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Praktiske oplysninger
Repræsentantskabsmøde søndag 7. juni 2009
Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.
Dagens program
09.15 Indskrivning
10.00 Mødestart
12.30 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
13.30 Mødet genoptages
15.00 Kaffepause med kaffe/te, kage og frugt
16.30 Forventet afslutning
Tilmelding
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via
www.volleyball.dk/repraesentantskabet.
Tilmeldingsfristen er 3. juni 2009 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 2008 til godkendelse.

Behandling af forslag:
a
Bestyrelsens forslag til mål (forslag 1).

Fastsættelse af kontingentsatser:
a
Klubkontingent – Bestyrelsen forslår en forhøjelse fra 750 kr. årligt til
1.000 kr. årligt pr. klub.
b
Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår uændret 1.800 kr. årligt pr.
kredshold.
c
Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt pr.
basisklub.
d
Personlig licens – Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i den
personlige licens:
 Division: fra 155,00 kr. til 195,00 kr. årligt.
 Senior: fra 80,00 kr. til 150,00 kr. årligt.
 Ungdom: fra 55,00 kr. til 75,00 kr. årligt.
 Teen: fra 30,00 kr. til 50,00 kr. årligt.
 Kids: fra 30,00 kr. til 50,00 kr. årligt.
 Motion: fra 30,00 kr. til 50,00 kr. årligt.
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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: Carsten Parsow, Bettina
Nielsen og Malene Meincke afgår efter tur. Carsten Parsow og Bettina
Nielsen er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Carsten Parsow,
Bettina Nielsen og Anne Mette Lykkeberg.
c
Valg af ét medlem til Top Volleyball Danmarks bestyrelse: Flemming
West er villig til genvalg.
d
Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget: Anders Larsen afgår
efter tur, men er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Flemming
Barfred.
e
Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget: Preben Dahlgaard
afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Preben
Dahlgaard.
f
Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for en 1-årig
periode, såfremt Flemming Barfred vælges som ordinært medlem af
Amatør- og Ordensudvalget.
g
Valg af to kritiske revisorer: Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er
villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen
Spangen.
h
Valg af én kritisk revisorsuppleant: Palle Lysbjerg er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Palle Lysbjerg.

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.

