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Praktiske oplysninger
Repræsentantskabsmøde søndag 2. juni 2013
Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.
Mødet afholdes i Furniture Lounge.

Dagens program
09.15 Indskrivning
10.00 Mødestart
13.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
13.45 Mødet genoptages
15.00 Kaffepause med kaffe/te, kage og frugt
16.00 Forventet afslutning

Tilmelding
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via mail til: dvbf@volleyball.dk
Tilmeldingsfristen er 29. maj 2012 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 2012 til godkendelse.

Behandling af forslag:
a - Bestyrelsens forslag til strategi (forslag 1).
b - Forslag fra Ishøj Volley (forslag 2 A og B).
c - Forslag fra Erik Gravesen (forslag 3).

Fastsættelse af kontingentsatser:
a - Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændrede satser for klubkontingenterne således:
Klubber med 0-49 medlemmer: 1.000 kr. pr. år.
Klubber med 50-99 medlemmer: 2.500 kr. pr. år.
Klubber med 100-199 medlemmer: 3600 kr. pr. år.
Klubber med 200 medlemmer og derover: 5.000 kr. pr. år.
b - Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.
c - Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår 0 kr. årligt.
d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår 0 kr. årligt.
e- Personlig licens – Bestyrelsen foreslår uændrede satser.
Division: 220 kr. pr. år
Senior: 120 kr. pr. år
Ungdom: 80 kr. pr. år
Teen: 50 kr. pr. år
Kids: 50 kr. pr. år
Motion: 50 kr. pr. år
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d - Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår uændret 2.000 kr. årligt pr.
kredshold.
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 to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år:
Hans Ole Nielsen og Anne Mette Lykkeberg afgår efter tur og er villige
til genvalg. Bestyrelsen indstiller Hans Ole Nielsen og Anne Mette
Lykkeberg.
c - Valg af ét medlem til Top Volleyball Danmarks bestyrelse:
Pia Hove afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller
Pia Hove.
d - Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Trine Binett Jørgensen afgår efter tur, og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Trine Binett Jørgensen.
e - Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Robert Mikelsons afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen
indstiller Robert Mikelsons.
Valg af én suppleant for et år:
Pladsen er vakant, idet der ikke blev valgt suppleant i 2011.
f - Valg af to kritiske revisorer:
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er villige til genvalg. Bestyrelsen
indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen.
g - Valg af én kritisk revisorsuppleant:
Bestyrelsen indstiller Rebecca Borup Sørensen.

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde.

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.
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Beretninger
Bestyrelsen
Formandens beretning
v/ Erik Jacobsen, formand
Kære volleyball-venner.
For Dansk Volleyball Forbund har 2012 igen været et forandringernes år, hvor
hovedopgaverne har været:
at sikre genopretningen af økonomien, således at hensigten om at opnå
en positive egenkapital ved udgangen 2013 kan opfyldes,
at tilrette organiseringen af vores ansatte stab, med henblik på effektivitet og motivation,
at forberede og afvikle U20-EM i Randers og at forberede afviklingen
af DVBF’s hidtil største opgave nogensinde – at afvikle slutrunden for
Europamesterskaberne for herresenior i efteråret 2013.
Økonomisk situation
Bestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2012 en hensigt
om at opnå en positiv egenkapital ved udgangen af 2013. Det betød selvsagt
meget stramme budgetter i 2012 og 2013.
På trods af de stramme budgetter kommer 2012 ud med et overskud på mere
end 200.000 kr., som bestyrelsen anser for yderst tilfredsstillende. Jeg henviser
til ledelsesberetningen for den detaljerede forklaring. Overskuddet er opnået
samtidig med en omfattende organisatorisk omlægning af administrationen og
de intensive EM2013-forberedelser.
Organisation
I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 vurderede bestyrelsen organisationen af DVBF’s administration. I konsekvens af de løbende forandringer
besluttede bestyrelsen at nedlægge generalsekretærstillingen, idet stillingens
arbejdsopgaver kunne løses af elitechefen og bredde- og udviklingschefen i
samarbejde med øvrige medarbejdere i administrationen.
Denne beslutning betød en opsigelse af den daværende generalsekretær Jens
Albagaard, der forlod DVBF med endelig fratrædelse den 30. juni 2012.
En ny ledelsesstruktur med Mikael Trolle som sportsdirektør og Peter Morell
som overordnet ansvarlig for administrationen blev iværksat fra den 1. februar
2012.
Herefter blev foråret brugt til at gennemanalysere administrationens samlede
opgaver, med henblik på at få klare arbejdsbeskrivelser for de enkelte medarbejdere, og effektivisere uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsprocesser. EndviRepræsentantskabsmøde 2013
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dere blev arbejdsopgaverne i forbindelse med forberedelse af EM2013 også
inddraget, således at hele organisationen ville stå godt rustet til også at løse
denne store opgave.
Pr. 1. maj 2012 blev organisationen justeret til den nuværende. Mikael Trolle
er som sportsdirektør øverste administrative leder, og Sven Brix har som elitechef overtaget en del af Mikael Trolles tidligere opgaver. Claus Bøllingtoft
overtog som sekretariatschef ansvaret for administrationen. Peter Morell har
ansvaret for Bredde- og Udvikling og Beach-området og er HR-ansvarlig.
Mads Bang Aaen er stadig i spidsen for EM-organisationen. Øvrige ændringer i
personalet fremgår af beretning for administrationen.
Samtidig med tilretningen af organisationen har administration og bestyrelse/
forretningsudvalg arbejdet løbende med forbedring af processer i forbindelse
med den løbende økonomiopfølgning og budgetlægning.
Med baggrund i ovenstående vil jeg gerne på bestyrelsens vegne kvittere og
takke for den store indsats, som administrationen har ydet i 2012. Samtidig har
alle udvist stor omstillingsparathed, som allerede har gavnet og også fremtidigt
vil gavne dansk volleyball.
EM’erne
EM-slutrunden for herrer i 2013 har naturligvis haft stor fokus i 2012, hvor vi
havde generalprøve i form af afviklingen af den ene halvdel af U20-EM i Randers. Finalespillet foregik i Polen, som jo også er samarbejdspartner for
EM2013, men hvor finalerne jo som bekendt spilles i Danmark – i Parken. Generalprøven forløb godt. Vi indhøstede erfaringer, som har stor betydning for
EM2013. Jeg vil gerne takke alle – ikke mindst de frivillige - som gjorde Randers-begivenheden til en succes.
Det grundlæggende arbejde for EM2013 blev indledt i 2012 med indgåelsen af
de største kontrakter og aftaler. Samspillet med vores samarbejdspartnere Sport
Event Denmark og arrangørbyerne Odense, Herning, Århus og København
blev sat på skinner og forløber på glimrende vis. Der har været afholdt møder
med det polske forbund og med det europæiske forbund CEV. Også her er
samarbejdet tæt, åbent og tillidsfuldt.
Jeg vil gerne rette en tak til Danmarks Idræts Forbund for den støtte, som DIF i
december 2012 bevilgede til forberedelse af vores herrelandshold til slutrunden
ved EM2013. Når man får tildelt slutrunder i internationale mesterskaber, forventer de internationale specialforbund naturligvis, at de nationale elitestøtteordninger bidrager. Et sådant tilsagn fra Team Danmark lå også i ansøgningen
for at få tildelt EM2013. CEV har således også forventet, at det var sådan i
Danmark og har flere gange spurgt til støtteforholdene i Danmark.
