
Top Volleyball Danmark 
 

DATO Onsdag d. 24. februar 2016 

TIDSPUNKT Kl. 17.00 – 21.05 

STED DVBF’s administration, Idrættens Hus Brøndby 

DELTAGERE 

Henrik Borring (HB), Ole Lachenmeier (OL) indtil kl. 20.00, John Rask Nielsen 
(JRN), Hans Ole Nielsen (HON), Bjarke Huss (BHU), Thomas Bro-Rasmussen 
(TBR), Erik Jacobsen (EJ) på telefon indtil kl. 18.45, 
Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Claus Bøllingtoft (CLB), 
Henrik Petersen (HEP) indtil kl. 18.30 

INVITEREDE Sven-Erik Lauridsen (SEL) kl. 17.00-18.10 

AFBUD Pia Hove (PH) 

REFERENT Claus Bøllingtoft (CBL) 

  

Referatudkast 
 

0. Status og udvikling på damelandsholdet og dame U-landsholdene 
Headcoach for damelandsholdet Sven-Erik Lauridsen orienterede. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt. 
 

2. Orientering fra formanden 
HB orienterede om pågående afvikling af sit eget klubengagement. 
Øvrig orientering under de enkelte punkter. 
 

3. Økonomi 
Herunder finansiering af streaming mv. 
 
CLB og MT orienterede om forventet resultat for 2015 og forventninger til 2016. 
MT orienterede om ansættelse af Anders Frank til bl.a. at lave streaming fra kampe og 
arrangementer.  
Bestyrelsen skal på møde den 5. marts drøfte finansiering af udgifterne til streaming. 
JRN foreslår intensiv sponsorsøgning. De klubber hvor der streames fra og bliver streamet, kan 
sælge deres egne/lokale sponsorer og derved tjene penge. 
TBR orienterede om tanker vedrørende streaming i forbindelse med f.eks., spilleregler, kurser, 
orientering om forskellige aktuelle ting. 
 

4. Status på projektområder 
• Herrelandsholdet og Herre U-landsholdene 

MT har rundsendt orientereing vedrørende HA landsholdet. 
VM-kval. er flyttet fra 2016 til 2017. 
HU20 har haft besøg af Spanien til træningskampe i Frederiks. 
 

• Damelandsholdet og Dame U-landsholdene 
Orientering fra Sven-Erik Lauridsen ved mødestart. 
VM-kval. er flyttet fra 2016 til 2017. 
 

• Talentudvikling TC og DIF talentprojekt  
SVB orienterede om positivt evalueringsmøde med DIF om talentprojektet. 



 
• VolleyLigaen generelt 

BHU ønskede en drøftelse af turneringsstruktur på bagrund af brev fra Ry VK og at flere hold 
ikke ønsker at spille kvalifikation til VolleyLigaen. 
SVB argumenterede for at starte diskussionen om at indføre en egentlig certificering af 
klubber/hold til VolleyLigaen.  
Det er ikke afgørende hvor mange hold der spiller i VolleyLigaen. 
JRN pointerede, at det er vigtigt med fokus på organisationen, herunder samarbejde med 
satelitklubber/moderklubber i forbindelse med overbygninger. 
TVD drøfter certifiering og kvalifikation til VolleyLigaen på et senere møde. Administrationen 
beskriver de mulige parametre der kan indgå i en certifiicering, herunder sportslige resultater i 
turneringen.  
 

• Play off, herunder puljeinddeling 
TVD godkendte puljeinddelingen ud fra det principperne i det fremsendte oplæg. 
 

• Final Four og Volley Galla  
TVD drøftede seedning i LP på baggrund af sidste års lodtrækning til semifinalerne. 
TVD anbefaler at den nuværende seedning bibeholdes. 
CLB rundsender evaluering sendt til Frederiksberg kommune. 
 

• Reglementer 
HON fremsender ønsker til ændringer i Hal- bane og rekvisitreglementet til administrationen. 

 
5. Sponsor og marketing 

MT orienterede om aftale indgået med Sparinvest som sponsor for herre A. 
 

6. TV, streaming og medier 
Blev drøftet under pkt. 3. 
HB noterede at det er positivt at vi er godt i gang med streaming. Situationen i forrige sæson med 
dækning (TV og streaming) var en af Ligaens store udfordringer. Det bredere koncept som nu 
tegner sig til fordel for forbundets som hele har potentiale. Ros til administrationen for hurtigt 
indsats og godt arbejde. 
TBR foreslår at DVBF er mere offensive med orientering om streaming mm. 
 

7. Events 
Intet nyt. 
 

8. Internationalt 
• NEVZA 

Der er Nevza møde i Brøndby den 8.-9. april. 
 

• CEV 
• FIVB 

Kongresser i efteråret. 
 

9. Nationalt 
• DIF  

Ny støttestruktur er sendt i høring. 
 

• Team Danmark  
Intet nyt. 
 

10. Eventuelt samt næste møde 
MT foreslår punkter til næste møde: 
- Fokus på Ligaklubbernes organisatoriske niveau. 
- Der bør ses på evt. støtte til klubbers deltagelse i Europæiske Cup. 
HON spurgte til muligheden for deltagelse af danske dommere til Novotel Cup. 
 