Repræsentantskabsmøde 2009

Side 6 af 30

Beretninger
Bestyrelsen
Formandens beretning
v/ Erik Jacobsen, formand
Kære volleyballvenner
Dansk Volleyball Forbunds aktiviteter er nøje beskrevet i de enkelte
områders/styregruppers beretninger, hvor de mange gennemførte aktiviteter og
igangsatte udviklingstiltag behandles.
Repræsentantskabet skal endvidere drøfte oplæg til nye mål på dette
repræsentantskabsmøde under et senere dagsordenspunkt. De fremadrettede
forhold/aktiviteter skal behandles her.
Derfor vil formandens beretning kun omhandle de mere overordnede og
generelle forhold for Volleyball Danmark.
I juni måned 2008 meddelte Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) på et fælles pressemøde, at de to
organisationer havde indledt konkrete forhandlinger om at fusionere til en
enhedsorganisation. Denne målsætning stod – og står stadig – i DIFs såkaldte
politikkatalog. Fusionen blev som bekendt ikke gennemført, da flere
specialforbund – deriblandt DIFs 7 største specialforbund – ikke kunne tiltræde
den decentrale organisationsstruktur, som ledelserne i DIF og DGI havde
forhandlet sig frem til.
Det er vanskeligt at vurdere, hvilke fordele/ulemper en fusion ville have haft på
DVBF. Som udgangspunkt ville DVBFs organisation ikke blive berørt, idet de
største ændringer ville ske for de store specialforbund i forbindelse med det
regionale arbejde. Under alle omstædigheder bliver der ingen fusion nu. Om de
politiske rammer for dansk idræt i fremtiden vil gøre en fusion relevant er
uvist.
Idrættens centrale finansiering er under pres, idet Danske Spils omsætning er
faldende og udsættes for større og større konkurrence fra udenlandske
konkurrenter. Idrættens organisationer går nu ind for, at spilmonopolet i
Danmark ophæves, hvorved det skal gøres lovligt for andre end Danske Spil at
operere på det danske marked. Til gengæld vil man så via lovgivningen kunne
tvinge disse spiloperatører til – som Danske Spil – at indbetale en del af det
optjente overskud til den danske stat.
Om ophævelsen af spilmonopolet så vil medføre, at DIFs bloktilskud til
specialforbundene fremover vil falde eller stige er uvist. Det ligger dog fast, at
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DIF i 2010 vil fastholde 2009-niveauet for bloktilskuddet til specialforbundene.
DIF har gjort dette muligt ved at reducere antallet af ansatte.
Og så er det en kendsgerning, at den globale finanskrise også mærker idrætten.
Der passes på pengene – virksomhederne sparer, hvor det gør mindst ondt. Der
spares på sponsormidlerne. Det gælder både helt lokalt og internationalt.
Det er nødvendigt for DVBF at fastholde sin position som aktiv medspiller på
”idrætsmarkedet”. Da konkurrencen mellem de forskellige idrætter stiger
blandt andet i kampen om at opnå aftaler med den begrænsede mængde af
sponsorer, er det nødvendigt, at DVBFs aktiviteter og brands står tydeligt i
bevidstheden hos så mange danskere som muligt og hos alle vores potentielle
samarbejdspartnere.
DVBF er godt rustet til at klare sig under de foranderlige vilkår, som vil
kendetegne fremtiden. DVBF har en kompetent og ansvarlig administration
med det formål at sikre et højt fagligt niveau og effektivitet i forbrug af
ressourcer og tid. DVBF er forandringsparat og altid klar til at tilpasse sig nye
vilkår. Bestyrelsens primære rolle er at servicere administrationen med de
nødvendige politiske beslutninger. Lykkes dette samspil mellem bestyrelse og
administration vil DVBF vedblive at være forandringsparat og innovativ.
De økonomiske udfordringer
Underskuddet i 2007 har ikke haft negativ indflydelse i form af
aktivitetsnedgang i 2008. Bestyrelsen har i hele 2008 fokuseret på den
økonomiske situation og på forbundets økonomistyring.
Det er også lykkedes at skaffe flere indtægter i 2008 end budgetteret. Til
gengæld er det traditionelle sponsormarked vanskeligt og vores strategiske
muligheder her ligger nok på de mere værdibaserede sponsorater og
partnerskaber.
Efter en analyse af vores behov for administration af økonomistyring og
regnskabsførelse blev det medio 2008 besluttet at opgradere den administrative
regnskabsmedarbejder med en medarbejder med yderligere kompetencer i
relation til regnskabsaflæggelse og økonomistyring. Besættelsen af den nye
stilling blev realiseret i starten af januar 2009. Denne ændring medfører, at
direktøren vil blive aflastet på regnskabssiden og hermed vil kunne fokusere
yderligere på indtægtsforøgelser og nye tiltag.
Bestyrelsen har også ændret budgetlægningsproceduren, således at det første
budgetudkast for det kommende år foreligger så tidligt, at det kan drøftes på
bestyrelsens første møde efter sommerferien. Udviklingen på længere sigt
vurderes ud fra udarbejdelsen af budgetudkast for de efterfølgende 3 år. Det er
bestyrelsens opfattelse, at denne model er operationel og vil kunne forbedre
sikkerheden i vores budgettering. Nogle aktivitetsområder varierer meget