Men sådan er det ikke i Danmark, hvor Team Danmarks støttekoncept, der alene bygger på en ensidig og diskriminerende medaljefokusering, ikke tillader
støtte til eksempelvis basketball og volleyball, der er blandt verdens største og
mest udbredte idrætsgrene og hvor konkurrencen er verdensomspændende,
hvilket jo ikke er tilfældet for alle idrætsgrene. Da Team Danmark besluttede
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ikke at støtte vores holds forberedelser, valgte DIF så at påtage sig dette ansvar
med den begrundelse, at når Danmark har en national handlingsplan om at tiltrække store sportsbegivenheder, så må man også vedstå sit ansvar for at støtte
den pågældende idrætsgrens forberedelser, og i dette tilfælde den danske del af
verdens næststørste idrætsgren.
Jeg vil henvise til EM-beretningen for yderligere informationer.
EM2013 giver naturligvis dansk volleyball gode internationale kontakter og
synlighed. Det betyder, at vi er med som aktive deltagere i det europæiske volleyball-netværk, hvilket naturligvis giver en mængde informationer, som ofte
kan være nyttige. Endvidere er Eric Adler medlem af CEV’s bestyrelse og Mikael Trolle er sekretær i CEV’s Coaches Commission. Disse to positioner er af
uvurderlig værdi for dansk volleyball i form af vidensdeling og inspiration.
Generelle aktiviteter
I forhold til DVBF’s aktiviteter og løbende drift henviser jeg til de enkelte områdeberetninger.
Idrætspolitisk situation
Den idrætspolitiske situation i Danmark afventer for øjeblikket den af Kulturministeren igangsatte idrætspolitiske undersøgelse vedrørende økonomien i
dansk idræt. Det er min opfattelse, at det ikke er en ulempe, at det nu er Marianne Jelved, der sidder for bordenden. Der indgår – efter DIF’s ønske – en beskrivelse af de aktiviteter, der foregår i henholdsvis DGI, Firmaidrætten og
DIF. Undersøgelsen skal ligge til grund for en eventuel revision af spillelovgivningen i 2014.
Som beskrevet ovenfor yder Team Danmarks nuværende støttekoncept ikke
støtte til DVBF – ej heller til talentudvikling. Og det på trods af, at vi mener, at
Team Danmark har lovpligt til at yde talentstøtte. Vi er ikke det eneste specialforbund, der er i denne situation. Derfor har DIF oprettet en talentudviklingspulje, som kan støtte talentudviklingen i specialforbundene efter ansøgning om
et konkret projekt. DVBF har indgået en aftale med DIF om et sådant projekt.
Jeg skal henvise til TVD’s beretning for yderligere beskrivelse.
Det må forventes, at størrelsen af Team Danmarks statstilskud vil komme til
debat i forbindelse med den ovenfor nævnte idrætspolitiske undersøgelse i forhold til de opgaver – blandt andet talentudviklingen, som Team Danmark ikke
længere vil støtte hos alle specialforbund.
TD-sagen
I slutningen af 2012 besluttede DVBF’s bestyrelse at ophæve ankesagen i Højesteret mod Team Danmark. På dette tidspunkt ændrede det idrætspolitiske
billede sig, da DIF, som tidligere nævnt, besluttede at overtage Team Danmarks forpligtelser i forbindelse med vores holds forberedelse til EM2013 og
for talentudvikling.
Afslutning
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Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for den generelle opbakning til volleyballsporten i Danmark. En speciel stor tak til alle de frivillige i klubber,
kredse, styregrupper og arbejdsgrupper i DVBF-organisationen for en kompetent og dygtig indsats til gavn for volleyball Danmark. Den frivillige indsats
kan ikke roses nok og den skaber stor værdi for samfundet.
Jeg vil på Dansk Volleyball Forbunds vegne rette en stor tak til vores samarbejdspartnere for opbakningen til volleyballsporten. Tak til partnere, sponsorer,
fonde, kommuner og idrætslige samarbejdspartnere og institutioner.
DVBF’s bestyrelse har i 2012/13 bestået af 7 personer og som tilforordnet formanden for TVD. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelseskollegerne for et godt og konstruktivt samarbejde.
Jeg vil håbe, at alle i Volleyball-Danmark vil bakke op om vores EMaktiviteter i 2013. Der vil nok gå mange år, før vi igen vil opleve mange af verdens bedste volleyballnationer spille på dansk grund. Vi arbejder hårdt på at
kunne give alle en stor oplevelse under EM2013 – både i form af at se kampene, men også som deltager i sideløbende bredde-arrangementer. Lad os mødes
til volleyball-arrangementerne under EM2013 og i fællesskab skabe og opleve
en uforglemmelig volleyball-festival i Danmark.
Og så EM2013…
Det er altafgørende, at alle i dansk volleyball er med til at synliggøre EM2013
og volleyball i almindelighed. Mød derfor op til vores arrangementer, se kampene med deltagelse af nogle af verdens bedste herrelandshold og deltag i volleyball-festivallen.
Midtjysk Volleyball arrangerer en bus-karavane fra Jylland til Parken – et fantastisk initiativ, der støtter op om dansk volleyball og giver muligheder for at
mødes med sine volleyball-venner.
Følg med på hjemmeside, Facebook og læs vores nyhedsbreve. Så bliver man
godt informeret.
Lad os fylde arenaerne og nyde de gode kampe sammen.
Vi ses til EM2013.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget
v/ Erik Jacobsen, formand
Forretningsudvalget (FU) har i 2012/2013 bestået af formand Erik Jacobsen,
næstformand Jørgen Bentzen og økonomiansvarlig Leif Sonnesen.
Bestyrelsen valgte kun at udpege 3 FU-medlemmer, således at et enigt FU ikke
alene kunne udgøre flertal i bestyrelsen, der kun bestod af 7 medlemmer.
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FU-møder afholdes som udgangspunkt den anden onsdag i hver måned. FU varetager den løbende drift sammen med administrationen. Afrapportering vedrørende økonomiske forhold og budgetopfølgning sker løbende til FU.
VolleyLigaGruppen og Beachvolley-området refererer organisatorisk til FU.
Ledelsesgruppen deltager i FU’s møder. Ledelsesgruppen består af Mikael
Trolle, Peter Morell, Mads Bang Aaen, Claus Bøllingtoft og DVBF’s formand.
Ledelsesgruppen mødes fast hver mandag morgen i Idrættens Hus.
FU og ledelsesgruppen varetager forberedelse af bestyrelsens møder i form af
nødvendige debatoplæg og indstillinger.
Ledelsesgruppens deltagelse i FU-møderne sikrer, at cheferne for de enkelte
områder rådgiver direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer indstillingsog beslutningsprocesserne og den efterfølgende effektuering af beslutningerne.
Jeg vil gerne takke FU for deres store indsats i udvalget, såvel ansatte som
valgte medlemmer for et effektivt og godt samarbejde.
Administrationen
v/ Erik Jacobsen, formand
Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke DVBF’s personale for en stor og
målrettet indsats i 2012. Et personale der har været meget fleksibelt og omstillingsparat og taget rigtig godt imod en ny organisationsstruktur, ny ledelse og
nye medarbejdere. Administrationen er ved at have indarbejdet nye rutiner og
har fået sat sit positive præg på DVBF’s daglige administration.
