Dansk Volleyball Forbund

Breddepolitik 2005-2015
DVBFs overordnede formål er at:




Forene og udvikle dansk volleyball og beachvolleyball.
Skabe mulighed for at spille volleyball og beachvolleyball overalt i Danmark på alle
niveauer.
Være repræsentant for dansk volleyball og beachvolleyball lokalt nationalt og
internationalt.

Dansk Volleyball Forbund skal ved indgangen til 2006 og i den næste 10-årige periode agere i
et samfund under stadig forandring, hvor et velfærdssamfund er til politisk diskussion og et
nyt kommunalpolitisk landkort skal finde fodfæste. Fremtidsforskere peger på en række
mulige scenarier for fremtidens idrætsbillede. Dansk Volleyball Forbund har i udarbejdelsen
af breddepolitikken 2005-2015 været inspireret af Danmarks Idræts-Forbunds kongres om
idrætten i 2015.
Dansk Volleyball Forbund breddepolitik knytter sig til idrættens centrale kvaliteter: leg,
fysisk aktivitet, oplevelse, udfordring konkurrence og socialt fællesskab. Dansk Volleyball
Forbund vil gennem sin breddepolitik fremme disse kvaliteter ved arbejdet med disse tre
dimensioner:



Idræt i længden:
Idræt i bredden:



Idræt i dybden:

Mulighed for at spille volleyball gennem hele livet
Et bredt udbud af aktiviteter skal sikre mulighed for at spille
volleyball uanset alder, køn, sociale og fysiske forudsætninger
Mulighed for fordybelse og udfordring

De fem breddepolitiske kerneområder
Målet for Dansk Volleyball Forbund er at have 22.000 aktive volleyballspillere i alle aldre i år
2015.
Målet skal nås via fokus på nedenstående fem kerneområder:






Kidsvolley
Ungdomsvolley
Seniorvolley
Ældrevolley
Uddannelse

Kidsvolley
Kidsvolley er Dansk Volleyball Forbunds tilbud til de mindste volleyballspillere i alderen 612 år. Kidsvolley er det sted, hvor mange for første gang stifter bekendtskab med volleyball.
Det er derfor helt centralt, at børnene møder et sundt og stimulerende volleyballmiljø med
gode værdier, der giver dem lyst til at forsætte i volleyballsporten.
Dansk Volleyball Forbund vil arbejde for at Kidsvolley:
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Tilbydes i hele landet og i alle lokalsamfund, så alle børn har mulighed for at spille
Kidsvolley i en klub i deres nærområde.
Indgår som en naturlig del af idrætsundervisningen i indskolingen og som
idrætsaktivitet i fritidsordningen.
Spilles i et sundt og godt idrætsmiljø, der giver plads til det enkelte barns behov og
udvikling.
Er med til at give børnene almen motorisk træning.
Arbejder med specifik volleyballmæssig indlæring, der stimulerer lysten til at fortsætte
med volleyball som idrætsaktivitet.
I foreningssammenhæng giver børnene en oplevelse af voksne, som er i stand til at
møde barnet med glæde, respekt og dygtighed og derved også opfattes af forældrene
som et trygt sted.
Giver forældrene til spillerne lyst til selv at deltage i som aktive i
foreningssammenhæng.

Unge
De 12-24 årige er en af de største udfordringer for Dansk Volleyball Forbund. Udviklingen fra
midten af 90’erne frem til 2005 har været en kraftig nedgang af medlemmer i denne
aldersgruppe. Dette, sammenholdt med prognoser, der de kommende år peger på historiske
lave ungdomsårgange, gør situationen bekymrende. Det er nemlig blandt disse årgange, at
fremtidens ledere og trænere skal rekrutteres og sikre det organisatoriske grundlag for
klubberne. Det er derfor Dansk Volleyball Forbunds politik at have ekstra fokus på arbejdet
med de unge. Dels for at fastholde de kommende store årgange af kidsspillere, men også for
at rekruttere nye unge til volleyballsporten.
Dansk Volleyball Forbund vil arbejde for at:






Alle klubber har et aktivt og formuleret ungdomsarbejde.
Kidsspillerne fastholdes i ungdomsvolleyball og nye spillere rekrutteres til
ungdomsvolleyball ved at udbuddet af aktiviteter i træning og konkurrence er fleksibelt
og alsidigt og tilgodeser de unges behov.
Der i kommunikationen med de unge arbejdes med teknologier, der er tidssvarende og
lever op til samfundets standarder.
De unge inddrages i træner- og lederarbejdet via klubudvikling og attraktive og
målrettede uddannelsestilbud.
Trænere og ledere, der arbejder med de unge, er fagligt dygtige og bevidste om deres
rolle som model for de unge, så de kan sikre de unge spillere en alsidig
volleyballmæssig og social udvikling, der er tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Seniorer
Medlemsfordelingen på volleyballspillere mellem 25 og 60 år er i 2005 meget ulige med en
klar overvægt af spillere under 40 år. Det er Dansk Volleyball Forbunds politik at spillet og
den måde, det organiseres på, skal være for hele målgruppen.
Tendenserne i samfundet peger på en større og større individualisering og en øget fokusering
på sundhed og velfærd i den kommende 10 årige periode. Dansk Volleyball Forbunds politik
er at tilpasse os denne udvikling med fleksible turneringstilbud, der er tilpasset individuelle
behov i målgruppen. Klubberne skal geares til at tilbyde en træning og en træningsform, der
appellerer til en større målgruppe og tilpasset samfundets nye værdier. Dette skal ske i
fleksible rammer uden at gå på kompromis med volleyballs traditionelle værdier.
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Dansk Volleyball Forbund vil arbejde for at:




Synliggøre volleyball for de 40-60 årige.
Tilbyde fleksible turneringsformer, der er tilpasset de forskellige livsfaser, som
målgruppen gennemløber.
Hjælpe klubberne til at tilbyde nye træningsformer i mere organisatorisk åbne rammer.

Ældre
Prognoser viser, at det kan forventes, at vi lever længere, bliver sundere, får mere fritid og
bliver langt mere fysisk aktivt. Traditionelt har ældre over 60 år ikke spillet volleyball. Det er
Dansk Volleyball Forbunds politik, at volleyball skal være for hele livet. Vi skal fastholde
seniorer i ældre volleyball. Med Kidsvolley har vi fået et spil, der ved en tilpasning vil kunne
rekruttere nye ældre til sporten.
Dansk Volleyball Forbund vil arbejde for at:


Volleyball er et spil og en træningsform, der også kan dyrkes, når du er over 60 år.

Uddannelse
En af grundpillerne i Dansk Volleyball Forbund er de mange frivillige trænere og ledere.
Fastholdelse og rekruttering sker blandt andet gennem et spændende og alsidigt
uddannelsestilbud, der øger den enkeltes kompetencer til gavn for sig selv, klubben og Dansk
volleyball Forbund. Nøglen til udvikling og vækst er dygtige og veluddannede ledere og
trænere på alle niveauer. Mange nye målgrupper og ændrede træningsformer vil komme i spil
de næste 10 år.
Dansk Volleyball Forbund vil arbejde for at:




Tilbyde uddannelse til alle målgrupper under DVBF.
Fortsætte udviklingen af kvalitetskurser og løbende udvikle og ajourføre
uddannelsesmateriale.
Sikre, at det nødvendige antal veluddannede trænere, ledere og dommere står til
rådighed for DVBFs klubber.
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