omkostningsmæssigt fra år til år og andre aktiviteter ydes støtte udefra over
varierende antal år. Projektorganiseringen af aktiviteterne skaber et godt
fundament og er med til at skabe et godt overblik.
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Det er bestyrelsens opfattelse, at den administrative organisering sammen med
de procedurer, der kører i forbindelse med områdernes budgetkontroller, sikrer
den nødvendige økonomistyring for en virksomhed som DVBF.
Beachvolley
Team Danmark har besluttet at bidrage til ansættelse af en fuldtidslandstræner i
årene 2008 og 2009 til støtte for landsholdenes deltagelse i træningslejre og
konkurrencer. I 2008 og 2009 ledes området af en halvtids ansat sportschef for
beachvolley. Aftalen med Team Danmark skal genforhandles i efteråret 2009.
Målet er OL-deltagelse i 2012 for både et herrehold og et damehold. Der er
derfor tale om Team Danmark-støtte til et satsningsprojekt for navngivne
spillere.
Sportschefens rolle er at styre områdets aktiviteter og økonomi. Satsningen
betyder også, at DVBFs andel af budgetmidlerne til beachvolley er stigende.
Bestyrelsen vurderer løbende organisationen inden for beachvolley, idet
forøgede landsholdsaktiviteter selvfølgelig også stiller forøgede krav til
DVBFs organisering af området. Det vil formentlig på sigt blive nødvendigt at
etablere en Top Volleyball Danmark-lignende model for beachvolleylandsholdsprojektet eller at lade Top Volleyball Danmark lede elitearbejdet
både for volleyball og for beachvolley.
DVBFs nationale beachvolleytour – Nestea Beachvolley Tour – har været
under pres på grund af vigende sponsorindtægter. Dette forhold
nødvendiggjorde, at beachtour-konceptet blev endevendt i 2008 med henblik
på i fremtiden at forøge interessen for touren mediemæssigt og tilskuermæssigt
og at skabe et bedre økonomisk fundament for touren. Et fornyet koncept
afprøves i 2009.
Samarbejdet med Sport Event Denmark
DVBF har i 2008 samarbejdet tæt med Sport Event Denmark (SED) med
henblik på at understøtte SEDs opgave med at opfylde den danske, nationale
handlingsplan for at skaffe store, internationale idrætsbegivenheder til
Danmark.
DVBFs tilbud om at afvikle slutrunden for herrer i 2011 blev behandlet i CEVs
bestyrelse i september 2008.
Tilbudet blev afgivet i samarbejde med SED og eventorganisationerne i
Aalborg, Århus, Odense og København. Konsulentfirmaet TSE Consulting,
med base i Lausanne, blev hyret til at udarbejde ansøgningen og styre
processen i forbindelse hermed.
Det lykkedes desværre ikke at vinde, men vi blev en meget flot nummer to. I
den afgørende afstemning fik vi 7 stemmer mod Østrig/Tjekkiets 11 stemmer.
Det danske bud var også oppe mod bud fra Frankrig, Holland og
Grækenland/Bulgarien.
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Danmark var altså oppe mod flere stormagter og alligevel formåede vi at få så
stor støtte i CEVs bestyrelse. Det flotte resultat skyldes dels, at der blev brugt
mange kræfter på at udarbejde et nytænkende tilbud specielt på
markedsføringssiden og at der blev udført et enormt stykke lobbyarbejde. Som
helhed er resultatet blevet vurderet som mere end acceptabelt af vores
samarbejdspartnere.
For DVBF betyder det, at vi har fået oprettet et europæisk netværk, som kan
være til stor gavn i fremtiden og vi har fået etableret et godt samarbejde med
SED, der jo er ansvarlig for forvaltningen af støtten i forbindelse med den
nationale handlingsplan for at skaffe store sportsbegivenheder til Danmark. Vi
har fået forbedret og udvidet vores kontakter til byernes eventorganisationer,
hvilket også har værdi i andre sammenhænge.
SED har på baggrund af forløbet og evalueringen af ansøgningen til EM 2011
givet udtryk for stor interesse for at søge igen for at få slutrunden i 2013 til
Danmark. Beslutningen om at søge igen vil formentlig blive truffet i løbet af
foråret 2009.
Forudsætningen er fortsat, at DVBF ikke påtager sig nogen form for
økonomisk risiko og omkostninger i forbindelse med forberedelse og
gennemførelse af arrangementet.
International beachvolley event
DVBF har netop indledt drøftelser med SED om etablering af en årligt
tilbagevendende international beachvolley event i Danmark. I disse planer
indgår også samarbejde på kommunalt plan. Det er planen, at denne event
gennemføres første gang i 2011.
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.
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 målrettet
på at opfylde samarbejdspartnernes forventninger til DVBF. Tak for jeres
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
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udføres ude i klubber og kredse. De mange frivilliges indsats er uundværlig for
Volleyball Danmark.
Afslutning
Bestyrelsen har i 2008/2009 bestået af 9 medlemmer plus formanden for Top
Volleyball Danmark som tilforordnet medlem.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelseskollegerne for et
godt samarbejde og for deres indsats i det forløbne år.