Cheferne for de enkelte områder og DVBF’s formand bemander DVBFs Ledelsesgruppe, der mødes fast en gang om ugen med henblik på at koordinere de
løbende aktiviteter og at forberede/planlægge Forretningsudvalgets møder.
Der er sket følgende ændringer af ansættelser i 2012:
 Jens Albagaard er pr. 31. januar 2012 fratrådt sin stilling som Generalsekretær/Direktør.
 Carsten Parsow er pr. 1.august 2012 ansat som administrationsmedarbejder.
 Michael Leth Sørensen er pr. 31. oktober 2012 fratrådt sin stilling som regnskabsmedarbejder.
 Jakob Wärme Hansen er i april 2012 ansat som Pressechef i EM administrationen.
 Sara Winter Jensen er 1. august 2012 ansat som Udviklingskonsulent.
 Peter Morsing er i 2012 stoppet som en del af DVBFs turneringsadministration, hvor han har haft 0,2 årsværk. Peter Morsing arbejder nu kun for
SVBK.
Beachområdet
v/ Peter Morell
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Så er vi på sporet igen. Efter en noget nedslående 2011 beachvolleysæson er vi
igen på rette vej. Vi fik afviklet en af de største Danish Beachvolley Tours nogensinde med 9 endagsstævner og 4 todagesstævner, med deltagelse af 1050
hold. Et rigtigt flot resultat. Hvorfor er det så gået så godt? Jeg syntes, der er et
meget entydigt svar på dette. Alle gode kræfter med interesse for beachvolley
har stået sammen i en svær situation og insisteret på at finde en løsning og en
ny bæredygtig model. En model der nu skal være med til at styrke fundamentet
og den fremtidige udvikling af beachvolley. En model hvor der er lagt mere ansvar og flere muligheder ud til de afviklende beachvolleyklubber, hvor klubberne bidrager med mere arbejde, og de har et væsentlig større økonomisk incitament.
Jeg vil her gerne her takke BeachTour-gruppen for deres store arbejde i denne
proces og også en stor tak til Peter Morsing, som har været en meget vigtig
drivkraft i tilblivelsen af det nye Tourkoncept.
Frem mod beachvolleysæsonen 2013 har vi foretaget en del investeringer. Vi
har fået en ny flot og funktionel hjemmeside www.beachvolley.dk, der skal
være omdrejningspunkt for alt beachvolley i Danmark. Ligeledes har vi investeret i et nyt tilmeldingssystem til beachvolleystævnerne. Et system med mange nye elementer, der gør det lettere for brugerne, og som er fleksibelt i forhold
til den nye turneringsstruktur. Sidst men ikke mindst er der investeret i 30 nye
Beachvolley netsystemer, der fordeles med 15 på lageret i Odense og 15 på lageret i København.
I forhold til vores tre store beachklubber (Copenhagen Beachvolley, Odense
BVK og ABC Århus) er jeg også rigtig glad for den samarbejdsaftale, som vi
har indgået. En aftale hvis mål det er, at få skabt nogle gode rammer for setup’et omkring beachdagene (uddannelse og talenttræning) – til gavn for beachvolleyklubberne og Dansk Volleyball Forbund, samt udviklingen af beachvolleyball generelt. Udover dette element indeholder aftalen en række andre forhold af udviklingsmæssig karakter, lige som der indgås aftale om, at
beachvolleyklubberne overgår fra basis- til klubmedlemmer.
Landsholdene
2012 blev året, hvor vi måtte erkende at vores bedste beachvolley-par gennem
tiderne Bo Søderberg og Anders Lund Hoyer ikke nåede deres helt store mål:
OL i London. Der har de sidste 4 år været lagt meget hårdt arbejde i projektet
fra spillerne og fra landstræner Peter Lyø, så det er selvfølgelig ekstra ærgerligt, når målet ikke kan nås. Herfra skal lyde en stor tak for den store indsats,
der er ydet og den store opmærksomhed det har givet dansk beachvolley.
Bo og Anders´ missede OL deltagelse gav andre unge spillere chancen for at
komme ud i Europa og hente værdifulde ranglistepoint. I den sidste del af sæsonen splittede vi nemlig det rutinerede par og satte dem sammen med blandt
andre Søren Hoyer og Lior Koren. Det gav stor tryghed og nogle værdifulde erfaringer, der fremadrettet kan bygges videre på.
Desværre har det også betydet, at Team Danmark ikke fremadrettet kan støtte
et dansk beachvolley-par. Konsekvensen er, at vi i 2013 må skrue ned for vores
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ambitionsniveau. Det har blandt andet betydet, at Peter Lyøs landstrænerstilling er reduceret til en halvtidsstilling.
EM
v/ Mads Bang Aaen
Planlægningen og forberedelserne af EM 2013 kører derud af med fuld fart. Vi
glæder os hver dag til den 20. september, hvor den første bold til EM i Danmark og Polen bliver servet. Det bliver en stor dag i dansk volleyball.
Vi har en god EM-organisation, der knokler for at få alt på plads lige fra TVaftaler til frivillige og facebook-applikationer. Jeg er sikker på, at de nok skal
få lavet et godt EM.
EM kommer hele landet rundt, idet der spilles indledende kampe i Arena Fyn i
Odense og Boxen i Herning, ottendedels- og kvartfinaler i NRGi Arena i Aarhus samt semifinaler, bronzekamp og finale i Parken i København.
En af de ting, som skaber udfordringer, er opbygningen af Parken. Det kræver
sit at ombygge Danmarks nationalstadion i fodbold til en volleyballarena, når
man gerne vil gøre det ordentligt. Det skal nok lykkes, og en af grundene hertil,
er vores gode samarbejdsbyer. Dem vil jeg gerne sige stor tak til. Finaleweekenden i Parken bliver et fantastisk show – en fest for både fans og spillere, og
en volleyballweekend, der vil gå over i historiebøgerne.
Det er rigtig vigtigt for EM, at der er en masse frivillige, som vil hjælpe til. Der
er heldigvis mange, som allerede har meldt sig under fanerne, men vi har behov for endnu flere. Man kan hjælpe med masser af ting lige fra at tjekke billetter til at være guide for et landshold. Og lægger man frivillig-timer nok, så
kvitterer vi med en billet til finalen i Parken.
Billetsalget til EM går godt generelt. Dog går billetsalget til Danmarks kampe
lidt mere sløvt, end vi havde håbet. Men vi tror og håber, at der nok skal komme gang i salget i Danmark, når vi kommer tættere på EM, da vi ikke er vant til
at skulle købe billetter i god tid. Den 1. maj er vi oppe på at have solgt EMbilletter for 1,3 millioner kroner, hvilket svarer til cirka 5.000 dagsbilletter. Det
er cirka en fjerdedel af de billetter, som skal sælges.
Budgettet for EM kommer formentlig til at slutte med positive tal på bundlinjen. Det skyldes i høj grad, at vi fik forhandlet et godt sponsorat hjem med Velux, som blev titelsponsor for EM. Det giver en vis ro i maven. Men hvad det
endelige resultat bliver, afhænger meget af, at der bliver solgt mange flere billetter til EM. Og hvis vi finder flere sponsorer, vil det også pynte på budgettet.
EM fra den 20. til den 29. september er et EM for hele volleyball Danmark.
Det er once in a lifetime, at de store europæiske stjerner kommer til Danmark
for at kæmpe om guldmedaljer. Vi vil gerne involvere alle med interesse for
volleyball. Derfor spiller vores Bredde- og Udviklingsafdeling også en stor rolle i EM. De er med til at føre mere end 44 side events i forbindelse med EM ud
i livet. Det, håber vi, vil skabe en synergi mellem bredde og elite, som vil vare
ved længe efter den sidste bold er smashet i gulvet til EM.
