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Praktiske oplysninger
Repræsentantskabsmøde søndag 15. maj 2011
Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.
Mødet afholdes i Danske Bank Business Lounge på Monjasa Park, der er
fodboldstadion lige ved siden af Fredericia Idrætscenter.
Dagens program
09.15 Indskrivning
10.00 Mødestart
13.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
13.45 Mødet genoptages
15.15 Kaffepause med kaffe/te, kage og frugt
16.30 Forventet afslutning
Mødet indledes med en EM Workshop, hvor alle deltagere får rig lejlighed til
at orientere sig om de to EM’er i hhv. 2012 og 2013, som Dansk Volleyball
Forbund skal afvikle. Desuden får deltagerne lejlighed til at bidrage med input
og idéer til afviklingen af EM’erne.
Tilmelding
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via
www.volleyball.dk/repraesentantskabet.
Tilmeldingsfristen er 11. maj 2011 kl. 12.00.
Sådan finder du Fredericia Idrætscenter
Når man kommer via motorvejen fra København/Odense, så vælger man
frakørsel 59. Herefter drejer man til højre ad Snoghøj Landevej, ligeud ad
Strandvejen og til venstre ad Vestre Ringvej.
Når man kommer via motorvejen fra Aalborg/Århus, så vælger man frakørsel
61. Herefter drejer man til venstre ad Fredericiavej, venstre ad
Motortrafikvejen, ligeud ad Børkopvej, ligeud ad Egeskovvej og drejer ned ad
Vestre Ringvej.
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Dagsorden
Valg af dirigent.

Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de
enkelte områder.

Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31.
december 2010 til godkendelse.

Behandling af forslag:
a
Bestyrelsens forslag til strategi (forslag 1).
b
Bestyrelsens forslag til lovændringer (forslag 2).
c
Forslag fra Sjællands Volleyball Kreds (forslag 3).
d
Forslag fra DVBFs bestyrelse (forslag 4).

Fastsættelse af kontingentsatser:
a
Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår en ændring af satserne for
klubkontingenterne således:
 Klubber med 0-24 medlemmer: 1.000 kr. pr. år.
 Klubber med 25-49 medlemmer: 2.000 kr. pr. år.
 Klubber med mere end 50 medlemmer: 4.000 kr. pr. år.
b
Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår uændret 2.000 kr. årligt pr.
kredshold.
c
Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt pr.
basisklub.
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d
Personlig licens – Bestyrelsen foreslår uændrede satser.

Valg:
a
Valg af formand for to år: Erik Jacobsen afgår efter tur og er villig til
genvalg. Bestyrelsen indstiller Erik Jacobsen.
b
Valg af økonomiansvarlig for ét år, idet posten er vakant: Bestyrelsen
indstiller Leif Sonnesen.
c
Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år: Carsten Parsow, Stephan
Holm og Anne Mette Lykkeberg afgår efter tur. Carsten Parsow og
Anne Mette Lykkeberg er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller
Carsten Parsow, Anne Mette Lykkeberg og Hans Ole Nielsen.
d
Valg af ét bestyrelsesmedlem for ét år, såfremt Leif Sonnesen vælges til
økonomiansvarlig.
e
Valg af ét medlem til Top Volley Danmarks bestyrelse.
f
Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget: Karsten Levinsen
afgår efter tur, men er ikke villig til genvalg.
g
Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget, idet der er en
vakant post.
h
Valg af to kritiske revisorer: Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er
villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen
Spangen.
j
Valg af én kritisk revisorsuppleant: Palle Lysbjerg er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Palle Lysbjerg.

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmøde 2011

Side 5 af 30

Eventuelt.
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Profil
Profil for Dansk Volleyball Forbund
DVBFs mission, vision og værdier er fundamentet for dansk volleyballs
langsigtede virke. Alle tre områder besluttes af DVBFs repræsentantskab.
Mission (idégrundlag og opgave)
DVBFs formål er at:

Forene og udvikle dansk volleyball og beachvolley.

Skabe mulighed for at spille volleyball og beachvolley overalt i Danmark
på alle niveauer.

Være repræsentant for dansk volleyball og beachvolley lokalt, nationalt
og internationalt.
DVBFs vision
Dansk volleyball og beachvolley skal opleves som en nationalsport for hele
Danmark.

En nationaludbredt sport, der organiseres af DVBF og spilles helt ud i
lokalområderne hele året rundt.

En nationalsport, hvor DVBFs landshold og deres internationale
resultater, er resultater hele Danmark er interesseret i.
DVBFs værdier
DVBF har et mål om at være professionelle i alt, hvad vi foretager os. For
DVBF betyder professionalisme, at:

Vi er loyale over for fælles beslutninger.

Vi er troværdige samarbejdspartnere, internt og eksternt.

Vi er stædige og målrettede – når vi har sat os et mål, så går vi efter det.

Vi skelner mellem en god og en dårlig præstation og giver respons
derefter.

Vi har en tro på det, vi laver, og vi er ærlige og siger, hvad vi mener.

Vi er åbne omkring vores arbejde, selvom enkelte aftaler, som f.eks.
lønforhold samt enkelte sponsorkontrakters indhold og størrelse, er en
fortrolig aftale mellem DVBF og den anden part i aftalen.

