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STED

DVBF’s administration, Idrættens Hus Brøndby.

DELTAGERE

Eric Adler (EA), Ole Lachenmeier (OL), Henrik Borring (HB), Hans Ole Nielsen
(HON), Bjarke Huss (BH), Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Henrik Petersen
(HEP)

INVITEREDE

Peter Morell (PM), afbud

AFBUD

Pia Hove, Erik Jacobsen

REFERENT

Sven Brix (SVB).

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Dagsorden og referat blev godkendt
2. Orientering fra formanden.
EA bød velkommen specielt til det nye bestyrelsesmedlem Bjarke Huus. EA meddelte at han ikke
står til rådighed som formand efter det kommende repræsentantskabsmøde i DVBF. Hans fysiske
placering i Holland er svært at forene med de mange og komplekse opgaver som TVD har fået
ansvaret for. EA vil forsat være kandidat til CEV’s bestyrelse ved valget i efteråret.
3. Økonomi
Estimat for regnskab 2015 er tilfredsstillende. Budgettet blev med forklarlige afvigelser i
overensstemmelse med det forventede for 2014 Dog har en halv års forskydning på indtægten fra
Talentprojektet en betydning svarende til en teknisk forskydning på 200.000.
Budgettet for 2015 vil give en overskridelse på ca. 120.000 kr, da der ikke var budgetteret med
HU19’s EM-deltagelse. TVD vil forsøge at indarbejde dette i det eksisterende budget, men kan ikke
garantere dette.
Der blev diskuteret hvilke muligheder, der er for at øge eksterne indtægter og egenbetaling til
ungdomslandsholdene, fordi der fremover vil være flere turneringsdeltagelser for ungdomsholdene
og deraf øgede udgifter.
3. Status på projektområder.
Herrelandsholdet.
Der er udtaget en uofficiel bruttotrup, som vil blive kontaktet med henblik på etablering af
sæsonens trup.
Holdet skal spille European League fra starten af juli til starten af august. Hjemmebane mod
Polen i Slagelse og Østrig (sted er ikke forhandlet på plads). Slagelse kommune er
samarbejdspartner i forbindelse med European Leaguekampene mod Polen i begyndelsen af
juli.
Træningen starter i begyndelsen af juni.
Herre U-landsholdene.
Indsatsen i januar ved EM var mere end godkendt med HU21 som tog sæt fra Italien og HU19s
kvalifikation til EM.
HU19 har forberedt sig godt til den kommende EM slutrunde med samlinger og kampe mod
Ligahold. Den sidste forberedelse bliver 2 kampe mod Spanien i Madrid inden slutrunden i
Tyrkiet.

Næste aktiviteter er EM slutrunden for HU19 landsholdet samt de to NEVZA i efteråret
Damelandsholdet.
Planlægger for tiden en indkaldelse af spillere til sommerens program, som inkluderer kampe i
Litauen, Sverige og hjemmekampe i forbindelse med herrernes kampe mod Polen
Dame U-landsholdene.
DU20 vandt en turnering i Luxembourg i januar og var tæt på sejr mod Østrig i VMkvalifikationen.
DU18 spillede EM-kvalifikation i Moskva og var tæt på en sejr over Litauen.
Næste aktiviteter er de to NEVZA i efteråret
Talentudvikling TC.
Modellen fungerer godt og deltagertallet er stabilt. HB opfordrer til at meddele TC-trænerne at
TVD bakker fuldt op om deres arbejde.
Det blev besluttet, at det på et kommende møde skal diskuteres fastholdelse af unge talenter i
overgangen fra ungdom til seniormiljø.
DIF talentprojekt.
Projektet får stor ros af DIF i flere sammenhænge. DIF har indstillet projektet til en 3-årig
forlængelse
VolleyLigaen.
Ligamødet i februar forløb godt. Mødet var præget af en konstruktiv dialog.
Forslaget til den nye turneringsstruktur blev diskuteret i TVD. Der blev lagt vægt på at
ligaklubberne er positive over for forslaget med semifinalepuljer og at TV er interesseret.
TVD besluttede at observere på det nuværende slutspil og tage en beslutning om næste års
slutspil efterfølgende. Mikael har dog mandat til at forhandle finaleforløbet i 2016 med TV2
Sport.
Det blev pålagt administrationen at udarbejde forslag til de endelige detaljer.
De foreslåede krav til Volleyligaen blev gennemgået, justeret og vedtaget.
TVD er indstillet på at der kan gives dispensation for kravene, hvis klubben kan præsentere en
tidsplan, der peger mod en løsning af problemet inden for en nærmere fastsat tidsramme.
Tilskuerstatistik: Administrationen lagde op til 3 forskellige modeller for tilskuerområdet. OL