Repræsentantskabsmøde 2013
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Dommerområdet
Styregruppens beretning
v/ Hans Ole Nielsen, styregruppeformand
Året har været præget af primært nye spilleregler, som altid er spændende. Men
et par andre skelsættende ting har været fremme i front.
DSG ændrede radikalt ved grupperings systemet for DT-dommere, og indførte
en ny gruppe, som hedder Liga gruppen. Næste gruppe hedder så nu gruppe 1
og derefter gruppe 2. Det har naturligt nok skabt lidt spørgsmål og lidt
udfordringer. Det har været DSG´s mål at arbejde for at skabe et godt
”dommerprodukt”, ved at kunne sætte ”flagskibet” Liga-dommer i søen uden at
det påvirkede alle de andre gode og ihærdige dommere. Vi mener vi har valgt
det rigtige, når vi ser på den lange bane. Vi håber meget at denne model vil
være med til på sigt at hæve niveauet, samt at skabe ny interesse for at blive
DT dommer. Vi arbejder som det ses under uddannelse på at skaffe flere DT
dommere, især i det vestlige, og appellerer til klubberne om at skubbe på
medlemmerne, så de melder sig til kurser.
Et andet område var et nyt regulativ for afregning af dommere, besluttet af
bestyrelsen. Det har der været stor glæde over hos dommerne, da de nu lidt
nemmere får dækket alle udgifter og også får en lille skilling med hjem.
Et nyt område er så småt sat på skinner. Flere kvinder som dommere! Rebecca
Borup Sørensen og undertegnede deltog i CEV seminar i maj, der omhandlede
dette, og en lille arbejdsgruppe er nedsat for at se på emnet i Danmark.
Som det er med alt frivilligt arbejde, har det altid en begrænsning. Vi forsøger
ikke at slå større brød op end vi kan bage. Vi modtager heldigvis mange
positive tilbagemeldinger, og dem vil vi gerne sige tak for.
EM 2012 i Randers var vi også involveret i, og vi havde en spændende uge. Vi
lærte en masse, og er nu ved at være klar til 2013. Desværre var Mads Olsen
uheldig at brække kravebenet så han missede deltagelse i Polen som dommer,
men nu kan vi glæde os over at Aage Christensen er udtaget til at fløjte i 2013,
også i Polen. En fortjent nominering efter mange års seriøst virke for Danmark.
Påsætning
v/ John Winkler
Som påsætningsgruppe er vores højeste ønske at få påsat dommere til turnering
inklusive slutspil, ungdoms DM og hvad der eller måtte være af kampe, til
glæde for klubberne og dommerne. For os er det essentielt, at vi i forhold til
dommerne og klubberne sikrer, at vi altid påsætter dommere, som i henhold til
DSG’s interne styrkefordelingsskema og dommernes tilgængelighed, kan håndtere den enkelte kamp. Det kan dog være svært som frivillige, at leve op til de
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krav og ønsker vi gerne ville opfylde, for at lave en ”perfekt” dommerpåsætning.
Som sidste år har der været flere aftenkampe i VolleyLigaen på hverdage, og
sammenholdt med en skæv geografisk fordeling af Liga-dommere, kontra Liga
holdene, har det givet en del problemer med at skaffe dommere. En stor tak til
de dommere der gang på gang har taget før fri for arbejde, eller kommet hjem
efter midnat, for at dømme disse kampe.
Igen i denne sæson var der problemer med at få alle kampe påsat med to dommere. Dog har antallet været mindre end tidligere, til trods for at vi bliver færre
dommere. Det kunne tyde på at en del dommere har taget flere kampe end de
plejer. Men vi kommer ikke uden om at der i fremtiden skal gøres noget for at
skaffe flere dommere, og de skal komme fra klubberne, så vi håber at alle
klubber vil tage del i ansvaret for at løse dette problem.
Med indførelsen af et nyt afregnings reglement, er der blevet en mere fair
godtgørelse, som dommerne har taget godt imod. Vi er klar over at det kunne
betyde ekstra udgifter for klubberne, hvorfor vi i påsætningsgruppen har tænkt
væsentlig mere på økonomien, for klubberne, end det tidligere har været tilfældet.
At vores påsættere, har haft travlt, vidner disse tal om: i årets første 3 måneder
er der over 140 remplaceringer og over 50 kampændringer, bare i Ligaen og
DT kampe på Sjælland. Dertil kommer så et ikke opgjort tal for Fyn og Jylland.
En stor tak til Paul-Erik Jensen og Torben Lykke for påsætning, og en stor tak
til de aktive dommere, for stor tålmodighed og for veludført arbejde.
Udvikling
v/ Hans-Ole Nielsen
I sæsonen 2012-2013 er der gennemført udviklinger, hvor fokus har været på
tilpasning af Liga gruppen og de nyuddannede dommere. Det har været muligt
at se på enkelte liga-dommere også, hvor der ved samme lejlighed har været
linjedommere på. Vores mål er at få besøgt flere i næste sæson, hvor fokus vil
hælde mod vest.
Dommerseminar for alle DT-dommere blev afholdt i januar 2013, hvor 43 DTdommere deltog. Hovedtemaet her var den regeltest der var udsendt et stykke
tid før. Der var stor interesse for at udvikle kendskab til såvel guidelines som
casebook, der er vigtige redskaber når man skal kende reglerne fuldt ud. Mads
Olsen stod for denne del og vi har hørt mange positive ting om dette indslag.
Spilleregler
v/ Mads Olsen
Der blev i efteråret meldt ud om nye internationale spilleregler som volley
Danmark kunne forholde sig til, men allerede fra starten var der usikkerhed om
de kom i spil alle sammen. Derfor valgte DSG at indstille til bestyrelsen at
vente indtil vi havde fortolkninger fra FIVB. Dette bakkede bestyrelsen op om.
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Uddannelsesgruppen
v/ Michael Andersen
Vi er i gang med at kigge på hele strukturen for vores uddannelse af nye
dommere – om der er noget vi kan gøre, for at få fat i nogle flere som gerne vil
dømme. Dette kan blandt andet være at vi gør op med at folk først skal på et Bdommerkursus og så vente et år eller mere for at kunne komme på et Adommerkursus. Mange unge mennesker har spillet volleyball i mange flere år
end tidligere. Så man kan også tænke i et ”ungdoms-dommer” kursus, som så
kan danne grundlag for en videre uddannelse indenfor dommer området.
Derudover overvejer vi ændringer i hele vores kursusprogram. Lige som vi skal
have gang i noget mere efteruddannelse af vores DT dommer.
DT Kursus
Vi har afholdt et enkelt DT kursus i Århus det forløbende år, der var ”kun” 4
kursister tilmeldt, som alle bestod flot ifølge vores instruktør Hassan, så et stort
tillykke skal der lyde fra DSG. Vi forventer også at afholde et DT kursus i
sæsonen 2013-14.
Fremtiden
Når vi kigger lidt ind i fremtiden, så ser det stadigvæk ud som om vi får nogle
store problemer med at være dommere nok til at afvikle DT turneringen, da
mange af vores kollegaer er ved at være godt oppe i årene. Vi har og får
specielt problemer i det jyske, så her skal vi have kigget på, hvad vi kan gøre
for at få nogle flere dommere. Men vi kan jo kun opfordre klubberne til at
finde nogle personer frem som gerne vil dømme, da det jo også er i deres
interesse at de får egne kampe dømt, lige som det kan være med til at holde
dommer omkostninger nede, da vi så ikke skal benytte så mange sjællandske
dommere på Fyn og Jylland.