Repræsentantskabsmøde 2011

Side 7 af 30

Beretninger
Bestyrelsen
Formandens beretning
v/ Erik Jacobsen, formand
Kære volleyball-venner.
Der er gang i mange spændende projekter i dansk volleyball. Ja, nogle vil
mene, at vi har gang i for meget på en gang. Det mener vi nu ikke i forbundets
ledelse.
Der er mange spændende projekter at se til og hverdagen er ikke kedelig.
Dansk Volleyball Forbunds (DVBF) ledelse er så også af den opfattelse, at alle
projekter skal understøtte hinanden, således at udviklingsmulighederne for
Volleyball Danmark udnyttes fuldt ud til gavn for volleyballklubberne.
En gang imellem kan timingen så også være helt optimal hvad angår udefra
kommende muligheder.
2010 blev et markant år for DVBF. Året hvor Danmark for første gang i
historien blev tildelt værtskabet for europamesterskaberne i volleyball. Det er
med stolthed, at vi har nået dette mål, som vi har kæmpet for i mange år, men
også med stor ydmyghed over for værtskabet af disse meget store events. Det
store forarbejde, der allerede blev indledt med henblik på EM-slutrunden i
2011, bar endelig gylden frugt. DVBFs ledelse har siden oktober 2010, hvor
tildelingen af EM-slutrunden i 2013 til Danmark og Polen blev endeligt
besluttet af det europæiske volleyball forbund (CEV) arbejdet med at udtænke,
hvorledes EM 2013 kan bruges til på optimal vis at skabe bedre fremtidige
muligheder i bred forstand for Volleyball Danmark. Planen er i løbet af 2011 at
komme rundt i landet til klubber og kredse for at drøfte disse muligheder med
så mange som muligt, så vi får fundet alle de gode idéer frem. En sådan proces
er jo netop kernen i vores eventstrategi – at skabe bedre muligheder for
volleyball i fremtiden og udbrede kendskabet til volleyball i al almindelighed.
Sammen med værtsbyerne og Sport Event Denmark (SEDK) er vi enige om, at
EM 2013 skal gøres til en uforglemmelig begivenhed. Vores ”super frivillige”
skal gøre det til en uforglemmelig oplevelse at have deltaget som aktiv spiller,
leder eller dommer – og for volleyball fans fra hele Europa skal EM 2013 gøres
uforglemmelig ved at være den fuldendte volleyball festival uden for selve
kamparenaerne.
Dansk volleyball vil nu gå ind i en ny æra og volleyball vil aldrig mere blive
det samme. En ny tid med forhåbentlig mange succeser vil være i vente, men
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først skal mange arbejdsopgaver udføres før den sidste bold er spillet i finalen i
Parken 29. september 2013 i overværelse af 20.000 tilskuere.
Det er bestyrelsens mål at få alle ildsjæle i Volleyball Danmark til at
understøtte alle vores udviklingsmuligheder i et bredt landsdækkende
samarbejde. Vi er allerede nået langt med et brutto-katalog, som vi nu vil
viderebearbejde sammen med alle, der har lyst til at være med.
I forbindelse med EM 2013 har vi et tæt, godt og udviklende samarbejde med
SEDK og værtsbyerne Odense, Herning, Aarhus og København. Disse
samarbejdspartnere har involveret sig dybt i vores projekt og ønsker også, at
EM 2013 skal efterlade en succes. Dels i form af et velafviklet EM med
tilhørende volleyball festivals i byerne i forbindelse med EM-kampene og ved
finalerne i København, men også som en succeshistorie i de efterfølgende år,
hvor medlemsfremgang og bedre vilkår i al almindelighed for volleyball i
samfundsmæssig forstand skal udnyttes.
I 2012 afvikler vi – også samen med Polen – EM for HU20 i Randers. Dette
arrangement planlægges i tæt samarbejde med Randers Kommunes
eventorganisation. Dette arrangement skal naturligvis bruges som
appetitvækker for den større begivenhed i 2013 og vi får mulighed for at
afprøve den tekniske del af afviklingen af internationale kampe ved
arrangementet i Randers.
En meget stor tak skal gå til SEDK og værtsbyerne Odense, Herning, Aarhus
og København for deres helt afgørende støtte til EM 2013 samt til Randers for
deres bidrag til HU20 EM i 2012. Tillige vil vi rette en tak til TSE Consulting,
som var en helt uvurderlig hjælp i ansøgningsfasen og stærkt medvirkende til
det, at vi nåede vores mål.
Organisationen, der skal afvikle de to EM-arrangementer, er under opbygning i
form af en central styregruppe, der i første omgang varetager den overordnede
planlægning. Efterfølgende vil der blive dannet lokale organisationer i de
enkelte byer. Denne organisering er i vidt omfang styret af krav fra CEV.
Lønnede medarbejdere vil være rygraden i denne del af organisationen.
Når vi taler om festivaldelen og udnyttelsen af synergieffekter vil vores
bredde- og udviklingsområde blive en meget central aktør sammen med vores
klubber og frivililge. Vi skal bruge EM-projekterne til understøtte og udvide
samarbejdsrelationer med klubber, kredse, skoler, kommuner osv.
Mulighederne er næsten uudtømmelige. Vi skal bruge brutto-kataloget til at
udvælge de mest bæredygtige aktiviteter, så vi i fællesskab bruger kræfterne
rigtigt på de aktiviteter, som giver mest afkast. Og det vil helt sikkert vise sig,
at der vil blive forskel på aktiviteterne forskellige steder rundt om i Danmark.
Projekterne
DVBFs aktiviteter er nøje beskrevet i de enkelte områders/styregruppers
beretninger, hvor de mange gennemførte aktiviteter og igangsatte
udviklingstiltag beskrives.
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Derfor vil denne del af beretningskomplekset kun omhandle de mere
overordnede og generelle forhold for Volleyball Danmark.
Projekt Medlemsboom er kommet til som et nyt projekt i december 2010.
Projektet er et såkaldt strategi-projekt for Danmarks Idræts-Forbund, DIF, og
er derfor næsten fuldt finansieret af DIFs Udviklingspulje. Dette projekt vil
blive understøttet af vores EM-events.
DVBF har i 2010 været i stand til at indgå partnerskaber med henblik på at
gennemføre projekter med delvis ekstern finansiering fra bl.a. Novo Nordisk
A/S (Kidsvolley skolestævner) og det internationale volleyball forbund, FIVB
(Teenvolley udvikling).
Involvering i det internationale samarbejde
Vores internationale position er i 2010 blevet styrket gennem vores
repræsentanter i internationale organisationer. Eric Adler, der også er formand
for Top Volley Danmark (TVD), har i en årrække siddet i CEVs bestyrelse til
stor gavn for dansk volleyball. CEVs kongres i forbindelse i EM 2011 er en
valgkongres, hvor en ny bestyrelse skal vælges. DVBFs bestyrelse indstiller
Eric Adler til genvalg til CEVs bestyrelse.
På den store internationale scene skal der vælges ny præsident for det
internationale volleyball forbund i 2012, idet den kinesiske præsident Jizhong
Wei, der overtag jobbet efter Ruben Acosta, for længst har meddelt, at han ikke
ønskede at fortsætte efter 2012. Det giver naturligvis anledning til forskellige
overvejelser rundt omkring i Europa, og ikke mindst handler det om at skaffe
Europa mest mulig indflydelse i FIVB og måske endda få valgt en europæer til
FIVB-præsident.
I sammenhæng med vores arbejde med at skaffe EM’erne til Danmark er vi
kommet i tæt kontakt med medlemmerne i CEVs bestyrelse og med CEVs
administration, hvilket tit kan give os informationer, som det ellers ville have
været vanskeligt at skaffe. Og det giver os muligheder for at deltage i
forskellige CEV-aktiviteter.
Udviklingschef Peter Morell er blevet udpeget til CEVs Working Group for
Youth Development, hvor Eric Adler tillige er formand, og Elitechef Mikael
Trolle er blevet valgt, og senere udpeget til sekretær, for CEVs Coaches
Commission. Disse repræsentanter er vigtige for dansk volleyball specielt i en
tid, hvor vi ønsker dels at bidrage med vores erfaringer til europæisk
volleyball, men i lige så høj grad at lade os inspirere til den videre udvikling af
dansk volleyball.
OL-kvalifikation i beachvolley
Gennem de seneste par år har vi arbejdet på at få en international beachvolley
event til Danmark. Det er nu lykkedes – og vi skal afvikle en afdeling af OLkvalifikationen i beachvolley frem mod OL 2012. Den afvikles i dagene 9.-11.
september 2011, hvor vi får mulighed for at vise beachvolley på højt
internationalt niveau i centrum af København. Eventen afvikles på Ofelia
Beach ved siden af Skuespilhuset.
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DVBF vi gerne takke vores samarbejdspartnere Københavns Kommune og
Wonderful Copenhagen for deres støtte til denne event.
Kredsene
Samarbejdet med kredsene foregår i det daglige via DVBFs konsulenter og
DVBFs øvrige administration. Endvidere mødes kredse og DVBFs bestyrelse
normalt et par gange om året for at drøfte fælles spørgsmål.
DVBF ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kredsene i de
kommende år.
Kontingentomlægning
Som det vil fremgå af dagsordenen til Repræsentantskabsmøde 2011, så stiller
bestyrelsen forslog om en kontingentomlægning, hvor der både ændres på
kontingentsatserne og på kontingenttyperne. Bestyrelsen i DVBF har indset, at
de basale ydelser i forbundet, som alle medlemmer har stor nytte af,
efterhånden har nået så stort et omfang, at de tilsvarende basalindtægter ikke
længere kan dække omkostningerne.
Derfor foreslår bestyrelsen, at de ”bredeste skuldre” er med til at løfte et lidt
tungere læs end de ”smallere skuldre”.
Bestyrelsen håber at finde forståelse for denne omlægning, der igen vil
medvirke til at skabe en bedre balance mellem omkostninger og indtægter.
Tak til samarbejdspartnere og Volleyball Danmark
På DVBFs vegne vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for samarbejdet
og for opbakningen til volleyball-sporten i Danmark. Tak til sponsorer,
kommuner, idrætslige samarbejdspartnere og institutioner.
DVBFs frivillige ledere, styregruppemedlemmer og ansatte arbejder som altid
målrettet på at opfylde samarbejdspartnernes forventninger til DVBF. Tak for
jeres store indsats.
Jeg vil også gerne på DVBFs vegne kvittere og takke for det allervigtigste
arbejde for Volleyball Danmark – nemlig det store og kompetente arbejde, der
udføres ude i klubber og kredse. De mange frivilliges indsats er uvurderlig og
uundværlig for Volleyball Danmark.
Afslutning
Bestyrelsen har i 2009/2010 bestået af 8 medlemmer plus formanden for TVD
som tilforordnet medlem. I foråret 2011 valgte Stephan Holm at trække sig ud
af volleyballarbejdet i DVBF, idet han ikke var enig i bestyrelsesflertallets
prioriteringer.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelseskollegerne for et godt
samarbejde og for deres indsats i det forløbne år.
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Forretningsudvalget
v/ Erik Jacobsen, formand
Forretningsudvalget (FU) bestod i 2010 af formand Erik Jacobsen,
næstformand Jørgen Bentzen og bestyrelsesmedlem Carsten Parsow. Desuden
blev Leif Sonnesen tilforordnet som økonomiansvarlig, idet der ikke blev valgt
en sådan på Repræsentantskabsmøde 2010. Leif Sonnesen opstiller til denne
post i 2011.
Ledelsesgruppens medlemmer deltager i FU-møderne og direktøren er sekretær
for FU.
FU-møder afholdes som udgangspunkt den anden onsdag i hver måned.
FU varetager den daglige drift sammen med administrationen.
Ledelsesgruppens deltagelse i FU-møderne betyder, at cheferne for de
respektive områder rådgiver direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer
beslutningsprocessen og den efterfølgende effektuering af beslutningerne.
FU og Ledelsesgruppen varetager forberedelse af bestyrelsens møder med de
nødvendige debatoplæg og indstillinger.
Løbende afrapportering vedrørende økonomiske forhold og budgetopfølgning
sker til FU.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke FUs medlemmer for indsatsen i
udvalget og takke såvel valgte som ansatte deltagere i FU-møder for et
effektivt og godt samarbejde i 2010.

