Top Volleyball Danmark
DATO

Mandag d. 23. maj 2016

TIDSPUNKT

Kl. 17.00-21.00

STED

DVBF’s administration, Idrættens Hus Brøndby

DELTAGERE

Henrik Borring (HB), Ole Lachenmeier (OL), John Rask Nielsen (JRN), Pia Hove
(PH), Hans Ole Nielsen (HON), Bjarke Huss (BHU), Thomas Bro-Rasmussen
(TBR), Erik Jacobsen (EJ)
Mikael Trolle (MT), Sven Brix (SVB), Henrik Petersen (HEP), Claus Bøllingtoft
(CLB)

INVITEREDE
AFBUD

Melcijana Salispahic (MSA), Henrik Borring (HB) under pkt. 1-7

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Ref:
EJA bød velkommen, og orienterede fra repræsentantskabsmødet. Morten Refsgaard blev valgt ind i
bestyrelsen i stedet for BHU.
Melcijana Salispahic – Meli blev valgt som repræsentantskabets repræsentant i TVD.
Dagsorden godkendt.
Referat er godkendt.
2. Orientering fra formanden
Herunder orientering fra VolleyLiga klub-møde den 29. april. BILAG.
Ref:
Notat fra mødet sendt ud.
JRN huskede på at vi skal hjælpe klubber med at kapitalisere mulighederne ved streaming.
3. Indstilling til slutspilsform i Ligaen
Herunder evaluering af Playoff og Golden Set i sæson 16-17. Se notat fra VolleyLiga klubmøde.
TVD indstiller model for afvikling af Ligaen. Dette indskrives i propositioner, der skal godkendes i FU.
Ref:
HEP orienterede om administrationens indstilling:
Grundspil hvor man spiller ude og hjemme en gang.
Kvartfinaler bedst af 3 kampe.
Semifinaler bedst af 5 kampe.
Finalerne spilles bedst af 2 kampe med Golden Set. Enten centralt fastsat eller hjemme/ude.
OL mente arrangementet i Gentofte blev for langt, med Golden Set i begge kampe.
JRN foreslår, at forbundet yder konsulenthjælp i forbindelse med afvikling af hjemmekampe.
TVD indstiller:
Grundspil hvor man spiller ude og hjemme en gang.

Kvartfinaler bedst af 3 kampe.
Semifinaler bedst af 5 kampe.
Finalerne spilles bedst af 2 kampe med Golden Set. Hjemme/udekampe, hvor vinderen af grundspil har
hjemmekampe i sidste kamp. Dame og herrekampe hver for sig, evt. kan de lægges sammen.
Alle kampe planlægges med dato i forvejen.

4. Krav til deltagelse i VolleyLigaen
Drøftelse af ønsker og krav til klubberne og eventuel certificering.
Ref:
JRN ønsker at drøfte forudsætningerne hos klubberne for at spille i VolleyLigaen. Der er for mange
steder ikke organisation og ledelse, der er gearet til det. Hvorfor er der klubber, der ikke vil være med?
Hvordan hjælper vi klubberne bedst?
TVD drøftede forskellige aspekter.
• TBR: hvordan kan vi inddrage klubberne, ved f.eks. at besøge alle klubber. Kan en certificering
af trænere hjælpe?
• BHU: en god ide at indsamle oplysninger og erfaringer fra alle klubberne.
• SVB: Der er allerede en form for certificering nu, med de krav der er nu, og som ikke er
voldsomt høje.
• JRN mener der skal ske en proffesionallisering. Der kan skabes ”Ligacentre”, hvor et antal
moderklubber kan gå sammen. Det er et langt træk, at få opbygget den rigtige struktur.
• MT: Certificering af klubber kan være med til at de bliver klar i god tid, og ikke skal være
afhængige af resultater/oprykning.
• BHU: Kan vi hjælpe klubberne til udviklingsprojekter for bestyrelserne til at blive mere
profesionelle?
• JRN: Kan forbundet give wildcard til potentielle ny Ligaklubber?
• HON: En ide at samle klubber og drøfte mulighederne.
• MT: Vi skal finde de nøglefaktorer, der skal til, og hjælpe med at opfylde de krav der stilles.
Allerede i god tid – året før – skal der aftales hvad der skal til for at skabe en Ligaklub.
Man skal kunne være med, hvis man har ambitionen og kan blive klar inden for en kort
tidshorisont.
• OL og HON: Når man spiller i 1. division, skal man også være klar til at rykke op i Ligaen.
• PH: Nogle klubber og hold har ikke lyst til at spille Liga.
• MT: Administrationen vil i efteråret se på kravene til Ligaen, og undersøge hvad der rører sig,
og hvilke muligheder der er.
• TBR opfordrer til at inddrage lokale instanser og politikere.
• HON: Vigtigt at se på organisationen omkring kampafvikling mv., som er meget forskellige fra
klub til klub.
• BHU: TVD’s holdning skal afspejles i turneringsstrukturen.
Administrationen laver et kort oplæg om hvordan vi kan gå videre. Det kan danne grundlag for et
seminar med Ligaklubber m.fl. i efteråret.

