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DataProject 

• Nyt layout 

• Holddata / foto (2H+4D) 

• Provisoriske billeder 

 

• Click & Scout, DataVolley Media, DataVolley 

• Mystiske ting 

 

• Salg af data  

 

 



LP – Final Four 

• Lodtrækning til kvartfinaler mandag 7. 
november 

• Kvartfinaler: 21.-27. november 2016 

• Finalerne spilles som Finale Four 

• Semifinaler: fredag den 16. december 2016 

• Finaler: lørdag den 17. december 2016 



Terminer Ungdomslandshold 

DU16/HU17 EM-kval 

• Træningssamling fredag 
den 18. november 

• 17-21. december, 
turnering spilles 19-21/12 
i Anja Andersen hallen 

• 2. runde 13-16. april 
(påske) 

 

DU18-HU19 EM-kval 

• DU18: 12-15/1 i Ungarn 

• HU19: 12-14/1 i Bulgarien 

 

DU20-HU21 VM-kval 

• 1. runde 5-8. januar 

 

• Forberedelse ml. jul og 
nytår 



Slutspil 

• Kvart 1: lørdag 4. marts 
• Kvart 2: onsdag 8. marts 
• Evt. Kvart 3: lørdag 11. marts 
• Semi 1: lørdag 18. marts 
• Semi 2: tirsdag 21. marts 
• Semi 3: lørdag den 25. marts 
• Evt. Semi 4: onsdag den 29 marts 
• Evt. Semi 5: lørdag den 1. april 
• 5-6. plads: lørdag den 18. & 25. 

marts 
• Bronzekampe: lørdag den 8. & 

onsdag  den 19. april 
• Finalekampe: tirsdag den 11. & 

lørdag den 22. april 

• Kvart 1: søndag den 5. marts 
• Kvart 2: torsdag den 9. marts 
• Evt. Kvart 3: søndag den 12. marts 
• Semi 1: søndag den 19. marts 
• Semi 2: onsdag den 22. marts 
• Semi 3: søndag den 26. marts 
• Evt. Semi 4: torsdag den 30. 

marts 
• Evt. Semi 5: søndag den 2. april 
• 5-6. plads: søndag den 19. & 26. 

marts 
• Bronzekampe: søndag den 9. & 

torsdag den 20. april 
• Finalekampe: onsdag den 12. & 

søndag den 23. april 



Internationalt 

• NEVZA, CEV, FIVB 

 

• International Transfer (ITC) 

 

• Champions Leauge 

• Challenge Cup 

• NEVZA Club Championships 

• Øresundsligaen 



Dommerstyregruppen 

• Sidste nyt fra Dommerstyregruppen v/ Tim Poulsen 

 



Turneringshøring 
Certificering 

• Udfordring: Få hold ønsker at rykke op i VolleyLigaen. De organisatoriske 
og sportslige krav i VolleyLigaen, betyder at flere hold vælger at sige nej til 
at rykke op. Hvis et hold / en klub først kender deres status omkring 1. 
maj, så er 5 måneder ikke lang tid til at bliver klar til VolleyLigaen.  

• Forslag: Klubber der ønsker oprykning til VolleyLigaen ansøger herom og 
vil kunne bliver certificeret hertil, hvis de organisatoriske, økonomiske og 
sportslige betingelser er til stede evt. via et udviklingsprojekt hvor 
holdet/klubben gøres klar hertil over en eller flere sæsoner. TVD vil være 
politisk ansvarlig for certificeringsprocessen.  

• Klubber der ikke ønsker at være i VolleyLigaen længere, meddeler at de 
ønsker nedrykning efter nuværende regler.  

• Konsekvens: Op- og nedrykning til/fra VolleyLigaen, inklusive diverse 
kvalifikationsspil, kan fjernes.  

• Antallet af hold i VolleyLigaen vil være fleksibelt.  



Turneringshøring 
2. hold i 1. division 

• Udfordring: Der er stor niveauforskel mellem VolleyLigaen og 2. 
division, hvorfor Ligaklubberne har svært ved udnytte deres 2. hold 
til at skabe kvalitative talentudviklingsmiljøer.  

• Forslag: Klubber med hold i VolleyLigaen kan godt havde deres 2. 
hold i 1. division, hvis de kvalificerer sig til det via de almindelige 
op- og nedrykningsregler. Samme klub kan ikke samtidigt have både 
et Wildcard-hold og et 2. hold i 1. division.  

• Konsekvens:  
• Vi vil få mere jævnbyrdige rækker og undgå stærke 2. hold i 2. 

division.  
• Dette skal ses i sammenhæng med forslaget om en opdeling af 1. 

division i øst og vest, hvilket giver en udvidelse af antallet af 1. 
divisionshold.  



Turneringshøring 
Rækkeinddeling 

• Opdeling af 1. division ved Storebælt, for at minimere rejseafstande.  
• Antallet af hold i de enkelte divisionsrækker (undtagen VolleyLigaen) er 

ens. Herved vil klubbernes hold kunne have ude og hjemmebane i samme 
terminer, hvilket vi ved har stor betydning for klubberne.  

• 2. hold tillades oprykning til 1. division.  
• Vi anser 18 kampe som et passende antal turneringskampe på en sæson.  
• Der er ”almindelig” op og nedrykning ml. 1 og 2. division.  
• Hvis hold trækkes fra en række, må turneringen helst ikke bliver for sårbar. 

F.eks. oplevede vi i denne og sidste sæson, tre trækninger fra samme 
række. For at opretholde kampantallet lagde vi derfor en ekstra runde ind. 
Det gav store udfordringer både i klubberne og administrativt. Vi har 
tidligere fået forslag med f.eks. 8 hold i rækkerne, 12 kampe er bare ikke 
meget hvis et hold trækker sig og omvendt er 21 kampweekender meget, 
med mindre vi udvider sæsonen fra medio september til ultimo april.  

• Det samlede antal af divisionshold mindskes en smule - derved styrkes 
Danmarksserien.  



Turneringshøring 
Rækkeinddeling 

• Forslag  
• Der spilles i to 1. divisioner og fire 2. divisioner med 7 hold i alle rækker.  
• Holdene møder hinanden tre gange, dvs. uændret 9 ude og 9 hjemmekampe.  

 
• Fordele:  
• 1. division bliver delt op i Øst og Vest og sikrer mindre køreafstand.  
• Rejseafstandene formindskes i 2. division nord/vest.  
• Det kan være en mulighed, at en klub kan have 2 hold i 2. division, i så fald skal de 

placeres i hver sin række.  
 

• Ulemper:  
• Niveauet i 1. division kan blive lavere i forhold til nu.  

 
• En variant af forslaget er, at der er 10 hold i hver 1. division. Det vil dog betyde, at 

holdene i 1. og 2. division fra samme klub ikke kan følges ad i lige så høj grad.  



Turneringshøring 
Rækkeinddeling 

 



• Organisationsudvikling af klubberne i 
VolleyLigaen 

 

• Konceptudvikling af VolleyLigaen som 
helheden 

 

• Eventuelt 