Administrationen
v/ Erik Jacobsen, formand
Direktør Jens Albagaard, Elitechef Mikael Trolle, Udviklingschef Peter Morell
og DVBFs formand udgør DVBFs Ledelsesgruppe, der mødes fast hver anden
uge med henblik på at koordinere de løbende aktiviteter og at
forberede/planlægge Forretningsudvalgets møder.
Der er sket følgende ændringer af ansættelser i 2010:
 Casper Mortensen tiltrådte 1. marts som Event- og
Kommunikationskonsulent.
 Henrik Petersen og Peter Morsing overtog 1. maj ansvaret for DVBF
Turnering.
 Per Vind Petersen tiltrådte 1. oktober som Elitekonsulent.
 Mikkel Simonsen (breddekonsulent), Kasper Lindberg
(informationsmedarbejder), Carsten Eis (beach- og
arrangementskoordinator) og Per Vind Petersen (turneringsleder) fratrådte i
begyndelsen af 2010 deres stillinger som følge af en omfattende sparerunde,
der blev vedtaget i slutningen af 2009.
Repræsentantskabsmøde 2011

Side 12 af 30

I starten af 2011 er Mads Bang Aaen tiltrådt som Projektchef for EM 2012 og
EM 2013. Ligeledes af Lina Johanssen tiltrådt som Projektmedarbejder i
Projekt Medlemsboom.
Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke DVBFs personale for endnu en stor
og målrettet indsats i 2010. Resultatet af indsatsen fremgår af beretninger fra
de enkelte områder.

Beachområdet
Styregruppens beretning
v/ Jens Albagaard, direktør
Nestea Beachvolley Tour 2010 oplevede en ikke ubetydelig nedgang i antallet
at deltagere. Det kom som en stor overraskelse. Samtidig var det lige ved at
sparke det økonomiske grundlag for touren bort. Heldigvis lykkedes det for den
nye eventmedarbejder at tilpasse omkostningsniveauet, så det økonomiske
resultat ikke blev alt for dårligt.
Selve beachtouren var dog en stor succes med dejligt vejr på næsten alle
strande – og næsten alle dage.
Der blev ikke lagt mange kræfter i at omstrukturere beachtouren i 2010. Dette
arbejde er til gengæld blevet gjort frem mod beachtouren i 2011, der samtidig
afvikles under nyt navn: Danish Beachvolley Tour (DBT) 2011.
Den verdensøkonomiske situation er dog ikke helt forsvundet fra sponsorernes
marketingbudgetter, hvilket gør gennemførelsen af DBT 2011 til en
økonomisk, risikabel affære.
Landsholdene
Herrelandsholdet – bestående af Bo Søderberg og Anders Lund Hoyer –
fortsatte deres sportslige udvikling i 2010, hvor de afsluttede sæsonen på en
historisk flot 29. plads på verdensranglisten. Kravet for en kvalifikation til OL
2012 i London er en placering i Top 16. Da hver nation kun kan stille op med
to hold pr. køn til OL, vil det dog reelt betyde, at en placering i Top 20-22
sandsynligvis vil være tilstrækkeligt til en OL-kvalifikation. Der er derfor ikke
lang vej igen, før det helt store mål kan opfyldes: OL-deltagelse.
Især holdets sæsonafslutning med fire World Tour-placeringer i Top 17 var
rigtig flot. Ved World Tour-stævnet i Haag, Holland, endte de helt oppe på en
5. plads. Undervejs i sæsonen har holdet slået flere hold fra Top 10 på
verdensranglisten.
Damelandsholdet havde en turbulent sæson, hvor først Stine Andreasen måtte
sprænge fra holdet pga. en kronisk skade. Hun blev afløst af Charlotte Dyhr,
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der i få måneder udgjorde damelandsholdet sammen med Lotte Vestergaard.
Desværre måtte de opgive at fuldføre samarbejdet.
Beachvolley Seminar
I maj 2010 blev der gennemført et Beachvolley Seminar for alle med interesse
for beachvolleys udvikling i Danmark. Seminaret blev afholdt i Odense og et
udbytte af seminaret blev, at der nu er igangsat små 10 udviklingsprojekter
med beachvolleyklubber.

Dommerområdet
Styregruppens beretning
v/ Hans Ole Nielsen, konstitueret områdeleder
Dommerstyregruppen (DSG) har haft en sæson, hvor vi har fungeret, bl.a. med
en god hjælp fra den nu afgåede formand Stephan Holm. På trods af stort
arbejdspres, og mange rejser, lykkedes det alligevel Stephan at finde lidt tid til
at passe DSG, såvel ved vore møder, men også ved at bringe DSG-ting videre
til behandling i bestyrelsen. Så herfra en tak til Stephan for den indsats.
DSG har haft et år, som har været præget af en del arbejde med Ligakonceptet
og med at få udvikling og seminar og Før-DT på plads. Der har været afholdt
en del møder, og mange problemstillinger er blevet vendt. Indsatsen har hele
året taget udgangspunkt i vor Vision og Strategi – og rigtig mange af målene er
nået. Vi må dog også erkende at det har været en lidt rolig sæson m.h.t. de store
visioner for fremtiden.
Dog skal nævnes at vi her ved udgangen af sæsonen, er ved at få næste sæson
på plads, fsva. de folk, som vil stille sig parat til det videre arbejde.
Den kommende sæson, byder på flere store udfordringer bl.a EM for HU20,
hvor der bliver behov for mange dommere og andre i øvrigt til at løse opgaven.
Det helt store kommer i 2013, hvor DVBF sammen med det polske volleyball
forbund, er værter for EM for herre senior.
Vi glæder os i DSG til udfordringerne.
Udover nedenstående emner fra de forskellige underarbejdsgrupper, så har
DSG i det forgangne år primært arbejdet på:
 Ligakonceptet.
à Vi har deltaget i det der i starten hed Eliteklubmøder, og som gled over i
koncentreret arbejde med et Ligakoncept. Her har vi forsøgt at bidrage
med alt hvad der kunne tænkes at blive relevant for dommerne i en sådan
turneringsform.
 Dommerseminar for alle DT-dommere.
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à Dette blev afholdt i januar 2011, hvor størstedelen af de aktive DTdommere deltog. Seminaret omhandlede dommerens arbejde med at blive
en ”god 2. dommer”, herunder bl.a. bevægelsesmønster, fokusering,
samarbejde og koncentration.
 Vi søsatte ligeledes en overgang til en lidt mere korrekt procedure, omkring
de udenomsting, der står beskrevet i reglementerne, så vi på denne måde
hjælper med at det ser bedre ud når der afvikles en kamp.
I det næste år bliver der nye hovedopgaver – foruden fortsættelse hvor dette er
nødvendigt. Første opgave bliver at sætte mål for 2011-2012 sæsonen, så der er
noget at arbejde efter.