Forretningsudvalget
v/ Erik Jacobsen, formand
Forretningsudvalget (FU) bestod i 2008 af formanden Erik Jacobsen,
næstformanden Jørgen Bentzen, økonomiansvarlig Jan Herneth og
bestyrelsesmedlem Bent Juhler.
Ledelsesgruppens medlemmer deltager i FU-møderne og direktøren er sekretær
for FU.
FU-møder afholdes som udgangspunkt den første mandag 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, der ligeledes behandler indstillinger fra det stående
økonomiudvalg, der refererer direkte til FU. Økonomiudvalget (ØU) bestod i
2008 af økonomiansvarlig Jan Herneth (formand), bestyrelsesmedlemmerne
Bettina Nielsen og Carsten Parsow, direktør Jens Albagaard og økonomi- og
administrationsmedarbejder Søren Uldall.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke FUs medlemmer for indsatsen i
udvalget og takke såvel valgte som ansatte deltagere i FU-møder og ØU-møder
for et effektivt og godt samarbejde i 2008.

Administrationen
v/ Erik Jacobsen, formand
Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke DVBFs personale for endnu en stor
og målrettet indsats i 2008. Resultatet af indsatsen fremgår af beretninger fra
andre områder.
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Cheferne for de enkelte områder og DVBFs formand bemander DVBFs
Ledelsesgruppe, der mødes fast to gange om måneden med henblik på at
koordinere de løbende aktiviteter og at forberede/planlægge
Forretningsudvalgets møder.
Der er sket følgende ændring af ansættelser i 2008:
 Cheflandstræner i beachvolley, Peter Lyø, blev pr. 1. januar 2008
opgraderet til fuld tid.
 Mads Elbrønd blev pr. 1. februar 2008 ansat i en halvtidsstilling som
sportschef i beachvolley.
 Mikkel Simonsen blev pr. 10. marts 2008 ansat som den 4. breddekonsulent
i DVBF.
 Line Skov Høst blev fra efteråret 2009 ansat som barselsvikar for Christina
Attrup Juhl. Barselsvikariatet løber frem til 1. juli 2009.
 Sara Winther Jensen blev pr. 11. august 2008 ansat på en 1-årig kontrakt
som projektmedarbejder i Bredde- og Udviklingsafdelingen.
I starten af 2009 blev Michael Leth-Sørensen ansat som regnskabsmedarbejder.
Han afløste Søren Uldall på posten.

