Top Volleyball Danmark
DATO

Torsdag den 13. oktober 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), Anne
Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Melcijana Salispahic
(MEL)
Mikael Trolle (MT), Henrik Petersen (HEP), Claus Bøllingtoft (CLB) indtil kl. 19

INVITEREDE
AFBUD

Erik Jacobsen (EJ), Hans Ole Nielsen (HON), Sven Brix (SVB)

REFERENT

Claus Bøllingtoft (CLB) og Henrik Petersen (HEP)

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Herunder opfølgning. BILAG – mail sendt af MT den 5. oktober.
Ref.
Godkendt.
2. Orientering fra formanden
Ref.
HB bød særligt velkommen til AML og MEL.
3. Turneringsstruktur for DT
Orientering om høring. BILAG – høringsbrev
Ref.
HEP orienterede om bagrunden for den udsendte model. Bl.a. antal kampe, antal hold der ønsker at
spille DT, hold kan følges ad.
Frist for høringssvar er den 4. november.
Et særligt punkt er certificering til VolleyLigaen, der vedrører TVD.
Forslag om 2. hold i 1. division vedrører også TVD.
TVD bakker op om at tillade 2. hold i 1. divsion.
4. Certificering af klubber til deltagelse i VolleyLigaen
Drøftelse af oplæg og diskussionspunkter på Ligaklub seminaret den 5. november.
Ref.
MT redergjorde for baggrunden for forslag og mulighederne.
Der var opbakning fra TVD til at gå videre med certificering, men at man skal have tilbuddet ved at
vinde 1. division. Det er vigtigt at der er dialog med klubberne i god tid. Forbundet skal hjælpe og

vejlede og være konsulenter. Hvordan kan vi hjælpe? Vigtigt at forbundet er klar til at hjælpe når
klubberne beder om det.
Det kan f.eks. være at facilitere en konsulent fra DIF – administrationen undersøger hvad DIF kan
hjælpe med.
Det skal ligge i konceptet, at der er hjælp at hente, når man har brug for det.
Vigtigt at tænke langsigtet – et par år frem.
Certificering til Ligaen vil eliminere op- og nedrykning, så klubber der kan opfylde kravene og har lyst til
at spille, kan være med. F.eks. kan man fortsætte i Ligaen, selv om man bliver sidst i Ligaen.
TVD indstiller at der indføres certificering.
5. VolleyLiga klub seminar den 5. november 2016
Drøftelse af dagsorden og emner.
Ref.
Punkter til mødet/seminaret, der afholdes kl. 9.30-15.30:
a. Orientering fra administrationen.
b. Certificering til Ligaen – indhold, hvordan?
Lægge op til en åben diskussion. Men der skal være oplæg med de punkter vi ønsker at drøfte.
c. Organsiationsudvikling i Ligaklubberne.
• Hvad vil klubben internationalt?
• Hvad vil man med talentudvikling?
• Virkning på lokalmiljøet
• Hvad mener klubberne selv der skal til?
• Hvordan vil klubberne sammen afvikle kampe mv.?
6. Status på projektområder
Ref.
a. Landsholdene
- HA Deltager i European League og EM-kvalifikation, holdet har spillet 15 kampe, vundet 5.
Holdet er i gang med en større evaluering, og grundlæggende er de flest spiller glade for
konceptet og det er et rigtigt attraktivt at være en del af. Holdet er glade for det taktiske
sammen med Fransisco Olini. Der har været stille lidt spørgsmål om det er den rigtige måde vi
træner på og der er måske et isue omkring den fysiske træning. Vi får meget ros.
- DA-DU-HU har været vendt på sidste møde og blev ikke vendt yderlige.
Plan for det kommende år
- A-landsholdene
Ingen deltagelse i Novotel Cup da det ligger hen over nytåret. Så snart det er muligt starter
holdende op (ca.. maj) VM-kval (ultimo maj), European League (damerne overvejes) ellers
laves noget andet i juni. Hvis konceptet for European League er som sidste år overvejes det om
der skal søges på afvikling af Final4 / begge hold lukker omkring 1. juli
- Ungdomslandsholdene
Uge 42, NEVZA U17 i Ikast, Uge 43 NEVZA U19 England, EM kval DU16-HU17 (DEN, FIN, ISL)
19-21. december i Brøndby. 1. weekend i januar DU20-HU21 VM-kvalifikation, 2. weekend i
januar EM-Kvalifikation DU18-HU19. Vi må forventes at blive udtrukket som arrangør i januar
og overvejer at søge en dobbelt DU20-HU21
b. Talentudvikling TC og DIF talentprojekt
Intet nyt.
c. VolleyLigaen generelt
VolleyLigaklubmøde den 5. november.
d. Final 4 og Volley Galla
Samme princip som sidste år, semifinaler fredag, finaler lørdag med efterfølgende Galla.
7. Sponsor og marketing
Ref.
Evaluering med Sparinvest i november, Sparinvest var glade for arrangementet i Sønderborg.
Vi skal til næste level i forhold til sponsor – organistionsudvikling.