Påsætning
v/ Torben Lykke
Igen i denne sæson var der problemer med at få alle DT-kampe påsat med to
dommere. Desværre måtte en del kampe afvikles med en dommer, hvilket ikke
er ønskværdigt. Så DSG skal fortsat arbejde på at få flere dommere i gang med
at dømme DT-kampe. Især mangler der dommere i Jylland, så dette område
skal der fokuseres på.
IT-systemet har fungeret tilfredsstillende. En anke ved systemet er at
dommerne via Infosport, har svært ved at få overblikket på ”ikke påsatte
kampe”.
Turneringsåret har været præget med en del remplaceringer af kampe.
Ser frem til hvordan forløbet mht. påsætning i Volley Ligaen, kommer til at
ske. Slutspil/finaler er tilsyneladende blevet påsat, ganske godt, der har været
få kommentarer, fra spillere/trænere. Udvælgelsen af dommere til slutspillet, er
blevet foretaget med et internt ”styrkeskema” hvilket har vist sit værd, da det
har lettet påsætternes valg af dommere.
Slutspil/finaler, her blev der afviklet en stor mængde elitekampe på en kort
periode, hvilket har sat både dommere og påsættere under pres.
En stor tak til de aktive dommere, for stor rummelighed til ekstra
kampe/mange kampe. Også en tak til Paul-Erik for hans del i arbejdet.

Udvikling
v/ John Winkler
I sæsonen 2010-2011 er der gennemført 40 udviklinger. Selvom antallet er
større end sidste sæson, er det stadig ikke tilfredsstillende. At vi ikke har
opnået at gennemføre flere, skyldes at der ikke er nok udviklere til rådighed.
Dømning af kampe har naturligt haft første prioritet. Vi vil til den nye sæson
prøve, i forbindelse med påsætningen, at implementere et nyt system, der
skulle hjælpe på problemet.
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Dommerne er meget interesseret i at blive udviklet og i forbindelse med liga
projektet må vi forvente at udviklinger ikke skal stå alene. Hvilken form denne
innovation skal have er ikke fastlagt.

Spilleregler
v/ Mads Olsen
På spilleregelområdet har det været et roligt år. Der har ikke været nog1e nye
regler. Men alligevel dukker der naturligvis nye spørgsmål op, der skal tages
stilling til – og der dukker nye informationer om fortolkninger af regler op.
Følgelig har der været arbejde med diverse præciseringer.
Som noget nyt har vi i denne sæson gjort forsøg med nyhedsbreve til DTdommerne specifikt om spilleregler og udviklingen heri. Der arbejdes videre
herpå, og det forventes, at sådanne nyhedsbreve vil blive en fast del af billedet i
kommende sæson.

Uddannelse:
v/ Hans-Ole Nielsen
Ved seminaret havde vi som nævnt i indledningen flere indslag med
efteruddannelse, hvor de dommere som dømte 1. kamp, indgik i dette som
evaluering af deres kamp. Vi finder det vigtigt at alle holder sig ajour med
spillereglerne, og forsøger at bidrage hertil ved bl.a. seminaret, og er glade for
at vi har mulighed for at benytte Dommerfondens midler hertil. Vi fornemmer
da også tilfredshed blandt dommerne for denne mulighed for at drøfte
hverdagen i et fælles forum.
På trods af et fint tilbud om divisionsdommer kursus, fik vi desværre ikke
mange tilmeldinger. Vi forsøger igen, og har gjort endnu mere ud af at få fat i
emner hertil. Disse emner er bl.a. fundet ved at lade nogle rutinerede
divisionsspillere dømme under kyndig vejledning af kollegaer og med udvikler
på. De skal så deltage på førstkommende DT-kursus.

Internationale Dommere og Teknisk Delegerede
v/ Hans-Ole Nielsen
Endnu et år med aktivitetsniveau på det normale. Vore egne
landsholdsaktiviteter er begrænsede på hjemmebane, og der har ikke - udover
NEVZA U17 og U19 - været rejser med landsholdene i denne sæson.
Her hjemme har kvalifikations- og finalerunden i NEVZAs klubmesterskaber
været højdepunktet.
Påsætningerne fra det europæiske forbund har været på et passende niveau
mængdemæssigt for vore fire internationale dommere, men kvalitetsmæssigt
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måske ikke helt som forventeligt – dog med en deltagelse i europamesterskaber
for HU20 i Hviderusland som det sportslige højdepunkt.
Vi ser frem til at årets kvalifikationsrunder til OL vil kaste en påsætning eller
to af sig – og så må vi jo se frem mod europamesterskaberne i Danmark/Polen i
2012 og 2013.
Det bliver ikke i denne omgang at forbundet kan sende en kandidat på
internationalt kursus, men vi ser frem til at der snart kan udpeges en efterfølger
eller to.
Der skal lyde en stor tak til Aage Christensen, som har hjulpet med det
praktiske arbejde.
Internationalt beachvolley
Internationalt må vi konstatere at der i forhold til aktivitetsniveauet i Europa er
for mange beachvolleydommere, og det derfor udelukkende giver én enkelt
påsætning eller to om året til vore to internationale beachvolleydommere.
Nu er Danmark i september vært for en OL-kvalifikationspulje i København, så
mon ikke begge kan komme i sving her.
Teknisk Delegerede
Max Kjær er ene om at repræsentere Danmark i Europa, men med sin
efterhånden store erfaring er han hyppigt brugt i Champions Leaguesammenhæng.

Beachvolley
v/ tilforordnede: Leif Sonnesen og Jan Søgaard
Beachvolleysæsonen 2010 bød på en udvidelse, idet de uddannede dommere
også dømte nogle kampe i 1. division. Dette gav naturligvis glæde blandt
spillerne, men også øget pres på dommerne i form af flere kampe og dermed
øgede omkostninger. Ellers lignede det en gentagelse af de foregående
sæsoner: Der var de samme regler og de samme aftaler overfor dommerne.