Beachområdet
Styregruppens beretning
v/ Bent Juhler, områdeleder
Beachvolleyspillerne i Danmark leverede i 2008 igen historiske resultater på
den internationale scene. Det er skabt af mange ting. Spillerne har været 200 %
dedikerede til at skabe et internationalt gennembrud. Trænere og ledere i
sporten har ydet en formidabel indsats og ikke mindst er DVBF begyndt at få
fokus på mulighederne inden for beachvolley og prioriterer området
økonomisk.
Vi er nået langt på få år, men vi kan nå meget længere, hvis vi vil. Hvem troede
for få år siden på, at vi i DVBF skulle snakke om realistiske muligheder for
kvalifikation til EM, VM og OL.
Bedste placeringer som nr. 7 og nr. 13 for henholdsvis herrer og damer på
World Tour, en 9. plads til EM for herrelandsholdet og adskillige gode
resultater for ungdom viser, at vi i Danmark har en mulighed for at begå os
internationalt på beachvolleyscenen. Nu skal succesen forankres i de etablerede
landshold, i de kommende talenter og i udviklingen af klubber og faciliteter.
I 2008 fik vi en fuldtidsansat landstræner og en deltidsansat sportschef. Det har
virkelig betydet meget for spillerne og for udviklingen. Samtidig blev det klart,
at Team Danmark i beachvolley ser et stort uudnyttet internationalt
resultatpotentiale og det skal vi være vågne til at udnytte. Jeg forventer, at
Team Danmark vil være med hele vejen til OL 2012 og fremover, hvis vi selv
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sportsligt, organisatorisk og økonomisk er dygtige nok til at udnytte den
fremstrakte hånd fra Team Danmark til DVBF.
Opgraderingen af beachvolleysatsningen har betydet klart bedre struktur i
træning, turneringsdeltagelse, talentudvikling og organisering af
elitebeachvolley i Danmark.
Målsætningen for såvel herre- som damelandsholdet er kvalifikation til OL i
London 2012. Den første OL-kvalifikation i dansk beachvolleyhistorie er klart
inden for rækkevidde. I år er der rigtig gode chancer for, at herrelandsholdet
kvalificerer sig til VM i Stavanger grundet de gode resultater i 2008. For
damerne kræver det en række gode resultater i 2009-sæsonen for at nå det
samme.
Vores ungdom gjorde det rigtig godt i 2008. Det blev til en 4. plads for U18herrerne og 7. plads for U19-herrerne. Pigerne i U18 fik en flot 17. plads. Jeg
forventer, at de fortsætter den gode udvikling i 2009 og gør sig klar til at byde
ind på en plads i verdenseliten, når tiden er moden.
Samtidig er vi som forbund nødt til at tage udviklingen af klubber, ungdom,
bredde, faciliteter og arrangementer seriøst, hvis vi skal fastholde fokus på at
skabe internationale resultater til DVBF og Danmark. Det kræver prioritering
af økonomiske, personalemæssige og organisatoriske ressourcer fremadrettet.
Der er allerede gang i uddannelse af trænere og der er gang i klubudvikling
samt talenttræf for de unge kommende talenter, der skal udgøre kontinuiteten i
satsningen, ligesom der er lavet aftaler med Odense og København om træning
og kraftcenter.
Der er gang i beachmiljøet med etablerede ”rene” beachvolleyklubber i de fire
største byer med København som den seneste etablerede og med et i
volleysammenhænge eksplosivt medlemstal for en nydannet klub. Der er et
behov og der er et marked. Forbundets største klub er ubetinget ABC 1900 i
Århus med mere end 400 medlemmer og det endda med begrænsede faciliteter
på ”Den Permanente”, der kun kan anvendes om aftenen efter kl. 19 i
sommerferien fra maj til september. Der er virkelig basis for, at beachvolley
kan bidrage markant til DVBFs ønske om medlemsfremgang. Dette sker, hvis
tilbuddene er gode og tilpassede og presset på kommunerne er maksimalt. Jeg
ønsker derfor såvel Århus, København, Aalborg og Odense held og lykke med
deres ihærdige indsats for nye baneanlæg såvel indendørs som udendørs. Det,
vi i Beachstyregruppen (BSG) kan hjælpe med, gør vi gerne.
Jeg anser det ikke for urealistisk med et World Tour eller CEV Tour
arrangement i Danmark inden for en overskuelig årrække, jfr. formandens
beretning. Sport Event Denmark efterlyser jo arrangører til store internationale
idrætsarrangementer. Et internationalt stævne i Danmark vil være med til at
øge opmærksomheden på sporten og understøtte de øvrige satsninger på
beachområdet, ligesom det vil være en drøm for vores landshold at kunne
samle vigtige World Tour-point på hjemmebanen.
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Beretningerne på beachområdet rummede for ganske få år tilbage primært en
status på DM-touren og den skal I ikke snydes for. Det er her, vi har tilbudene
til det brede samtidig med, at de bedste kan vise, at beachvolley på højeste
niveau ikke kun skal opleves på Eurosport. Samtidig er det på touren, vi
præsenterer beachvolley som sport i det ganske land på bedste vis.
En stor ros til 2008-årets arrangører. I har udført et formidabelt arbejde med at
skabe nærmest perfekte rammer for en god DM-tour og I har været de rette
djævlens advokater i udviklingen af det nye tourkoncept. Tak til vores
sponsorer, der gør det muligt at afvikle en DM-tour og tak til spillere og
dommere for at levere varen på banerne og tak til forbundets bestyrelse og
ledelse for at skabe rammer for udvikling af sporten.
DM-toren 2008 havde sine ’ups and downs’. Lidt problemer med flyvende
telte, brændende reklameskilte, diskussion om reklamer, wildcards og attituder
på banerne skabte et par ’downs’ og lidt aktivitet på Volleynet. Men jeg mener,
at der har været langt flere ’ups’ for spillere, ledere, dommere m.v. på alle
niveauer, at det langt opvejer de få ’downs’, der har været.
Alt dette er med til at udvikle og skabe et bedre produkt til gavn for spillere,
arrangører, sponsorer og publikum og det er det fokus, vi har haft efter touren i
2008 og i første halvdel af 2009.
BSG/DVBF vil skabe en bedre beachtour. En beachtour, der er bedre for alle
parter. Det er ambitiøst og alt kan ikke indfries på én gang.
Vi har været længe undervejs og jeg erkender meget længe undervejs med at
skabe det rigtige tourkoncept. Vi har været i lange dialoger med de hidtidige
arrangører og vi har haft høring og debat på nettet. Resultatet er ikke en
revolution, men en nødvendig tilpasning og fremtidssikring af produktet – også
i en tid, hvor finanskrisen slæber sine tydelige spor ind i beachvolleyverdenen.
Nogle af nyskabelserne bliver færre hold i Eliterækken, flere divisionsniveauer
og mulighed for at lave attraktive breddetiltag på strandene med lokale
indtjeningsmuligheder.
Samtidig har vi haft et ønske om at rykke touren ind i byerne samt skabe
mulighed for, at en række af de lokale stævner, der afvikles og udvikles årligt,
kan blåstemples som en del af touren og dermed være pointgivende i forhold til
kvalifikation til semifinaler. Det synes jeg, er et stort løft.
Sponsorerne står ikke på nakken af hinanden – heller ikke i beachvolley – og
derfor vil tourens samlede økonomiske resultat altid være usikkert. Vi har de
seneste år haft en aftale med Sport One Danmark, som vi læner os op ad og har
været glade for, men deres prognose for sponsorater er naturligvis også
afhængig af konjunkturerne. I sommerens tour er vi ikke helt på plads med et
sponsorniveau som de senere år, men vi håber at nå det og hvis ikke, er det
muligt at skære lidt på udgifterne. Det er ikke blevet nemmere at få økonomien
til at hænge sammen og sponsorvilligheden er afhængig af, at vi kan yde et
godt produkt i stadig udvikling. Vi kan ikke lave en beachtour på nuværende
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niveau uden væsentlige sponsorbidrag. Men vi tror på, at vi har et godt produkt
og at vi med den produktudvikling, vi har sat i gang, fortsat vil være i stand til
at generere midler til udvikling af beachområdet.
Vi har i det nye tourkoncept lagt op til, at lokalarrangørerne får mulighed for at
tegne lokale sponsorater, da vi vurderer, at der kan være en god mulighed for at
få lokale virksomheder i tale.
Jeg har stor forståelse for, at de hidtidige arrangører har haft en vis skepsis i
forhold til det nye koncept og mulighederne for at generere lokale sponsorater.
At flytte en del af sponsorarbejdet ud til lokalarrangørerne skaber naturligvis
usikkerhed om det samlede lokale resultat. Særligt nu hvor alle har det svært.
Dog er jeg af den overbevisning, at det tourprodukt, vi tilbyder, er interessant
og et fremtidssikret produkt. De indtjeningsmuligheder en lokalarrangør får
fremover, vurderer jeg stadig til at være interessante, også selv om den
garanterede andel er blevet mindre. Den nye økonomiske model består, ud over
det faste arrangørbidrag, af en incitamentsmodel. Mange breddespillere på
stranden og mange nye tiltag er lig med øget indtjening lokalt. Det kan vel ikke
blive meget bedre, hvis man betragtede touren med en helt ny arrangørs briller,
og ikke bare sætter ”vi plejer”-brillerne for øjnene. Men indrømmet: nye tanker
skal have tid til at bundfælde sig og på jysk vil man kunne sige: ”Det vil jeg se,
før jeg tror.”
Skal touren være et fortsat aktiv for DVBF, skal den kontinuerligt udvikles og
tilpasses. Men gør vi det dygtigt, vil touren udvikle sig til den nationale
begivenhed, der tiltrækker medier, sponsorer og medlemmer til DVBF, som
den har potentiale til.
Beachvolley er, tillige med Kidsvolley, Teenvolley og UVX, et produkt, der
appellerer til ungdommen i dag og det skal vi i hele forbundet være dygtige til
at udnytte fra bestyrelse og administration til kredse og klubber.
Tak for et spændende beachvolley-år.