5. Status på projektområder
Ref:
a. Herrelandsholdet og Herre U-landsholdene
HA er i gang, har spillet træningskampe, og gør sig klar til European League.
HU20 skal til Hviderusland og spille EM-kval.
Der kommer ny yngste årgang der skal spille EM-kval. – HU17, der spiller kval. i Nevza-regi.
b. Damelandsholdet og Dame U-landsholdene
DA har spillet træningskampe, og har været til EM-kval. i Estland og blev nr. 3 ud af 4.
Der kommer ny yngste årgang der skal spille EM-kval. – DU16, der spiller kval. i Nevza-regi.
c. Talentudvikling TC og DIF talentprojekt
Arbejdet kører godt. DIF talentudviklingsprojektet er aftalt til og med sæson 2017-18
d. VolleyLigaen generelt
Drøftet under pkt. 3 og 4.
e. Final 4 og Volley Galla – skal der ske ændringer?
Ingen ønsker om at ændre. Dato i 2016 er den 1½6. og 17. december.
CLB sender vores evaluering (sendt til Fredeiksberg kommune) til TVD.

f.

Reglementer – herunder forslag fra klubber til ændret frist ved ITC. BILAG
Administrationens indstilling vedrørende ny frister blev tiltrådt.

6. Sponsor og marketing
Ref:
MT orienterede om, at streaming kan give muligheder for målrettet sponsor/annoncør-søgning.
EM-kval. i Sønderborg kan give mulighed for indtægter i forbindelse med rettigheder.

7. TV, streaming og medier
Ref:
Der er blevet orienteret om rep.mødet.

8. Events
Ref:
MT orienterede om, at FU har besluttet at give en underskudsgaranti for deltager i CEV’s Cupturneringer. Der var brug for en hurtig beslutning, og det er ud over TVD’s budget, derfor blev den
behandlet i FU. Fremadrettet skal TVD tage stilling til om man vil anbefale en permanent ordning, der
kan indarbejdes i budgettet.
Gentofte Volley har tilmeldt sig Champions League.

9. Internationalt
Ref:
a. NEVZA
Der er kongres i november.
b. CEV
Der er ny ledelse. Der kommer nye tiltag på turneringsområdet.
Kongres i november.
Der er lodtrækning til Champions League og Galla den 9. juni.
c. FIVB
Valgkongres i oktober. Graca står til genvalg.

10. Nationalt
Ref:
a. DIF
DIF har vedtaget ny økonomisk støtteordning gældende fra 2018. Der skal laves strategiske aftaler med
DIF. Der afholdes Sport Accord i Århus i april 2017.
b. Team Danmark
TD skal vedtage nyt støttekoncept gældende fra 2017. Det kan betyde mulighed for at vi kan komme i
betragning til støtte frem mod en slutrunde.

11. Orientering økonomi
Ref:
CLB orienterede om at det sidste forecast viser et budgetoverskud på lidt over 400.000 kr. på TVD’s
område. Det skyldes bl.a. at det bliver billigere end udgetteret i EL og EM.-kval.

12. Eventuelt samt næste møde
HB og CLB fastsætter næste møde via Doodle.