Bredde- og Udviklingsområdet
Styregruppens beretning
v/ Jørgen Bentzen, områdeleder
2010 har – igen – været et rigtig godt år i Bredde- og Udviklingstyregruppen
(BUSG), hvor vi har fået markeret os og styrket vores position både nationalt
og internationalt til gavn for bredden i Dansk Volleyball Forbund (DVBF).
Store projekter er vundet til forbundet i 2010 og har sikret en god finansiering
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til udvikling flere år frem i tiden. Her tænker jeg først og fremmest på det store
samarbejdsprojekt med Danmarks Idræts-Forbund, Projekt Medlemsboom. Et
projekt, der bliver støttet med 2,1 millioner kroner over 3 år og har det klare
mål at øge medlemstallet i DVBF med 6.750 medlemmer. Et stort projekt, der
kræver stor fokus og mange ressourcer at få i mål. I øjeblikket kommer
finansieringen til mange af BUSG-områderne fra eksterne bidragsydere, fonde
og projektbevillinger. Bevillinger, der er karakteriseret ved at være
tidsbestemte og låst til ganske bestemte formål. Det er langt hen ad vejen
meget fornuftigt, men giver også et meget stort pres på os for at skaffe disse
eksterne midler for at holde forretningen kørende. Vi må også erkende, at det at
få store bevillinger rettet mod konkrete mål også binder os til en række
handlinger og gør os mindre fleksible. Så derfor er det helt afgørende, at vi i
forhold til hvert enkelt projekt laver en politisk vurdering af, om projektet
ligger inden for vores overordnede strategiske målsætning. Vores projekt i
2010 med det internationale volleyball forbund (FIVB) om Teenvolley og
vores skoleturneringsprojekt med fokus på sundhed, tryghed og trivsel støttet
af Trygfonden, er to gode eksempler. Det er projekter, der giver god økonomi,
men vigtigst giver god mening og understøtter vores strategiske mål.
Bestyrelsen foreslår stigninger i klubkontingentet, netop fordi vi netop mangler
midler til at kunne have en fornuftig basisdrift, der sikrer fleksibiliteten og kan
give klubberne det serviceniveau, de forventer af et moderne og innovativt
specialforbund.
Europamesterskaberne i volleyball i 2013 er ikke kun en fantastisk mulighed
for vores landshold og elitearbejdet i Danmark. Det er en fantastisk mulighed
for hele Volleyball Danmark. Om 2½ år vil vi få den medieomtale og den
synlighed, vi altid har drømt om. Volleyball vil i den grad komme i fokus.
Denne interesse skal selvfølgelig udnyttes til at få en masse nye
volleyballspillere i vores klubber. Men vi skal også være klar til at tage imod
dem og give de nye spillere en god oplevelse fra den første træningsaften. Det
må ikke komme bag på os, at der vil komme en masse nye spillere. Vi skal stå
klar med haltid, bolde, trænere og ledere. Vi skal allerede nu begynde at tage
højde for denne situation. Ude i klubberne, skal arbejdet med udformning af
strategierne begynde, så vi er godt forberedt og kan udnytte denne enestående
chance bedst muligt.
I BUSG har vi i 2010 sat de første projekter i søen, der skal være med til at
understøtte dette arbejde. Projekt Frivillig, der har fokus på træner- og
lederrekruttering er kommet godt af sted. Udviklingsprojektet, der støttes af
kredsene, har allerede 15 klubber indtegnet, men jeg vil kraftigt opfordre endnu
flere til at tage del i dette udviklingsprojekt og her i Frivillighedsåret 2011 få
sat fokus på træner- og lederrekrutteringen.
Volleyballens Dag er et af de andre projekter, der leder frem mod EM 2013.
Tanken er, at hele Volleyball Danmark skal slå dørene op og gøre volleyball
synlig i lokalområderne. Volleyballens Dag, der i 2011 afholdes 11.-12.
september, er tænkt som en rekrutteringsstrategi, hvor der eksempelvis kan
arrangeres åbent hus, arrangement specielt for børn, opvisningskamp, optog
gennem byen, gade turnering etc. Mulighederne er mange og kun fantasien
sætter grænser.
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Volleyballens Dag har fået sin egen hjemmeside – www.volleyballensdag.dk –
hvor klubberne kan blive inspireret til et spændende arrangement. Jeg vil
opfordre jer til at deltage i Volleyballens Dag og få opbygget nogle rutiner og
erfaringer, så vi i september 2013 kan udnytte den synergieffekt der vil opstå
ved afviklingen af Europamesterskaberne.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning og takke alle de frivillige ledere,
trænere, trøjevaskere, hjemmesidehjælpere, forældrestøtter og mange flere, der
ude i landet har gjort et stort stykke arbejde for dansk volleyball. Uden jeres
medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med rette kan være stolte af, ikke
gennemføres. Ligeledes tak til administrationen for jeres store arbejde – jeg
ved, at arbejde bærer lønnen i sig selv, men hvis I ikke havde den begejstring –
gåpåmod – hjerteblod – tro på, at I er det rigtige sted... så var vi ikke nået så
langt....
Aktivitetsberetning inden for udvalgte områder af BUSG
Skoleturneringerne er fortsat en af hjørnestenene i vores udviklingsarbejde.
Skoleturneringerne for sæsonen 2010-2011 er slut med en rekord deltagelse på
omkring 33.000 elever.
Vi har i 2010 ønsket, at det store arbejde med skoleturneringerne i større grad
skulle bærer frugt i forhold til en medlemsfremgang på ungdomsområdet.
Derfor har vi på skolevolleys hjemmeside udarbejde et idékatalog, hvorfra
klubben kan implementere udvalgte rekrutteringstiltag. Udover gevinsten i
medlemsfremgang er der en bonuspoint for hvert tiltag klubben gør.
Skoleturneringernes sponsor, Novo Nordisk A/S, har på baggrund af den store
succes forlænget og udbyggede aftalen med os for yderligere 2 år. Med en stor
bevilling fra Trygfonden er gennemført 50 skoleturneringer med fokus på
sundhed tryghed og trivsel. Et koncept som elever, lærere og klubber har været
meget glade for.
For første gang i Kidsvolleys historie er der hele 4 klubber, der har passeret
den magiske grænse på 100 kidsspillere. Tre af klubberne finder vi i
Københavnsområdet: Hvidovre VK med 102 Kidsspillere, Amager VK med
105 Kidsspillere og Gentofte Volley med 109 Kidsspillere. Helt suverænt som
Danmarks største kidsklub finder vi VK Vestsjælland med 134 Kidsspillere.
I arbejdet med udbredelse af kendskabet til Teenvolley er der arbejdet målrettet
med gymnasierne. Bogen ”Teenvolley i undervisningen” er blevet skrevet, og
der er gennemført lærerkurser på 17 gymnasier.
Ultimate Volley Xperience-konceptet (UVX) har vist sin bæredygtighed ved,
nu på tredje år, at kunne være et projekt der giver mening for DVBF og vores
klubber, og samtidig være en væsentlig indtægtskilde for os. Lyngby Volley,
Team Køge Volley og VK4000-Roskilde Ungdomsvolley har i 2010 i
samarbejde med kommunerne og DVBF gennemført 15 UVX-arrangementer.
Derudover er gennemført en række enkeltstående UVX-arrangementer i
samarbejde med vores klubber.
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Det kan ligeledes nævnes at der i 2010 er gennemført 25 Kidsvolley og
Teenvolley Camps, 40 klubbesøg, 20 klub-skoleaftaler, og 6
integrationsprojekter.
Inden for beachområdet er der i 2010 gennemført 12 klubudviklingsprojekter
med det formål at styrke og udvikle beachvolleyaktiviteten og
beachvolleymiljøet i volleyballklubber med beachvolleyfaciliteter.
Langt de fleste af DVBFs uddannelsesaktiviteter afvikles igennem
Uddannelseshuset.
Gennemførte kurser igennem Uddannelseshuset i 2010:
Antal kurser
Antal deltagere
Basistræner 1+2
6
41
Teentræner 1+2
4
20
Kidstræner 1
4
63
Kidstræner 2
3
47
Kidshjælpetræner
1
9
Development Cliniques
6
85
Træner Symposium
1
65
TC workshops
2
37
Kidsklubsamling
1
31
B-dommer
3
42
Gennemførte kursusaktiviteter for lærere mv. uden for Uddannelseshuset:
 15 Kidsvolley Teenvolley kurser for lærere.
 4 Kidsvolley kurser på lærerseminarier.
 5 Kidsvolley spotkurser.
 6 Teenvolley spotkurser med 100 deltagere.
Herudover er der gennemført temakurser og klubkurser, særligt inden for
Kidsvolley, Teenvolley, kidsdommer og teendommer.
Kurserne er gennemført ved hjælp af vores korps af dygtige og engagerede
instruktører.

