fokus på rekruttering af endnu flere internationale talenter i dansk 
volleyball. 
 
Talentudvikling 
VD’s talentudvikling er meget tæt på at være fuldt udbygget. Vi har et meget 
velfungerende aldersrelateret talentudviklingsmiljø, som i et samarbejde med 
DIF bl.a. omfatter 2x2 talenthold for herrer og damer, som er indplaceret i vo-
res 2. division øst og vest. Dette program kræver stor logistik og modtages me-
get positivt af alle involverede. Det skal ses som en overbygning på TC-
arbejdet og som et link til vores ungdomslandshold. Projektet stopper med ud-
gangen af sæsonen 2017/2018, idet støttemidlerne fra DIF ophører. Der arbej-
des på en ny model for den kommende sæson.  
 
Således tilbydes unge talenter i dag daglig træning i klubberne, talentcenter-
træning, 2. div. talenthold, camps og lejre, og internationale kampe med ung-
domslandsholdene. Samtidig giver vores fleksible aldersgrænser og muligheder 
omkring repræsentation på flere hold en optimal mulighed for at skabe de rette 
rammer omkring den enkelte talentspillers aldersrelaterede udvikling. 
 
Volleyligaen og Final 4 
I 2017 fortsatte TVD udviklingen af VolleyLigaen i et tæt samarbejdet med eli-
teklubberne. Fokus er stadig rettet mod en opgradering af ligaen i forhold til 
eventdelen, tilskuere og eksponering. Ligaplatformen på volleyball.dk er i 
samarbejde med Datavolley udbygget, ligesom statistik og videosharing er ble-
vet obligatorisk.  
 
Volleyligaen blev afviklet i et turneringsformat med grundspil ude og hjemme 
efterfulgt af kvartfinaler, semifinaler og sluttelig finaler, som blev afgjort bedst 
af 2 kampe (Golden set). 
 
Final 4 i pokalturneringen spilles over to dage sidste weekend inden jul. Der 
spilles fire semifinaler (herrer og damer) på førstedagen efterfulgt af pokalfina-
ler dagen efter. Arrangementet er en del af en treårig samarbejdsaftale, der un-
derstøttes økonomisk af Frederiksberg Kommune. Arrangementet udvikles lø-
bende og var igen en succes i 2017. Tilskuerbevågenheden er stigende, og 
tiltag i forhold til TV-produktion og streaming medfører en øget mediebevå-
genhed. Arrangementet ligger fint i tråd med VD’s årlige Dansk Volleyball 
Galla, som afvikles i forlængelse af finalerne i Final 4. 
 
Links til volleyligaen for herrer og damer: 
http://volleyball.dk/index.php/turneringer/livescore/2015-08-13-19-09-4 
http://volleyball.dk/index.php/turneringer/livescore/2015-08-13-19-09-5 

http://volleyball.dk/index.php/landshold/dameungdomslandshold
http://volleyball.dk/index.php/turneringer/livescore/2015-08-13-19-09-4
http://volleyball.dk/index.php/turneringer/livescore/2015-08-13-19-09-5
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International klubdeltagelse 
NEVZA Club Championship: Danmark deltog med i alt 5 damehold og 5 her-
rehold i NEVZA Club Championship 2017. Det blev til flotte resultater, hvor 
Brøndby vandt guld på damesiden, mens Marienlyst på herresiden blev nr. 2 
ved finalerunden.  
 
Europa Cup, CEV Challenge Cup: Gentofte deltog på herresiden, og efter en 
flot præstation i 2. runde mod Tromsø fra Norge tabte holdet i 1/16-finalen til 
topholdet Bunge Ravenna fra Italien. Det italienske hold vandt efterfølgende 
Challenge Cup. 
Holte IF’s damer trådte direkte ind i 1/16-finalen, hvor det blev til et nederlag 
mod Viteos Neuchatel fra Schweiz.  
 
Alt i alt en meget fin international repræsentation af de danske klubhold. 
 
Links til Challenge Cup for herrer og damer: 
https://www.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=1035&PID=-2 
https://www.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=1040&PID=-2 
 
Kommunikation, TV-produktion, streaming og podcast. 
Kommunikationsdelen er blevet løftet markant af vores mediemedarbejdere, og 
det er ambitionen, at der bliver kommunikeret intensivt på alle tilgængelige 
medieplatforme. 
 
Links til VD’s medieplatforme: 
http://volleyball.dk 
http://volleyball.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv 
http://beachvolley.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv  
https://www.facebook.com/danskvolley/ 
https://www.facebook.com/danishbeachvolleytour/  
http://www.volleytv.dk/  
https://soundcloud.com/user-252289440  
 
VD’s bestyrelse besluttede i foråret 2016 at implementere produktion og stre-
aming af volleyball og beachvolleyball som en fast integreret del af VD’s vir-
ke, således at man kunne sende alle de aktiviteter og events, som var efter-
spurgte af medlemmer og øvrige relationer til VD. 
 
I efteråret 2016 viste det sig muligt at etablere egen TV-kanal, og volleytv.dk 
blev derved en realitet. Dette har siden sikret, at VD har kunnet dække en bred 
vifte af vores aktiviteter gående fra landshold, Volleyliga og beachtouren til 
ungdoms DM, skoleturneringer og Pokalfestival. Desuden har VD kunne pro-
ducere sekvenser til vores kommunikations og uddannelsesafdeling, ligesom et 
utal af livesekvenser vil kunne leveres på alle vores sociale netværker. En 
nærmere redegørelse for Volley TV fremgår af VD’s formand Erik Jacobsens 
beretning. 
 
