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Til klubber med hold i VolleyLigaen 
 

Notat fra VolleyLiga klubmødet tirsdag den 23. september 2014  
 
Deltagelse: 
Navn Klub 

 
Navn Klub 

Susanne Fynsk Amager VK 
 

Mikkel Eriksen Lyngby Volleyball 
Ernst Knudsen Brøndby VK 

 
Kaj Jeppesen Marienlyst 

Steen Spangen Brøndby VK 
 

Jacob Petersen Middelfart VK 
Per Secher  DHV Odense 

 
Sven Brix Team Køge 

Stephan Holm DHV Odense 
 

Svend Pedersen Aalborg HIK 
Lars Hauge Fortuna Odense 

 
Dorrit Hemmingsen Aarhus Volleyball 

Bo Møllgaard Gentofte Volley 
 

  
Ulrik Hesse Gentofte Volley 

 
Mikael Trolle Administrationen 

Adnan Özari Holte IF 
 

Henrik Petersen Administrationen 
Mads Kaastrup Jørgensen Hvidovre VK 

 
Erik Jacobsen DVBF's Bestyrelse 

Thomas Stryhn Hvidovre VK 
 

Thomas Bro Larsen DVBF's Bestyrelse 
Erling Böttcher Ishøj Volley 

 
  

 
Nr. Emne Kommentar 

1 Velkomst Mikael Trolle bød velkommen. 
Klubber fra 1. division er velkommen til at deltage som observatør på 
Ligaklubmøderne, dette betinget af at klubben arbejder seriøst på at 
blive Ligaklub inden for 1-2 år. 
 

2 Ligaportal /  
Data Project 

Ligaportalen er VolleyLigaens ansigt udad til, det vigtigt at alle bidrager 
til dette. 
e-Scoresheet, fungerer som kampskema. Såfremt e-Scoresheet går ned, 
forsættes kampen på et almindeligt kampskema. 
Mediestatistik (Serv-modtagning-angreb-blok) uploades lige som Video 
senest 48 timer efter kampens afslutning. 
 

3 Kampafvikling Ligaprotokollen bruges til afvikling af Ligakampe. Afviklingen af en god 
kamp er en gensidigt forpligtelse som indbefatter alle spillere og officials 
omkring kampen. 
 Tilskuere i hallen. Den klubansvarlige opgøre antallet af personer i 

hallen i slutningen af 1. sæt. Ml. 1 og 2 sæt foretager dommerne en 
vurdering af tilskuere i hallen. Umiddelbart efter kampe skrives tallet 
ind i e-scoresheet og på kampevalueringsskemaet. 

 Bøderne fordeles forholdsmæssigt ift. klubber der har opnået det 
ønskede antal tilskuere til en kamp. 

 

4 Sølvkortet 
 

Sølvkort er personligt og giver gratis entre til alle Liga og Pokalkamp for 
indehaver. Kortet uddeles til: 
 Alle Ligaspillere, og stab omkring holdet. 
 Alle landsholdsspillere. 
 Alle Talentcenterspillere. 
 
Diskussion om klubberne kunne sælge sølvkortet som årskort. Punktet 
vendes på fremtidigt VolleyLigaklubmøde ift. sæsonen 2015-16. 
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5 Licenssystem Nyt licenssystem er i luften på minsport.volleyball.dk, pt. er det ikke mu-
ligt lave holdsedler. 
 

6 Internationalt 
 

 Alle spillere skal have godkendt ITC før de må spille i Ligaen. Nye 
spillere som skal tilføres holdet skal have godkendt ITC inden 31/12, 
dokumentation skal være modtaget inden udgangen 2014. 

 Nordic Club Championships 8 danske hold deltager, Middelfart VK og 
Lyngby Volley har hjemmebane. Klubber udtrykte ønske om at DVBF 
vil påtage sig ledelsen af NCC, så der er større muligheder for at ud-
vikle turneringen. DVBF vil undersøge om dette er muligt. 

 Der er to udfordringer ved deltagende i Europa Cuppen, økonomien 
og muligheden for at trække et øst hold. En større dansk deltagelse 
vil nok ikke være mulig uden økonomisktilskud fra eksterne parter 
herunder DVBF. Støttemulighed fra DVBF vil blive vurderet i forbin-
delse med udarbejdelse af DVBF’s budget for 2015. Pt. har Danmark 
2 pladser for herrer i Challenge Cup 2016 og en plads for damer i 
Challenge Cup 2016. Tilmelding vil være maj-juni 2015. 