Turneringsområdet
Styregruppens beretning
v/ Flemming West, områdeleder
Turneringsaktiviteterne i Dansk Volleyball Forbund (DVBF) kræver et stort,
dagligt arbejde med kontakt til vores mange medlemmer, klubber og kredse.
Sådan er det år efter år, men vi er alle blevet mere og mere krævende med
hensyn til det at få et hurtigt svar på mail, på telefoniske henvendelser o.l., så
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vores ansatte i DVBF har travlt – til tider endda meget travlt. De har blandt
meget andet travlt med at give os alle et hurtigt svar, og efter min bedste
overbevisning gør de det rigtig godt, så en stor tak skal der her lyde til de
ansatte på turneringsområdet: Henrik Petersen og Peter Morsing. Jævnligt er
der henvendelser til Turneringsstyregruppen (TSG), som vores ansatte ikke kan
svare på alene og derfor bliver de sendt videre til TSG-medlemmerne. Vi ved
udmærket, at der til tider kan være en lidt lang respit tid på svar her fra, men
jeg kan garantere, at vi gør vores bedste for at gøre den så kort som mulig hver gang – og vi håber ikke den ”krævede” respit tid er til alt for stor gene ude
hos alle jer.
Det har været et år i DVBF-regi og ikke mindst i TSG-regi, hvor der rigtig har
været gang i den, med forberedelse til EM og alle de andre store events, vi skal
afholde i Danmark i de kommende år. I TSG er det meget ”her og nu”, vi
arbejder. Det handler om at holde turneringerne kørende og i den sammenhæng
er der en masse praktiske ting, der bare skal køre og gøre det til UG.
Der har i de foregående sæsoner været nedsat en tværfaglig gruppe, som skulle
kigge på tværs i de samarbejdende led mellem ungdoms- og seniorreglementer
og på tværs mellem ansatte og folkevalgte frivillige ledere. I denne gruppe
drøftede man forskellige tiltag til udviklingen af Volleyball Danmark. Blandt
andet har vores reglementer og propositioner fået en ordentlig
”hovedrengøring”.
Efter et turbulent 2009, hvad angår bemandingen i TSG, har vi haft et noget
mere roligt 2010. Ved sidste års repræsentantskabsmøde blev jeg igen valgt ind
i DVBFs bestyrelse og sagde ”ja” til igen (efter 2 år ude af TSG) at overtage
formandsposten i TSG. Med et ønske: nemlig at Carsten Parsow ville fortsætte
som medlem af TSG og det sagde han heldigvis ”ja” til. Ud over Carsten
Parsow har TSG i det forløbne år bestået af Torben Rask Petersen, Michael
Staal og til og med januar måned også Stephan Holm. Tak til jer alle sammen
for jeres deltagelse.
Jeg vil her gerne sige tak til alle de klubber, som hjælper os med at afvikle
vores turneringer. Her tænker jeg specielt på DM’erne, på de forskellige
kvalifikationsturneringer og weekendstævner. Det er dejligt, at der altid er en
positiv indgang til det at hjælpe. Tak!
Der er stadig mange, som gerne vil give udtryk for deres holdninger og
meninger, som jo grunder i deres stærke engagement i volleyball, via diverse
nyheds- og diskussionsfora og ikke mindst via blog-skrivning. Og det med det
stærke engagement er jo for så vidt godt nok. Det er det stærke engagement
blandt frivillige, som er med at drive volley-vognen fremad. Stærkt
engagement er det vigtigste brændstof for en organisation som vores.
Ytringsfriheden er vores ret som borger i Danmark. Det er der sagt og skrevet
meget om de sidste par år. I volleyballsammenhæng ser jeg af og til en tendens
til, at bare man skriver på en blog eller andet debatforum, så kan man tillade
sig at skrive næsten hvad som helst til og om andre volleyledere. Dette synes
jeg er en kedelig tendens, som jeg håber, vil aftage igen.
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TSG omtales ofte som værende folk, der udelukkende tager tåbelige og
uduelige beslutninger. Dette håber jeg så ikke er det sande billede. Det vil da
være pokkers uheldigt, at Repræsentantskabet vælger uduelige ledere til
bestyrelsen, som så udpeger lige så uduelige og tåbelige folk til TSG og andre
styregrupper. I stedet for evig og altid at ytre sig i disse grimme tonelejer, så
skulle de selv samme personer meget hellere tage og involvere sig i arbejdet.
Der er muligvis ikke plads til dem alle sammen i selve TSG. Men nogle af de
evigt negative kunne måske være med at pege på folk, som på konstruktiv vis
kunne være med at tilgodese udviklingen af hele Volleyball Danmark.
Ja, du læste rigtigt. Jeg er så naiv at tro, at der stadig findes folk, som vil være
med at forbedre det totale billede, som ikke kun ser det med egne
snæversynede øjne. Og dermed også vil være med at tale om konstruktive
løsninger, der gavner andre og flere end lige deres egen klub.
Vi bør som ledere huske at bevare helikopteroverblikket for at træffe de bedste
beslutninger for fællesskabet. Så derfor skal disse ord læses som en opfordring
til at flere tænker i retning af fælles forbedringer.
Turneringsaktiviteten afvikles i nært samarbejde med Dommerstyregruppen
(DSG), hvorfor vi finder det naturligt, at TSG og DGS også har et tæt
samarbejde og udveksler holdninger og erfaringer i forhold til situationer, hvor
begge parter har interesser. Vi har i det daglige et godt samarbejde. Vi har
aftalt i det kommende år at afholde et par fælles møder med DSG, hvor vi kan
få fastlagt den fremtidige samarbejdsform lidt mere præcist end hidtil. Jeg
værdsætter det gode samarbejde og siger DSG tak for det.
Tak for samarbejdet til TSG-medlemmerne.
Til slut skal der lyde et stort tillykke til alle medaljetagerne ved de danske
mesterskaber i hver deres række.
På gensyn til repræsentantskabsmødet og ikke mindst den kommende sæson.