påpegede vigtigheden af, at der fortsættes en politik, hvor klubberne bliver stillet overfor
konkrete tilskuerkrav og bødekrav. Administrationen arbejder på at udvikle en ny
incitamentsmodel, der opfylder hensigten om at skaffe flere tilskuere i hallen.
De skærpede krav til TV-kampe vil blive fjernet, da Kanalsport ikke leverer det produkt de
gjorde tidligere.

Deadlinen for godkendelse af spillere til Volleyligaholdene blev af administrative årsager sat til
d. 22.12.
For at være spilleberettiget til kvart-, semi- og finaler i Pokalturneringen, foreslås det, at
holdene skal have sin spillerliste godkendt inden kvartfinalerne. Der kan ikke bruges spillere i
kvart-, semi- og finaler, som ikke står på denne liste.
Med hensyn til evt. karantæne ved klubskifte i VolleyLigaen blev det besluttet, at
administrationen forestår en undersøgelse hos klubberne i forhold til forskellige scenarier.
4. Sponsor og marketing
Slagelse kommune bliver samarbejdspartner for European League kampene mod Polen. Kampene
afvikles i et samarbejde med VK Vestsjælland.
5. TV og medier
Der arbejdes på at opbygge et samarbejde med TV2-sport og en evt. udbygget model for
livestreaming med DVBF som igangsætter
6. Events
Der arbejdes på et internationalt trænerseminar i Danmark i 2016 arrangeret af vores FIVB/CEV
Development Center.
Vi skal påregne at være vært for mindst 1 ungdoms kvalifikationsturnering pr. år.
TVD vil på sigt gerne være vært for større arrangementer, men dette vil kræve samarbejdspartnere
for at skabe bæredygtig økonomi.
8. Internationalt

NEVZA.
Vi har stadig ikke modtaget referat fra seneste administrative NEVZA-møde.
DVBF står klar til at overtage ledelsen af NECC.
CEV. Der bliver indført et nyt EM i en ny yngre aldersgruppe. Kvalifikationen vil ske direkte
gennem NEVZA-turneringer. Administrationen skal indarbejde disse ny turneringer i den
overordnede planlægning for talenthold og landshold.
Der er bestyrelsesvalg til CEV til efteråret.
Zonal Associations vil få en større betydning i CEV’s struktur og turneringsplanlægning.
Der er øget opmærksomhed på antidopingområdet.
CEV’s Cupturneringer er under revision.
Challengesystemet er under udvikling. Vores Development Center vil få et system stillet til
rådighed. Headset til dommerne og tablets til trænerne vil blive testet på højeste CEV niveau
FIVB.
Ikke noget nyt
DVBF’s strategier
Strategierne for Elite blev præsenteret. TVD bakker op om strategierne på eliteområdet.
9. DIF og Team Danmark
MT gennemgik DVBF’s høringssvar på DIF fremtidige politikker.
DVBF er sammen med DIF’s øvrige specialforbund inviteret til dialogmøde med Team Danmark.
10. Eventuelt samt næste møde.
Wild Card hold ansøgninger blev diskuteret. Administrationens indstilling om at følge det
nuværende regelsæt, hvor de indplacerede hold følger de almindelige op- og
nedrykningsregler, fik opbakning.
Årets hold er ved at blive valgt. Kasper Lindberg står for at administrere afstemningen.
HON kigger på muligheden for at vise nogle af vores superfrivillige anerkendelse for deres
arbejde.