Internationale Dommere og Teknisk Delegerede
v/ Hans-Ole Nielsen med hjælp fra Aage Christensen
I denne sæson fik de to internationale dommerkandidater, Rebecca Borup
Sørensen og Mads Olsen, deres første officielle internationale kampe, såvel
herhjemme, som i europæisk sammenhæng. De skal for at færdiggøre
uddannelsen have dømt en række kampe med bedømmelse, inden de kan kalde
sig internationale dommere. Mads har i to omgange fået påsætning til stævner
med bedømmelse, mens Rebecca endnu har sin første til gode.
Påsætningerne fra det europæiske forbund er fortsat på et højt niveau. Alle
vores internationale dommere har fået opgaver gennem vinteren,
Igen i denne sæson har der på nordisk plan har der været fuldt program med
mesterskaber for ungdomslandsholdene og klubberne. Med såvel indledende
som finalerunde i Nevza klubmesterskaber her i Danmark og i Sverige, har det
givet en række kampe til internationale dommere, ligesom vi har haft mulighed
for at give et par nationale dommere chancen for at snuse til det internationale
arbejde.
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Teknisk Delegerede
Danmark er fortsat ikke repræsenteret med Teknisk delegerede i CEV
sammenhæng, men mon ikke deltagelse af Leif Sonnesen der deltog i Juryen
ved EM junior i 2012 i Randers, kan udløse en plads der.
Beachvolleyball
v/ tilforordnede: Leif Sonnesen og Flemming Munk
Begge vores internationale beachvolleyball dommere er stoppet med at dømme
internationalt, og vi har derfor ikke pt. nogen aktive. Tak til Leif Sonnesen, der
igennem mange år har repræsenteret Danmark, og tak til Flemming Munk for
deres indsats.
De nationale beachvolley dommere har deltaget i de hjemlige stævner samt
DM stævnet.

Bredde- og Udviklingsområdet
Styregruppens beretning
v/ Jørgen Bentzen, styregruppeformand
I den politiske beretning til repræsentantskabet har der gennem de sidste mange
år lydt meget positive toner fra Bredde og Udviklingstyregruppens side. Det
har der også været grund til. Mange nye spændende tiltag med Kidsvolley,
Teenvolley, Bedstevolley og Havevolley. En fin økonomi med meget store
økonomiske bidrag fra fonde. Og ikke mindst en støt stigende medlemsfremgang. Umiddelbart kunne jeg godt fortsætte af det spor. For selv med en beskeden tilbagegang på under 500 medlemmer i år, er der vel ingen grund til den
store bekymring.
I Bredde og Udviklingsstyregruppen mener vi, at tiden netop nu er inde til se
os selv dybt i øjnene og spørge, hvor godt går det egentlig lige? Det korte og
meget kontante svar er, at vores kernemedlemmer og hovedmålgrupper (Kids,
Teen og seniorer) har det svært, mens det går rigtig godt for vores mere løst tilknyttede medlemsgrupper (Bedstevolley, Havevolley etc.). Det er et forhold vi
er nød til at forholde os til. Vores løsere tilknyttede målgrupper er meget vigtige for os i forhold til økonomi og synlighed, men for os er der ingen tvivl om,
at det er vores kerneklubber og vores kernemedlemmer, der skal være med til
at sikre fremtidens volleyball.
Vores store medlemsboom projekt med DIF udløber med udgangen af 2013. Vi
vil i det forhåbentlig kommende projekt med DIF afstikke en ny kurs, der på en
tidssvarende og visionær måde vil sikre os et stabilt fundament, hvorfra vi igen
kan skabe medlemsmæssig vækst for vores kerneklubber.
Projekter og aktiviteter
Kidsvolley skoleturneringerne har igen i år været en af hjørnestenene i vores
arbejde med Kidsvolley. Med ca. 32.000 deltagende skoleelever er Kidsvolley
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skoleturneringer den største stævneaktivitet i de danske skoler. Finansieringen
af skoleturneringerne kommer udelukkende fra Novo Nordisk, som i år yderligere har intensiveret deres CSR sponsorat. Vi har indgået en aftale om et titelsponsorat, så de næste 3 år hedder skoleturneringerne nu ”Novo Nordisk
Kidsvolley Skoleturneringer”.
Dansk Volleyball Forbund har sammen med Kids- og Teenvolleyklubber lavet
samarbejdsaftaler med 50 skoler, der ligger i klubbernes lokalområder. Formålet med samarbejdet er at skabe en tættere kontakt mellem den lokale volleyballklub og den lokale skole, så børnene og de unge har mulighed for at dyrke
idræt i deres nærområde. Skoler bliver således Kids- og Teenvolleyskoler med
en idrætslærer som ambassadør, som klubberne altid kan henvende sig til.
10 klubber har i 2012 indgået i et udviklingsprojekt, hvor fokus har været på
rekruttering gennem Kidsvolley skoleturneringerne. Yderligere 10 klubber har
haft udviklingsprojekter med DVBF primært omhandlende organisationsudvikling. Det kan ligeledes nævnes, at der i 2012 er gennemført 25 Kids- og Teenvolley camps. I arbejdet med udbredelse af kendskabet til Teenvolley er der arbejdet målrettet med gymnasierne, hvor der er gennemført lærerkurser på 14
gymnasier. Sidst men ikke mindst skal nævnes, at DVBF’s udviklingskonsulenter har gennemført 50 klubbesøg i løbet af 2012.
Som nyt projekt i 2012 fik vi Havevolley. Grundideen i projektet er, at bringe
volleyball ud der hvor folk er. Volleyball skal spilles i haver og parker og være
nemt at gå til. Vi har i 2012 startet 180 havevolleyklubber der alle er knyttet til
en volleyballklub. Projektet er finansieret af Nordea Fonden.
Bedstevolley og rekruttering af nye klubber var også i 2012 fokusprojekt sammen med DIF via projekt Medlemsboom. Det er i projektets 2 årige periode
lykkedes os at opstarte og rekruttere 29 nye Bedstevolleyklubber og rekruttere
28 nye volleyballklubber til DVBF.
Langt de fleste af DVBF’s uddannelsesaktiviteter afvikles igennem Uddannelseshuset. Her er der nu iværksat et arbejde med at udvikle en ny kursusstruktur.
En struktur der skal være mere smidig og tage højde for kursisternes ønske om
mere fleksibilitet samt kortere og mere modulopdelte kurser. Vi ser frem til i
løbet af efteråret at præsentere det nye kursusprogram
EM
I skrivende stund er der under 140 dage til EM i volleyball i Danmark. Det har
i 2012 også præget aktiviteterne i bredde og udviklingsafdelingen. Vi har fra
sæsonstarten introduceret et nyt projekt ”Er din klub i EM form”. Her har fokus
været på at se på hvordan klubberne kan udnytte at der er et EM i Danmark.
Ca. 12 klubber har benyttet sig af tilbuddet.