Top Volley Danmark
Top Volley Danmarks beretning
v/ Eric Adler, formand for Top Volley Danmark
Top Volley Danmark (TVD) arbejder kontinuert og langsigtet videre med
vores strategier omfattende talentudvikling, uddannelse af trænere, udvikling
og klargøring af vores landshold til fremtidens udfordringer samt opgradering
af elitedivisionen til en ambitiøs Volleyliga. Alt sammen bliver gennemført
med respekt for at der skal være en stor sammenhængskraft med resten af
Dansk Volleyball Forbunds (DVBF) fokusområder. Arbejdet giver stor mening
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og heraf engagement – også selvom arbejdsdagene nogle gange bliver meget
længere end normalt.
TVD er stadig opdelt i projektområder, men de tidligere 7 projektområder er nu
i 2010 blevet omlagt til at omfatte nedenstående 5 projektområder. Elitechef
Mikael Trolle er overordnet ansvarlig og daglig leder af DVBFs eliteafdeling
og medlem af DVBFs Ledelsesgruppe.
Projektområder og områdeansvarlige:
1. Landshold herrer: HA, HU21, HU20, HU19 og HU17.
Sportslig ansvarlig og coach: Fred Sturm.
2. Landshold damer: DA, DU20, DU19, DU18 og DU17.
Sportslig ansvarlig og coach: Sven Brix.
3. Talentudvikling, TC træneruddannelse og aldersrelateret træning.
Ansvarlig: Sven Brix, Henrik Petersen og Mats Björkmann.
4. Volleyligaen (projektstart 2011).
Ligakonsulent: Per Vind Petersen.
5. EM 2012 og 2013 (projektstart 2011).
Projektchef: Mads Bang Aaen.
Teknisk ansvarlig: Per Vind Petersen.
Herrelandsholdene
Herrelandsholdets store udfordring i 2010 var EM-kvalifikationen i maj.
Danmark var seedet til at træde ind i turneringen i 1. runde, som blev afviklet
som et dobbeltarrangement mod Kroatien. Kampene var placeret tidligt i
landsholdsperioden, hvilket bevirkede at herrelandsholdets grundstamme kun
havde en uges forberedelse og to kampe mod Storbritannien som forberedelse
til EM-kvalifikationskampene. Dette skulle vise sig at være afgørende, for
imod et yderst velspillende kroatisk mandskab kom herrelandsholdet til kort.
Danmark tabte både hjemmekampen og udekampen med 0-3. En stor skuffelse
for det danske hold, som i konsekvens af dette måtte vinke farvel til to
spændende kvalifikationsturneringer i EM-kvalifikationens 2. runde. Samtidig
var det ikke muligt på et så sent tidspunkt at skabe et alternativt kampprogram
for resten af landsholdssæsonen, da dette var baseret på en videre kvalifikation.
Tre kampe blev dog i afslutningen af maj gennemført mod Østrig og derfor
blev 2010 helt ekstraordinært kun afviklet med 7 landskampe for
herrelandsholdet.
Allerede i januar måned startede ungdomslandsholdenes program. EMkvalifikationen for HU20-herrer (1991 og yngre) blev afviklet i Holte.
Danmark var arrangør af denne 1. runde af EM-kvalifikationen, hvor
modstanderne var henholdsvis England og Norge. Danmark lagde fint ud med
en 3-1 sejr over England, men måtte se sig slået af et meget velspillende norsk
mandskab 0-3. Danmark avancerede således ikke i turneringen, hvilket
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selvfølgelig var en skuffelse for Danmark som havde håbet på et avancement
til 2. runde hvor de helt store nationer ventede.
Med baggrund i talentcentrenes pinse- og sommerlejr blev truppene til
NEVZA-mesterskaberne for HU17 (1994-95 og yngre) og HU19 (1993 og
yngre) landsholdene udtaget. Holdene forberedte sig gennem august for i
september at spille HU19-mesterskaberne i Sverige og i oktober HU17mesterskaberne i Ikast. I lige år forsøger herrerne at stille til NEVZAmesterskaberne for HU19 med et HU18-landshold, grundet tilpasningen til
CEVs EM-kvalifikationssystem, og i ulige år med HU19. Således var det et
stærkt skadesramt og forynget HU19-herrehold, der stillede til årets NEVZAturnering, og resultaterne blev også relateret til dette. HU19 opnåede en
fjerdeplads ved turneringen i Sverige og HU17 vandt bronze i Ikast efter en flot
slutsejr over Finland.
Damelandsholdene
Dameholdets store udfordring i 2010 var tillige EM-kvalifikationen i maj.
Sæsonen startede med Novotel Cup i Luxembourg, hvor det blev til sejre over
Luxembourg og Skotland samt et nederlag til Østrig. Som forberedelse til EMkvalifikationen spillede damelandsholdet to forberedelseskampe mod et stærkt
mandskab fra Schweiz som resulterede i to nederlag. Også damelandsholdet
trådte ind i EM-kvalifikationsturneringens 1. runde, hvor modstanderen var
Sverige. Kampene var, som for herrelandsholdet også placeret tidligt i
landsholdsperioden, hvilket gav damelandsholdet nogle udfordringer i forhold
til forberedelsen af holdet. Modstanderen var et velforberedt svensk mandskab
som relativt let kunne besejre Danmark med to gange 3-0. Det var dog første
gang i flere år at damelandsholdet deltog i CEVs officielle
kvalifikationsturneringer, og der er ingen tvivl om at denne deltagelse skal
fastholdes hvis damelandsholdet skal udvikles over tid. Og fremtiden lover
godt. Mange talenter er på vej, og alene en langsigtet kontinuert udvikling af
holdet internationalt, vil kunne placere det danske damelandhold på den
internationale ranglisteplacering holdet fortjener.
2010 blev også sæsonen hvor damelandsholdets head coach Tony Westman
stoppede sit virke som dansk landstræner. Der skal i denne sammenhæng lyde
en stor tak til Tony, som i sin tid som dansk damelandstræner har ydet et
forbilledligt arbejde med holdet. I en periode hvor ressourcerne ikke har været
store, har han formået at få det maksimale ud af holdet og det fortjener respekt.
DVBF valgt i efteråret 2010 at ansætte Sven Brix som træner for det danske
damelandshold. En stilling han tidligere med succes har besiddet.
DU 19 startede ligeledes deres aktiviteter i januar måned med EM-kvalifikation
for DU19 (1992 og yngre), som blev spillet parallelt med HU20-turneringen
ligeledes i Holte. DU19 besejrede i en flot kamp Norge i sin første kamp men
måtte dagen efter strække våben mod stærke Azerbaijan, der således
avancerede til turneringens 2. runde.
Talentsamlingerne i pinsen og ved sommer camp i Ikast dannede grundlaget
for udtagelsen af ungdomslandsholdene til dette års NEVZA-mesterskaber.
DU19 spille i Sverige og DU17 i Ikast. DU19 spillede en meget flot turnering
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hvor holdet efter et marginalt nederlag på 2-3 til Norge, dagen efter rejste sig,
storspillede og besejrede Sverige med 3-2. På denne baggrund var det marginal
at holdet ikke vandt guldet og måtte acceptere sølvmedaljerne som et fint
udbytte af turneringen. DU17 præsterede tillige deres bedste turnering igennem
tiderne. Efter at have gået ubesejret gennem de indledende kampe, og bl.a. for
første gang i historien besejret Finland, tog Finland dog revanche i finalen,
hvilket betød at DU17 vandt et flot sæt sølvmedaljer. En meget positiv
udvikling af holdet som lover godt for fremtiden.
Det er tydeligt, at det fremtidige talentarbejde kommer til at forbedre
ungdomslandsholdenes niveau, og igennem en strategi, hvor vi ikke alene
ønsker at konkurrere i Norden, men tillige i det centrale Europa, håber vi i
løbet af 4-6 år at kunne se en markant forbedring af vores niveau på
ungdomslandsholdene.
Talentudvikling
DVBFs talentudvikling er tæt på fuldt udbygget. Spillere, trænere, klubber og
forældre har taget meget positivt imod tilbuddet, som gradvist opkvalificeres.
Omfanget af tilbud til unge talenter i alle aldre er mangfoldigt. De tilbydes
træning i klubberne, talentcentre, camps og med landsholdene. Samtidig giver
vores nye aldersgrænser og lempelige forhold omkring repræsentation på flere
hold en optimal mulighed for at skabe de rette rammer omkring den enkelte
spillers aldersrelaterede udvikling.
Vores talentkoncept er netop baseret på teorien omkring aldersrelateret træning
og sigter mod en bred tragt med tre talentniveauer C, B, og A. C niveauet er
indslusningen til vores ”School of Volleyball”, B er niveauet over, hvor fokus
for alvor rettes imod at skabe en ”Expert Volleyballplayer” og A niveauet
liggende med krav til præstationer lige under, hvad der kræves for at spille på
vores ungdomslandshold, såfremt talentet rækker så langt. Ideen med
talentarbejdet er, at alle skal have en mulighed for at gå gennem denne ”School
of Volleyball”, også selvom ikke alle, der gennemgår denne uddannelse, ender
som landsholdsspillere. Vi hylder princippet om, at alle der kan og vil skal
have muligheden for at udvikle sit personlige expertniveau – til gavn for
volleyball, og samtidig sikres det, at vi ikke taber talentfulde spillere i
processen.
Talentcentermanualen udgør basis for vores talentudvikling i DVBF. Vi
arbejder løbende med at implementere manualens metoder og mål i talentcentre
og klubber. Det er en længerevarende proces, som vil kræve tålmodighed og
vedholdenhed. Hele året har Fred Sturm rejst landet tyndt og undervist alle
vores talentfulde trænere i de elementer der skal arbejdes med hvis man som
træner skal kunne udfolde det fulde potentiale hos en talentfuld
volleyballspiller. Der skal lyde en stor tak til Fred dette meget omfangsrige
arbejde med at opkvalificere vores mange trænere ude i landet. I foråret blev
vores arbejde omkring talentudviklingen suppleret med manualen om
aldersrelateret træning (ATK), som ligger til grund for implementeringen af
netop dette træningskoncept i dansk volleyball.
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I samarbejde med Team Danmark er vi ved at færdiggøre implementering af
ATK. En implementering som var aftalt til at forløbe i perioden 2007-2010. Vi
vil i løbet af 2010 igangsætte kurser landet over i denne nye udviklingsfilosofi.
ATK-manualen er udviklet i tæt samarbejde med breddeudviklingsafdelingen,
og er allerede indarbejdet i de materialer og strategier, der har været iværksat i
breddeudviklingsafdelingens satsninger omkring Kidsvolley og Teenvolley.
Den røde tråd i DVBFs talentarbejde er således synligt ved at slå igennem.
Mange talentfulde volleyballspillere er på vej gennem deres volleyballskole, og
det vil lede til mange dygtige volleyballspillere i Danmark i fremtiden. Vi
mener at have et talentarbejde, der kan måle sig med mange af de nationer i
Europa, som vi i fremtiden ønsker at sammenligne os med. Et signal om at
vores talentudvikling bevæger sig i den rigtige retning kan måles på det niveau,
ungdomslandsholdene viser i internationale sammenhænge. Her viser
præstationerne i 2010 fine fremgange, hvilket giver løfter for fremtiden.
Top Volley Danmark
I 2010 fortsatte TVD samarbejdet med eliteklubberne. Projekt Volleyligaen
blev, samtidig med opretholdelsen af eliteklubmøder, omdrejningspunktet for
eliteklubbernes videre udvikling. Certificeringen af elitens
talentudviklingsmiljøer blev fastholdt gennem wildcard-ordningerne, som er
under en yderst positiv og god udvikling, med flere og flere eliteklubber som
motor bag disse talentudviklingsmiljøer. Projekt Volleyligaen blev ved
klubbernes hjælp iværksat allerede i foråret, og ved årsskiftet tegnede der sig et
billede af en ligastruktur som ville kunne implementeres i 2011. Et vanskeligt
arbejde med en del knaster der skulle bearbejdes før projektet kom helt i mål.
Nu er vi ved at være klar til at opgradere vores flagskib på elitesiden, og dette
er vigtigt i en hård konkurrence med mange andre idrætsgrene i Danmark.
Projekt Volleyligaen vil blive videreført under DVBFs Forretningsudvalg,
således at det får det rette fokus. Tak til eliteklubberne for med åbent sind at
kaste sig ind i dette arbejde, og med finansiel støtte at sikre, at vi i tider hvor
forbundets økonomi er under pres, rent faktisk får et så vigtigt skib sat i søen.
Uden denne positive tilgang fra klubberne var det aldrig lykkedes.
TVD vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i idrættens verden, der
igennem de sidste mange år har støttet op omkring forbundets elitearbejde både
internt som eksternt. Det har været en uvurderlig støtte for årets arbejde og
mange aktiviteter.
Tilkendegivelsen fra alle steder om, at vi skal holde fast i vores grundlæggende
værdier og berettigelse, har virkelig bidraget til vores fortsatte tro på den
elitekultur, vi i mange år har arbejdet så hårdt for at skabe. Det er en fornøjelse
at se, hvor mange steder dansk volleyball er i vækst, på trods af vanskelige
vækstbetingelser. Det viser at vi stadig har hjerteblodet og engagementet til at
søge nye veje for dansk volleyball. Dette vil bidrage til, at Danmark i fremtiden
fastholder sin position som en yderst respekteret nation i international
volleyball. At vores drømme også rækker videre end dette ved de fleste, og
netop drømmene holder vi aldrig op med at forfølge.
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Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke TVDs medlemmer, som altid er
villige til at bidrage til udviklingen af elitevolleyball i Danmark samt det hårde
arbejde som forbundets medarbejdere dagligt bidrager med.