Link til Volley TV: http://www.volleytv.dk 

https://www.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=1035&PID=-2
https://www.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=1040&PID=-2
http://volleyball.dk/
http://volleyball.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv
http://beachvolley.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv
https://www.facebook.com/danskvolley/
https://www.facebook.com/danishbeachvolleytour/
http://www.volleytv.dk/
https://soundcloud.com/user-252289440
http://www.volleytv.dk/
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En helt ny verden er ved at åbne sig, hvad angår mulighederne for at eksponere 
dansk volleyball i samarbejde med helt nye partnere, fx DR, som fremadrettet 
har ønsket en dialog omkring eksponering af de danske seniorlandshold. Vol-
ley TV er et produkt, hvor en mulig reklamefinansiering i fremtiden vil være en 
mulighed. I 2017 indledtes således et samarbejde med Discovery omkring re-
klamer som ”pre-rolls” før vores produktioner. En øget finansiering af Volley 
TV vil kunne anvendes til at højne både kvantiteten og kvaliteten af Volley TV 
til gavn for alle vores medlemmer.  
 
VD begyndte tillige i 2017 at producere podcasts, Volley Talk. Dette produkt 
er i markant fremgang blandt danskerne, og derfor er det vigtigt, at VD også 
anvender dette medie i vores kommunikation til vores kernebrugere. 
 
Link til Volley Talk: https://soundcloud.com/user-252289440  
 

 
 
 
Top Volleyball Danmark 
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. En speciel tak skal lyde til DIF, som på flere områder har 
ydet vigtig sparring og støtte.  
 
Det er tilfredsstillende at se, at dansk elitevolleyball er i stadig vækst, og at der 
stadig er et stort potentiale, der kan forløses. Det lover godt og vil kunne sikre, 
at Danmark i fremtiden udbygger sin position som et yderst respekteret for-
bund både national og internationalt. 

https://soundcloud.com/user-252289440
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Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke TVD’s styregruppemedlemmer 
samt øvrige aktører i VD, som konstruktivt og udfordrende hele tiden bidrager 
til udviklingen af elitevolleyball i Danmark og tillige takke for det omfattende 
arbejde, som forbundets medarbejdere dagligt bidrager med. 
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Forslag 
 
 

a. Volleyball Danmarks bestyrelses forslag til Vol-
leyball Danmarks strategi 
 
Bestyrelsen foreslår at strategien fortsætter uændret som vedtaget i 
2015. 
Link til den vedtagne strategi 
 
Baggrunden er at Volleyball Danmark i sommeren 2018 sammen med 
DIF skal have første evaluering af DIF strategiaftale, der er en vigtig in-
tegreret del af Volleyball Danmarks arbejde. 
 
Volleyball Danmark indgik en strategiaftale med DIF i efteråret 2017, 
som resultat af den nye støttestruktur. Strategiaftalen er gældende 2018-
2021. Strategiaftalen skal evalueres løbende igennem perioden, og er 
afgørende for det tilskud VD får fra DIF som strategistøtte. 
 

  
 

De 3 strategiske spor i DIF strategiaftalen 
 

1- Vi vil fastholde vores medlemmer i overgangen mellem de 
tre centrale volleyball-livsfaser samtidig med at vi vil fort-
sætte med den stærke fokusering på Kidsvolley  

2- Vi vil fastholde og kontinuerligt forbedre det kvalitative og 
kvantitative arbejde med elite- og talentarbejdet i Volleyball 
og Beach volleyball  

3- Gennem en fokuseret indsats rettet mod klubudvikling og 
aktivitetsudvikling at styrke fundamentet for motionsvolley 
for målgruppen de 30-60 årige.  

 
 
 
 

  

http://volleyball.dk/images/dokumenter/repmoeder/DVBF_Strategi_vedtaget_2015.pdf
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b. Volleyball Danmarks bestyrelses forslag om opstil-
ling af kandidater til bestyrelsen  

 
Bestyrelsen indstiller, at kandidater til bestyrelsen skal opstilles 5 uger inden 
mødet, som er samme frist som forslag der ønskes behandlet, så de kan offent-
liggøres sammen med det øvrige materiale. 
 
Der forslås derfor følgende vedtægtsændring i § 11. stk. 3. 
 
Ny formulering: 
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder 
forslag til valg til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før 
mødet, så de sammen med regnskabet kan udsendes senest 3 uger før mødet. 
 
Nuværende formulering: 
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være be-
styrelsen i hænde senest 5 uger før mødet, så de sammen med regnskabet kan 
udsendes senest 3 uger før mødet. 
 
Begrundelse 
Bestyrelsen ønsker at give repræsentantskabet mulighed for at kende kandida-
ter til bestyrelsen i god tid før repræsentantskabsmødet. 
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c. Forslag fra Midtjysk Volleyball 
 
 
Til Volleyball Danmark 
      20. april 2018 
 
1. MJVB foreslår at fjerne alle licenser på de laveste kredsrækker for kids, 

teen, ungdom, herrer, damer og på mixrækker.  
Eneste resterende licensbetaling for kredshold er herefter: 
a. Ungdomsspillere, der spiller om DM-kvalifikation betaler personlig li-
cens. 
b. Hold/spillere i Danmarksserien betaler både holdlicens og personlig li-
cens. 
 

2. Klubkontingentet sættes ned til 200 kr. pr. klub uanset klubbens størrelse.  
Beløbet opkræves af forbundet og deles ligeligt mellem forbund og kreds. 

Begrundelse: Vi må prioritere bredden og udbredelsen af spillet. Opskruede 
priser hæmmer rekrutteringen af klubber/hold/spillere. 
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