Specielt i fokus har naturligvis været de klubber der har ligget i EM byerne
Herning, Odense, Århus og København. 25 klubber er involveret i projektet i
de 4 byer. Idéen er, at vi med udgangspunkt i det naturlige fokus der vil være
på volleyball i byerne, har sat fokus på rekruttering ved at gennemføre en eller
flere konkrete aktiviteter før, under eller op til EM kampene. Klubberne i hver
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by har derudover et fælles projekt som de sammen planlægger og gennemfører.
Det nyskabende i projektet er, at det er et fællesprojekt, hvor alle skal lære af
hinanden og bruge hinandens kompetencer og netværk mod det fælles mål. Ligeledes er ideen, at vi udnytter, at vi er mange sammen og benytter synergieffekten til fælles markedsføring af volleyball i de fire byer.
Tak
Til slut vil jeg takke alle de frivillige ledere og trænere rundt om i landet, der
igen har gjort et stort stykke arbejde for at udvikle dansk volleyball. Uden jeres
medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med rette kan være stolte af, ikke
gennemføres. Endelig vil jeg rose vores ansatte, og takke for deres store indsats.

Turneringsområdet
Styregruppens beretning
v/ Flemming West, styregruppeformand
Turneringsaktiviteterne i Dansk Volleyball Forbund kræver et stort, dagligt arbejde med kontakt til vores mange medlemmer, klubber og kredse. Siden sidste
års beretninger er der også sket rigtig meget på dette område, blandt andet har
VolleyLigaen fået deres egen arbejdsgruppe med klubrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og ansatte fra forbundet. Denne gruppe skal arbejder med udvikling af VolleyLigaen, og herfra skal lyde en stor tak for samarbejdet med
VolleyLiga-gruppen.
På kontoret i Brøndby har vi også fået ekstra hænder, da Carsten Parsow blev
ansat på kontoret og han hjælper nu TSG med alt det der hedder økonomi og
ikke mindst med international kontakt i forbindelse med licenser og lignende.
Wild card blev til talenthold
Før den nu afsluttede sæson kom der, nærmest som det er blevet sædvane, ændringer i turneringerne og ikke mindst i de forskellige reglementer og propositioner. En af ændringerne var, at vi gik fra begrebet wild card hod (for de hold,
som havde søgt om det og kunne opfylde kriterierne) til talenthold, i et forsøg
på at få mindre forvirring i de navne og forskellige ting man kan søge om i
danmarksturneringen. Vi er dog nu gået tilbage til at kalde det wild card hold,
for at adskille det fra talentspillerbegrebet.
Dette indlæg skal ikke ses som en gøren op med at vi har for mange ting man
kan/skal søge om i DVBF. Nej, vi syntes i TSG at netop det at man kan søge
om de mange forskellige ting er med til at udvikle volleyball Danmark og det
er vores store interesse. Ved afslutningen af sæsonen 12/13 er det blevet besluttet at vi i den kommende sæson skal have Øst og Vest talent hold i rækkerne,
denne proces er pt. i gang og vi glæder os til at se hvordan det udvikler sig.
Ny turneringsstruktur, 2. hold i 1. division osv.?
Igennem de sidste år har der flere steder været talt om den struktur vi har i vores turnering, med 2*8 hold i VolleyLigaen, 2*10 hold i 1. div., 3*10 hold i 2.
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div. osv. I VolleyLigagruppen snakker man om mulighederne for at lave certificering for at blive Liga hold. I VolleyLigagruppen og mange andre steder
snakker man også om udvikling, og specielt talentudvikling i dansk volleyball.
Der stilles bl.a. spørgsmål ved, om ikke man igen skulle tillade 2. hold i 1. division. Derfor har vi i TSG besluttet at indstille til bestyrelsen i DVBF, at der i
løbet af den kommende sæson startes en proces omkring en evt. ændring i turneringsstrukturen.
Vi savner flere hænder i TSG
Som tidligere nævnt blev Carsten Parsow ansat i DVBF’s administration, hvilket betød at han måtte trække sig fra det frivillige arbejde i TSG, hermed en
meget stor tak til Carsten for de mange gode år i TSG. TSG består pt. af Michael Staal, Hans Ole Nielsen og undertegnede, det er ikke ret mange hænder,
og vi vil derfor gerne hermed bede jer der ude i volleyball Danmark om hjælp.
Kender du en eller har du selv lyst til at indgå i arbejdet omkring turnerings
volleyball i Danmark så kontakt undertegnede, på forhånd tak.
Tak
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! Jeg vil naturligvis også gerne takke deltagerne i
TSG arbejdet, Mikael Staal, Hans Ole Nielsen, og fra administrationen Henrik
Petersen, Peter Morsing og Carsten Parsow. Tak for samarbejdet til DSG, VolleyLigagruppen og BUSG.
Til slut skal der lyde et stort tillykke til alle medaljetagerne ved de danske mesterskaber. På gensyn til repræsentantskabsmødet og ikke mindst til den kommende sæson.

Top Volleyball Danmark
Top Volleyball Danmarks beretning
v/ Eric Adler, formand for Top Volleyball Danmark
2012 blev på mange måder et skelsættende år for Top Volleyball Danmarks arbejde. Både idrætspolitisk og sportsligt ændrede billedet sig markant, og fokus
på det sportslige og vores kommende Europamesterskaber kunne igen komme i
fokus. Det har været den positive drejning vi har ventet på, og motivationen og
engagementet har i den sammenhæng virkelig fået et boost. Spillere, trænere,
frivillige, organisationer og samarbejdspartnere har støttet op omkring vores
aktiviteter, og det har betydet meget i forbindelse med de mange sportslige udfordringer vi har stået over for.
Dansk volleyball vil i fremtiden kunne bevæge sig af nye stier og vil positivt
set aldrig mere blive det samme. Vi har med succes afviklet vores testevent
HU20 EM i Randers i samarbejdet med Polen, landsholdenes aktiviteter og talentarbejdet optimeres, og fokus på EM 2013 er skærpet. Vi er ved at være klar
til at åbne døren til et nyt volleyball landskab i Danmark. Men der er mange
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arbejdsopgaver der venter, så vi har brug for al den hjælp vi kan få bl.a. når
EM starter om mindre end 4 måneder.
Det er naturligt at det kommende EM får meget fokus, men det er vigtigt at vi
parallelt arbejder kontinuert og langsigtet med vores strategier. Disse omfatter
fortsat talentudvikling, uddannelse af trænere, udvikling og klargøring af vores
landshold til fremtidens udfordringer, samt opgradering af vores VolleyLiga.
Alt sammen gennemført med respekt for at der skal være en stor sammenhængskraft med resten af DVBF’s fokusområder. Arbejdet giver stor mening
også selvom vi ikke altid er enige om hvordan elitevolleyball i Danmarks skal
drives frem. Meninger brydes og det er sundt. Med den nødvendige refleksion
forsøger vi hele tiden at få processen til at forløbe med stor fremdrift uden at vi
taber nogle undervejs.
For at sikre kontinuiteten i vores elitearbejde, herunder fremtidens talentudvikling, samt vores eksistensberettigelse som elitesport i Danmark, har det de sidste år desværre været nødvendigt at føre retssag mod vores ellers i mange år
loyale og gode samarbejdspartner Team Danmark. Sagen fik, set med DVBF’s
øjne, et positivt udfald i 2012, da vi kunne frafalde sagen på baggrund af en tilkendegivelse fra DIF om, at de ville overtage en del af de internationale forpligtelser i forbindelse med vores landsholds forberedelse frem til EM 2013.