8. TV, streaming og medier
Ref.
Casper Ahlehoff er blevet ansat efter Anders Frank er blevet headhuntet til DBU. Casper har været en
del af KanalSport og er allerede på forhånd inde i meget omkring Volleyball.
Efterårets program er pt. 14 Liga kampe, min. én dag ved alle NEVZA mesterskaber, Champions
League, kvartfinaler LP og Final4
9. Events
Ref.
Intet af referere.
10. Internationalt
Ref.
a. NEVZA. Herunder orientering om regler for ITC.
Ros til HEP og SVB for planlægning af NCC. MT orienterede om problematik vedrørende ITC.
b. CEV
MT orienterede om besøg af CEV’s president den 25. oktober. Der bliver besøg hos Bertel Haarder.
Og møde med Nielse Nygaard og Lone Hansen.
Der er kongres i CEV og NEVZA i november.
c. FIVB
MT orienterede om FIVB kongres i Buenos Aires.
11. Nationalt
Ref.
a. DIF og
b. Team Danmark
Der er kommet ny direktør og formand i Team Danmark.
Efter volleyball ikke var støtteberettiget, er der er kommet nyt støttekoncept og der kan opnås støtte i
to kategorier:
- Verdensklasseforbund: deltage på højeste niveau ved VM og OL. Støttes i en periode på 4 år
frem mod et OL
- Eliteforbund: Støtte frem mod et kommende OL / VM i en periode på 2 år. Holdidrætsgren kan
også blive støttet ved deltagelse i et mesterskab hvor de bedste hold ved EM er i den
internationale elite. Hvis det er realistisk at kvalificerer sig til EM ud fra en europæisk
ranglisteplacering.
Støtten kan være direkte i form af penge, men også indirekte støtte ved at kunne bruge Team Danmark
faciliteter uden beregning, f.eks. hal, fysioterapeut, psykologer, fysiktrænere mv.
DIF kan fortsat støtte via strategiske spor, f.eks. talentudvikling.
12. Orientering økonomi
Ref.
CLB orienterede om forecast for 2016, der på TVD’s område viser en forbedring af budgettet på godt
450.000 kr. dette stammer stort set fra HA deltagelse i European League.
CLB sender lidt oversigt ud sammen med referatet.
Bestyrelsen drøfter forudsætninger for det kommende budget på mødet den 26. november. Der
afleveres Team Danmark ansøgning.
TVD høres herefter på TVD’s område.
Endelig budgetvedtagelse i bestyrelsen den 3.-4. februar.
13. Eventuelt samt næste møde

Ref.
-

Henrik Borring og Thomas Bro ønsker at besøge klubberne.
Vi ønsker os et nyt Speed-Lock gulv. Gulvet koster 5-600.000. Det kan lægges af 5 mand på
2½-3 timer. En af de store fordele er at gulvet ikke skal akklimatiseres, hvilket betyder at vi
kan gå et døgn senere ind i hallerne.