 

7 Landspokalturneringen Volleyballforbundet har et stort ønske om en årsafslutning for volleyball 
og Beach Volleyball. I den forbindelse er det besluttet at gennemføre 
afslutningen af landspokalen som en Final 4 i Københavnsområdet. Fre-
deriksberghallen er pt. udvalgt som spillested. I denne forbindelse afvik-
les lørdag aften et Galla arrangement, hvor der bl.a. kan foretage kårin-
ger mv. ved gallamiddagen. Dette gøres med stor succes i andre lande. 
Begivenheden er fastlagt og styregruppe og projektleder er i fuld gang 
med forberedelserne. Eliteklubberne bad DVBF om efterfølgende at eva-
luere om det er det rette tidspunkt, eller om det er for tæt op under jul?  
Det er et ønske at alle ligaklubber/spillere bliver inviteret, også dem som 
ikke kvalificerer sig. DVBF vil invitere alle Ligahold samt top 8 hold i LP 
turneringen til deltagelse i Galla arrangementet. 
Der er nedsat en Styregruppe der arbejder med arrangement som hel-
hed. Klubberne opfordrede til at følgende indgik i overvejelserne: 
 Gallamiddag bør være ernæringsrigtig for finaleholdene. Finaleholde-

ne deltager kun i Galla i et omfang der sikre at de kan præstere på 
absolut topniveau dagen efter. 

 Muligheder for overnatning for de hold som kvalificerer sig til søn-
dag. DVBF vil overveje en eventuel udligning blandt holdene. 

 

8 VolleyLigaen 
 

I de kommende måneder genoptages arbejdet på en aftale omkring vol-
leyball og udarbejdes af standard- og evt. amatørkontrakter. 
Klubberne opfordrede til at aftalen blev mellem klubberne og DVBF uden 
medvirken fra Dansk Elitesportsforening. DVBF vil foretrække treparts-
forhandlinger, hvor også organisationen som kender til spillernes vilkår 
deltager (DEF). 
 
Hvis klubberne har en instruktionsret, er klubben ansvarlig for at tegne 
de fornødne forsikringer. Forsikring giver vi trykhed for både klub og 
spillere.  
 

9 Kanal Sport TV-billedet ændre sig rigtigt hurtigt i denne tid, video on demand, 
livestreamning og netflix er i dag en fast del af mediebilledet, ligesom at 
mange har computeren koblet direkte på TV’et. 
 Kanals sports aftale med Danske spil stopper 30. September. 
 Og aftalen den YouSee udløber 31. December. 
Kanal Sport er ved at ændre deres profil og bliver efter alt at dømme et 
betting site i stedet for flow kanal. Kanal Sports har i bund og grund et 
ønske om at der bliver spillet på kampene på bet25. Kanal Sport lægger 
ud med 4 arrangementer i oktober, to med et kamera, og to med tre 



kameraer og vil efterfølgende evaluere dette. KanalSport har tilkendegi-
vet at tirsdag kl. 19.00 ikke er vigtigt på længere sigt. Hvis Kanalsports 
evaluering af de første kampe falder positivt ud (afhænger bl.a. af om-
sætningen på spil), vil det kunne komme på tale at der transmitteres 
flere kampe live pr. uge og tirsdag kl. 19.00 vil ikke nødvendigvis blive 
den fortrukne aften. Således kan dette betyde både flere eller færre 
kampe på kanalen, ligesom der vil kunne opnås bedre sendetider f.eks. i 
weekenden. Men situationen er fortsat noget usikker. 
 
Der var enighed om vigtigheden af at holde volleyball inde på TV billedet 
og klubberne var villige til at strække sig lang for at blive eksponeret. 
Hvis TV-kampe fastsættes med kortvarsel, må vi dispensere for kravet 
om personer i hallerne.  
 

10 Turneringshøring Henrik gav en kort primære gennemgang af den turneringsstruktur som 
er sendes til høring i løbet af ugen. Alle opfordres til at svare. 

 

11 Landsholdene og 
Talentudvikling 

Mikael orienterede om A-landsholdene. Med flere mandlige spillere 
hjemme i Danmark vil der blive planlagt nogle samlinger i løbet af sæso-
nen. Der arbejdes på en feedback system til udvikling af spillerne. 
 
Sven orienterede om de kommende aktiveret for U-landsholdene, hvor 
der bliver stor aktivitet i starten af januar hvor 4 hold skal i aktion DU18-
20 og HU19-21. Det giver lidt udfordringer for herreungdom da nogle 
spillere er i betragtning til både HU19 og HU21 landsholdet. 
 

12 Eventuelt  Under flere punkter blev der udtrykt ønske om at DVBF var mere 
informative og informerede klubberne bedre i forhold til møderne.  
Dette vil DVBF forsøge fremadrettet således at klubberne kan få stør-
re indflydelse på de beslutninger der træffes i TVD og DVBF’s besty-
relse. DVBF opfordre klubberne til straks at tage kontakt til admini-
strationen i fald en klub har en kommentar til møderne eller ligaen 
generelt. 

 Continental Cup. Beach landsholdet for kvinder kvalifikation til 3 run-
de (herrelandsholdet tillige kvalificeret), HU22 – EM 6. plads og kvali-
ficeret til HU23 VM. 

 Der blev udtrykt ønske og bedre transferregler i Danmark således at 
de klubber der udvikler spillerene begunstiges ved videresalg. 

 Spørgsmål til ITC indtægter fra et andet land. Disse går til admini-
stration af ITC systemet i DVBF samt til ekstra udgifter forbundet 
med at have spillerne i udlandet (rejser etc.). et, normalt går det op 
med de udgifter vi har f.eks. med landshold  
 

 
 
Nota udarbejdet af Henrik Petersen d. 30.09.2014 
 