Idet vi samtidig havde indledt et positivt samarbejde med DIF omkring vores
talentudvikling, kunne vi konkludere at sagen mod Team Danmark definitivt
var afsluttet. Nu ser vi fremad i samarbejdet med DIF som vores partner på eliteområdet. Dette er vi DIF meget taknemmelige for.
TVD er stadig opdelt i 5 primære projektområder. Direktør Mikael Trolle er
overordnet ansvarlig og elitechef Sven Brix er daglig leder af DVBF’s eliteafdeling. Per Vind Petersen er elitekonsulent og ansvarlig for afvikling af
landskampsarrangementer. I tæt tilknytning til TVD har vi EM organisationen
ledet af EM projektchef Mads Bang Aaen.
Projektområder og områdeansvarlige trænere og ledere:
1. Landshold herrer.
HA: Fred Sturm, Britt Petersen, Mikkel Vestergaard, Thomas Bertelsen,
Martin Olafssen, Mads Kaastrup Jørgensen, Henrik Aagaard.
HU21: Jørgen Breinholm, Britt Petersen, Peter Kjellerup, Bardur
Mikkelsen.
HU20: Fred Sturm, Britt Petersen, Martin Siig Simonsen, Mads Kaastrup
Jørgensen.
HU19: Fred Sturm, Britt Petersen, Martin Siig Simonsen, Thomas
Bertelsen.
HU17: Stig Eiberg, Britt Petersen, Bardur Mikkelsen.
2. Landshold damer.
DA: Sven-Erik Lauridsen, Jens Bang/Lars Engel, Mikael Hauge, Dorthe
Larsen.
DU20: Skafte Herskind, Torben Hagelskær, Morten Østergaard.
DU19: Skafte Herskind, Torben Hagelskær, Britt Petersen.
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DU18: Mats Bjørkman, Bo Møllgaard, Morten Østergaard.
DU17: Mats Bjørkman, Bo Møllgaard, Kim Buchwald, Morten Østergaard.
3. Talentudvikling, TC træneruddannelse og aldersrelateret træning.
TC og DIF’s talentprojekt: Fred Sturm, Sven Brix, Mats Bjørkmann, Henrik Petersen.
4. VolleyLigaen.
Ligakonsulent: Per Vind Petersen.
5. EM 2012 og 2013.
Projektchef: Mads Bang Aaen.
Pressechef: Jakob Wärme Hansen.
Court Manager: Per Vind Petersen.
Herrelandsholdene
Herrelandsholdets store udfordring i 2012 var debuten i European League. Målet var spillemæssigt at kunne matche denne gruppe af stærke nationer i Europa. Sæsonen startede med to dobbelte landskampsarrangementer mod henholdsvis Østrig og Great Britain, hvor det blev til 2 sejre og 2 nederlag.
Deltagelsen European League blev efterfølgende en stor succes med flere sejre
bl.a. over nr. 5 fra EM 2011 Slovakiet samt Grækenland. Dette resulterede i en
3. plads i puljen, hvilket klart levede op til forventningerne.
Allerede i januar måned startede ungdomslandsholdenes program. HU20
landsholdet deltog, som forberedelse til U20 EM i Randers, i seniorlandsholdstuneringen Novotel Cup i Luxembourg. Holdet spillede 3 kampe og med
sejre over Luxembourgs og Englands seniorlandshold lykkedes det HU20
landsholdet at vinde turneringen. En imponerende indsats af dette unge landshold, som også i VolleyLigaen, hvor holdet deltog som klubmandsskab, havde
vist fine takter i løbet af foråret. Som afsluttende forberedelse til HU20 EM lå
holdet i træningslejr sammen med Tyskland, hvor det blev til en sejr ud af 3
kampe.
I august spillede holdet EM for HU20 landshold i Randers. EM blev arrangeret
sammen med Polen, som tillige var arrangør af finalespillet. Derfor stod Danmark alene for én indledende pulje, hvor Danmark spillede mod Bulgarien,
Grækenland, Tyskland, Spanien og Tyrkiet, hold som alle var kvalificeret
blandt Europas bedste nationer i denne årgang. HU20 spillede på et højt internationalt niveau og formåede at vise at man ikke kun var berettiget til deltagelse som arrangør. Holdet fik vist at det, på trods af at det ikke blev til sejre, bestemt kunne matche et spilniveau på højde med flere af de deltagende nationer.
Det var et ganske sundt tegn, og et vidne om ambition og niveau, at HU20
landsholdet faktisk var skuffede over ikke at spille sig videre til slutspillet i Polen.
Med baggrund i talentcentrenes pinse- og sommerlejr blev truppene til NEVZA
(North European Volleyball Zonal Association) mesterskaberne for HU17
(1996-97 og yngre) og HU19 (1994 og yngre) landsholdene udtaget. Holdene
forberedte sig gennem august, for i september at spille HU17 mesterskaberne i
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Finland, og i november HU19 mesterskaberne i Norge. HU17 vandt bronze,
mens HU19 vandt sølv efter en flot finale mod Finland.
Damelandsholdene
Dameholdets store udfordring i 2012 var EM kvalifikationen i september. Holdet startede sæsonen i august med i alt 4 forberedelseslandskampe mod henholdsvis Sverige og Østrig. Her blev det til 2 sejre og 2 nederlag. Holdet var
således godt forberedt til EM kvalifikationens puljespil med Ukraine, Holland
og Grækenland. Puljen blev som forventet en stor udfordring for Danmark, der
efter de 2 kvalifikationsturneringer i Holland og Ukraine, måtte se sig slået i alle kampe og derfor sluttede som nr. 4 i puljen.
DU 19 startede deres aktiviteter i januar måned med EM kvalifikation for Junior DU19 i Letland. Modstanderne var Letland og Cypern. Efter en overbevisende og forventet sejr over Cypern, blev det desværre til nederlag mod hjemmeholdet Letland, som dermed avancerede til EM kvalifikationens næste 2.
runde.
Med baggrund i talentcentrenes pinse- og sommerlejr blev truppene til NEVZA
(North European Volleyball Zonal Association) mesterskaberne for DU17
(1996-97 og yngre) og DU19 (1994 og yngre) landsholdene udtaget. Holdene
forberedte sig gennem august, for i september at spille DU17 mesterskaberne i
Finland, og i november DU19 mesterskaberne i Norge. DU17 og DU19 skabte
det bedste NEVZA resultat gennem tiderne, idet begge hold vand guld ved mesterskaberne. Specielt var DU17 landsholdets finalesejr over hjemmeholdet
Finland virkelig imponerende.
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.
Men det kræver et fastholdt fokus på rekruttering af endnu flere internationale
talenter i dansk volleyball.
Talentudvikling
DVBF’s talentudvikling er ved at være fuldt udbygget, selvom vi i 2013 indleder ny overbygning til det eksisterende TC arbejde. Spillere, trænere, klubber
og forældre har taget meget positivt imod vores talenttilbud, som gradvist opkvalificeres både i omfang og kvalitet. 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 næste niveau, hvor fokus
for alvor rettes imod at skabe en ”Expert Volleyballplayer”. Og A niveauet ligger med krav til præstationer lige under, hvad der kræves for at spille på vores
ungdomslandshold, såfremt talentet rækker så langt. Ideen med talentarbejdet
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er, at alle skal have en mulighed for at gå gennem denne ”School of Volleyball”. Også selvom det ikke er alle, der 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.
Den røde tråd i DVBF’s 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 begynder at 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 2012 fine fremgange, hvilket giver løfter for fremtiden.