Dommerområdet
Styregruppens beretning
v/ Leif Sonnesen, områdeleder
Dommerstyregruppen (DSG) har haft et meget aktivt år. Der har været afholdt
mange møder og mange problemstillinger er blevet vendt. Indsatsen har hele
året taget udgangspunkt i vores Vision og Strategi – og mange af målene er
nået, men ikke alle.
Udover nedenstående afsnit fra de forskellige arbejdsgrupper, så har DSG i det
forgangne år primært arbejdet med følgende emner:
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 Der er samarbejdet med Divisionsdommerforeningen af ’93 om en række
forskellige emner; herunder udvikling og drift af et IT-system til
dommerpåsætning og -afregning.
 Det er blevet undersøgt, hvorvidt Danmarks Idræts-Forbund er i stand til at
levere et IT-system, hvor dommerpåsætning er integreret med Infosport og
det generelle økonomisystem.
 At få styr på økonomien.
 At opdatere diverse regulativer; nogle under DSG og ellers i samarbejde
med Turneringsstyregruppen.
I det næste år bliver der nye hovedopgaver – foruden fortsættelse, hvor dette er
nødvendigt. Første opgave bliver at sætte mål for 2009-2010 sæsonen, så der er
noget at arbejde efter.
Påsætning
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.
Ellers er der blevet arbejdet på forbedring af principperne for påsætning og
kriterierne herfor. Den ideelle løsning er ikke fundet endnu, så dette arbejde er
heller ikke slut endnu.
Uddannelse
Det primære arbejde for uddannelse i den forgangne sæson har haft fokus på at
få gang i DT-dommerkurserne igen. Dette arbejde lykkedes, da vi i januar
kunne afholde DT-kursus i Odense. Målet var at få minimum 10 kursister
igennem og dette lykkedes til fulde. Der deltog både kursister, der allerede var
aktive som dommere, men der mødte også enkelte op, der endnu havde deres
første kampe i divisionen til gode. Alle kursister klarede sig fint gennem kurset
og har her i foråret også dømt deres første kampe, så de kan være helt klare til
næste sæson.
Derudover er der blevet brugt en lille smule tid på at kigge på prøverne til Aog B-dommerkurserne for at få dem opdateret med blandt andet de nye regler.
Dette arbejde kommer til at pågå henover sommeren, så de kan være klar til
efterårets nye kurser.
Vejledning og bedømmelse
Vi har fået genstartet arbejdet med bedømmelser så småt. Til næste sæson vil
der være fokus på bedømmelser fra sæsonens start, hvor vi vil målrette
bedømmelserne efter de kriterier, som er opstillet for arbejdet. Kriterierne vil
være at få løftet eksisterende dommere til et højere niveau samt at udvikle
vores nyuddannede dommere. Arbejdet med bedømmelser ser ud til at blive et
område, hvor der kan opnås stor succes til gavn for både dommere og
klubberne.