Økonomiområdet
Økonomisk beretning
v/ Leif Sonnesen, konstitueret økonomiansvarlig
De økonomiske beretninger fra den økonomiansvarlige i Dansk Volleyball
Forbunds bestyrelse samt både de interne og eksterne revisorer er at finde i
Årsrapport 2010.
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Forslag
Forslag 1 fra Dansk Volleyball Forbunds
bestyrelse
Forslagsstiller: DVBFs bestyrelse
Bestyrelsen indstiller, at den, på repræsentantskabsmødet i 2009 vedtagne,
strategi fortsat er gældende.
Motivering:
Den på repræsentantskabsmødet 2009 vedtagne mål og strategi er langsigtet,
hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt bør ændres ved denne.

Forslag 2 fra Dansk Volleyball Forbunds
bestyrelse
Forslagsstiller: DVBFs bestyrelse
Bestyrelsen indstiller, at nedenstående lovændringer vedtages på
repræsentantskabsmødet.
1. Amatør- og Ordensudvalg
I DVBFs love § 21 lyder nuværende lovtekst således: ”Stk.3 Det skal tilstræbes
at udvalgets medlemmer og suppleanter ikke bestrider andre
ledende poster i DVBF eller lokalkredsene.”
DIFs minimumsregler siger følgende om forholdet: Et medlem eller en
suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer
under eller tilknyttet medlemsorganisationen. DVBFs bestemmelse er dels kun
en hensigtserklæring, og dels udelukker den kun (tilstræbt) personer med andre
ledende poster - og dette er for snævert i forhold til DIFs minimumsregler.
Bestyrelsen foreslår derfor følgende nye lovtekst:”Stk.3 Et medlem eller en
suppleant i udvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer
under eller tilknyttet DVBF.”
2. Tegningsretten
I DVBFs love § 20 lyder nuværende lovtekst således: ”DVBF tegnes af DVBFs
bestyrelse ved den af repræsentantskabet valgte formand eller ved dennes
forfald næstformanden.”
I henhold til DIFs Code of Conduct skal der to personer til for at tegne et
forbund. DIF anbefaler, at man ændrer det til, at det er formanden og ét
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bestyrelsesmedlem, der i fællesskab tegner forbundet. Samtidig anbefaler de at
fjerne stk. 2, hvori vi beskriver, at tegningsretten kan uddelegeres.
Bestyrelsen foreslår derfor følgende nye lovtekst: ”DVBF tegnes af DVBFs
bestyrelse ved den af repræsentantskabet valgte formand samt ét andet
bestyrelsesmedlem i fællesskab.”
Samtidig foreslår bestyrelsen, at stk. 2 slettes.
Motivering
Danmarks Idræts-Forbund har anmodet alle specialforbund om at tilpasse deres
love til DIFs minimumsregler og DIFs Code of Conduct. DIF har derfor i løbet
af 2010 og 2011 gennemgået alle specialforbunds love og har i den forbindelse
over for DVBF påpeget de to ovennævnte uregelmæssigheder.

Forslag 3 fra Sjællands Volleyball Kreds
Forslagsstiller: Sjællands Volleyball Kreds
Sjællands Volleyball Kreds indstiller nedenstående lovændring til
vedtagelse på repræsentantskabsmødet:
”Forslag til ændring af DVBFs love:
Afsnit 2
Repræsentantskabet
§ 10 Sammensætning
Repræsentantskabet består af de valgte bestyrelsesmedlemmer, 1 repræsentant
fra hver forening og 2 repræsentanter fra hver af lokalkredsene.
Stk. 2 Stemmeberettigede deltagere for foreninger ved repræsentantskabsmødet
er foreningernes formænd; dog kan disse repræsenteres af stedfortrædere ved
skriftlig fuldmagt (jfr. dog § 11, stk. 2).
Foreslås ændret til:
Stk. 2 Stemmeberettigede deltagere ved repræsentantskabsmødet er:
 for medlemsforeninger/-klubber, disses formænd med mindre formanden
har givet skriftlig fuldmagt til en stedfortræder (jfr. dog § 11, stk. 2).
 for lokalkredse, formand og næstformand; med mindre formanden har givet
skriftlig fuldmagt til en stedfortræder (jfr. dog § 11, stk. 2).
Motivering
Ændringen indebærer at bestyrelsesmedlemmerne ikke automatisk har
stemmeret på repræsentantskabsmødet. Hvis bestyrelsesmedlemmerne
repræsenterer en klub eller en lokalkreds har de selvfølgelig stadig stemmeret.
Ændringen foreslås, da SVBKs bestyrelse mener at bestyrelsen skal arbejde for
det som medlemmerne ønsker. Bestyrelsen skal så stå til ansvar overfor
repræsentantskabet ved fremlæggelse af beretninger og regnskab. I tilfælde af
ringe fremmøde vil en bestyrelse (som det er nu) med sine egne stemmer kunne
påvirke et afstemningsresultat væsentligt, hvilket vi ikke mener, er rimeligt.
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Det vil også betyde at bestyrelsen må gøre sig ekstra umage når der skal stilles
forslag til repræsentantskabsmøderne. Forarbejdet skal sikre at alle sider af
sagen beskrives, så medlemmerne forstår hvilke konsekvenser et givet forslag
vil have for dem og for volley-Danmark. Dette forventes at give grundige
debatter under møderne, hvilket igen kan medføre at medlemmerne engagerer
sig mere i forbundets arbejde.”

Forslag 4 fra Dansk Volleyball Forbunds
bestyrelse
Forslagsstiller: Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse
Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse indstiller nedenstående lovændring
til vedtagelse på repræsentantskabsmødet:
”Forslag til ændring af DVBFs love:
§ 10 Sammensætning foreslås ændret fra
§ 10 Sammensætning
Repræsentantskabet består af de valgte bestyrelsesmedlemmer, 1
repræsentant fra hver forening og 2 repræsentanter fra hver af
lokalkredsene.
Stk. 2 Stemmeberettigede deltagere for foreninger ved
repræsentantskabsmødet er foreningernes formænd; dog kan disse
repræsenteres af stedfortrædere ved skriftlig fuldmagt (jfr. dog § 11,
stk. 2).
til
§ 10 Sammensætning
Repræsentantskabet består af de valgte bestyrelsesmedlemmer, 1
repræsentant fra hver forening og 2 repræsentanter fra hver af
lokalkredsene, jfr. dog stk. 2 mht. stemmeret.
Stk. 2 Stemmeberettigede deltagere ved repræsentantskabsmødet er
alene foreningernes formænd. Dog kan disse repræsenteres af
stedfortrædere ved skriftlig fuldmagt, jfr. dog § 11, stk. 2.
Motivering
Forslaget stilles som en naturlig og logisk konsekvens af det stillede forslag 3
fra Sjællands Volleyball Kreds. Dette forslag fjerner stemmeretten på
repræsentantskabsmødet for såvel bestyrelsesmedlemmer som for
repræsentanter fra lokalkredsene.”
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