Top Volleyball Danmark
I 2012 fortsatte TVD samarbejdet med eliteklubberne. Projekt VolleyLiga blev,
samtidig med opretholdelsen af eliteklubmøder, omdrejningspunktet for eliteklubbernes videre udvikling. Udviklingen i klubberne blev i høj grad drevet af
det nye samarbejde med Kanal Sport, hvor der igennem sæsonen blev livetransmitteret ligakampe hver tirsdag aften. Dette har givet ligaen et enormt løft
i synlighed. Klubberne har arbejdet hårdt for at tilgodese de stigende krav bl.a.
på tilskuersiden, og selvom buen en gang imellem spændes til bristepunktet har
alle arbejdet målrettet mod at løfte opgaven.
Projekt VolleyLiga blev opgraderet med videreførelsen af Escore Sheet samt
øget fokus på en fremtidig implementering af DataVolley eller Click&Scout i
ligaen. Samtidig blev en ny hjemmeside lanceret, ligesom en ny DataVolley
Microsite blev sat i søen. Alt sammen tiltag som fremadrettet skal implementeres fuldt i VolleyLigaen, således at denne kan opnå større synlighed hos vores
medlemmer, i den skrivende presse, samt som baggrund for et optimeret TV
samarbejde med Kanal Sport. Det er en udvikling vi glæder os meget til.
TVD har haft et tæt samarbejde med TSG og DSG omkring ligaen, og det har
været en god baggrund for yderligere udvikling. Vi er ved at have den rigtige
affyringsrampe til et produkt som fremadrettet bør være en af DVBF’s vigtigste platforme hvad angår synlighed, promotion og national eliteudvikling. TVD
ser et stort potentiale omkring opgraderingen af VolleyLigaen og glæder sig til,
sammen med vores ambitiøse klubber, at fokusere yderligere på denne udvikling når EM skibet er sikkert i havn.
Vores internationale position er i 2012 blevet styrket gennem vores repræsentationer internationalt. TVD’s formand Eric Adler repræsenterer Danmark som
bestyrelsesmedlem af CEV (det Europæiske Volleyball Forbund). Sportsdirektør Mikael Trolle er fungerende sekretær for CEV’s Coaches Commission.
Disse repræsentationer 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.
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TVD vil gerne benytte lejligheden til at takke alle fra 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
de mange aktiviteter. En speciel tak skal lyde til DIF som helt ekstraordinært
har hjulpet det danske herrelandsholds forberedelser til EM 2013.
Det er vigtigt at vi fastholder vores idrætspolitiske værdier med et krav om ligeværdig behandling i dansk idræt. Hermed menes at vores internationale repræsentation og resultater skal vejes på en faglig og respektabel vægt. DVBF
skal ikke vurderes i forhold til muligheder for at bestige medaljeskamler eller
sammenlignes med andre holdidrætsgrene hvor udbredelsen og den internationale konkurrence er langt mindre. Dette er ikke en fair og respektfuld bedømmelse af vores eliteatleters præstationer.
Det er en fornøjelse at se, hvor mange steder dansk volleyball er i vækst også
selvom der stadig er et stor uforløst potentiale. 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 et yderst respekteret forbund og nation både national og internationalt.
Vores drømme rækker længere end der hvor vi befinder os i dag og det synes
for de fleste, og netop drømmene holder vi aldrig op med at forfølge.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke TVD’s styregruppemedlemmer samt
øvrige aktører i DVBF som konstruktivt og udfordrende hele tiden bidrager til
udviklingen af elitevolleyball i Danmark, og tillige takke for det omfattende
arbejde som forbundets medarbejdere dagligt bidrager med.

Økonomiområdet
Økonomisk beretning
v/ Leif Sonnesen, økonomiansvarlig
Den økonomiske beretning fra den økonomiansvarlige i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse er at finde i Årsrapport 2012.
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Forslag
Forslag 1 fra Dansk Volleyball Forbunds
bestyrelse om DVBF’s strategi
Bestyrelsen indstiller, at den, på repræsentantskabsmødet i 2009 vedtagne strategi fortsat er gældende indtil 2014.
Motivering:
Repræsentantskabet besluttede dette på sidste års møde. Den på repræsentantskabsmødet 2009 vedtagne mål og strategi er langsigtet, hvorfor der ikke på
nuværende tidspunkt bør ændres ved denne.

Forslag 2 fra Ishøj IF
Forslag 2A:
Det pålægges DVBF at føre register over "dårlige betalere" således at spillere,
som ikke kan få klubskifteblanket på grund af misligholdelse af forpligtelser i
forhold til gamle klub, ikke kan få det en eller flere sæsoner senere, blot fordi
forholdet er glemt.
Forslag 2B:
Det pålægges DVBF at revidere de relevante reglementer således at regler
vedr. klubskifter også gælder ved skift fra volley til beachvolley og omvendt.
Vi vil begrunde forslagene med dette eksempel:
Vi har to spillere som sidste år svigtede os midt i sæsonen, og dokumenterbart
skylder os henholdsvis 1350 kroner og 1550 kroner. De har fået skriftlige opkrævninger en del gange og besked om at de ikke får klubskifteblanket fra Ishøj Volley før beløbet er betalt.
Begge har dog valgt at være ligeglade…. de skifter nemlig til Copenhagen
Beachvolley, og deltager da bare i stedet i beachvolleyturneringerne.
Dette viser sig at være fuldt ud lovligt, i og med at beachvolley ikke er omfattet
af reglerne vedr. klubskifte.
Vi er forundret over at man kan få spilletilladelse til beachvolleyturneringerne,
når man ikke kan få det til volleyturneringerne, fordi man er i strid med reglerne vedr. klubskifte.
Vi har spurgt i DVBF hvor man registrerer folk der ikke kan få klubskifteblanket, og svaret var "det gør vi ikke".
Vi føler at DVBF her svigter klubberne og specielt de klubkasserere som har et
rigeligt hårdt job i forvejen. Det kan ikke være rigtigt at de enkelte grene af
samme idræt – og samme forbund – skal kunne snyde hinanden, og at spillere
kan shoppe sig fri af reglementer og kontingentopkrævninger ved at skifte mellem beachvolley og volley eller ved at lade tiden løbe.
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Ishøj Volley
DVBFs kommentar:
Vedr. forslag 2A: En ændring i klubskiftereglementet gør, at ”En spiller er ikke
spilleberettiget for en klub, hvis spilleren har gæld til en anden klub.”
Vedr. forslag 2B: Det er indskrevet i propositionerne for beachvolley touren:
”En spiller, der har spillet volleyball i en klub, og ikke – grundet uafklaret økonomisk mellemværende – kan opnå spilletilladelse i en ny klub, kan heller ikke
deltage.”

Forslag 3 fra Erik Gravesen, IF Bacchus
Styrk lokale volley-tilbud
Repræsentantskabet opfordrer DVBF, kredsene og klubberne til et effektivt
samvirke – såvel internt som eksternt (med andre nationale/regionale/lokale
volley-aktører m.m. og diverse samarbejdspartnere m.fl.) - for at styrke det lokale aktivitetstilbud i volleyball bedst muligt, så alle interesserede får mulighed
for at kunne få et relevant volley-tilbud i forbindelse med forventet massiv volley-PR omkring EM-arrangementet i september 2013.
Forslagsstiller: IF Bacchus af 1972
v/ Erik Gravesen
Med venlig hilsen
Erik Gravesen
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