Repræsentantskabsmøde 2009

Side 16 af 30

Spilleregler
De nye spilleregler er implementeret med rimelig succes. Dette har krævet stor
arbejdsindsats fra gruppen. I skrivende stund er oversættelsen af den nye
Casebook 2009 i gang. Der er kommet en del nye cases, som beskriver de nye
retningslinjer, der er resultatet af indførelsen af 2009-versionen af De Officielle
Volleyballregler. FIVB har udgivet Guidelines and Instructions 2009, hvor
hovedtankerne om fremtidens volleyballdommer er beskrevet. Disse guidelines
vil vi sammen med bedømmergruppen forsøge at implementere i den
kommende sæson.
Internationale dommere og Teknisk Delegerede
På dette område har det været et roligt år. De internationale dommere og de
teknisk delegerede har været benyttet i udlandet ganske meget, og har generelt
haft gode resultater, men der er ikke sket noget ud over det sædvanlige.
For fremtiden skal der arbejdes med rekruttering til denne gruppe. De ældste
internationale dommere falder for den internationale aldersgrænse inden for en
kortere årrække, hvorfor der skal arbejdes mere målrettet mod at supplere
gruppen med nye kandidater.
Beachvolley
I beachvolleysæsonen 2008 skete der det højst usædvanlige, at der var
dommere nok! Alle elitekampe blev dømt med påsatte dommere. Dette
skyldtes dels, at der kom tre nye beachdommere til, dels at et par tidligere
dommere vendte tilbage.
Ellers lignede det en gentagelse af de foregående sæsoner. Der var de samme
regler, samme turneringsform og de samme aftaler overfor dommerne.
Der blev uddannet en ny international kandidat. Flemming Munk var på FIVBdommerkursus og bestod med et meget godt resultat.

Bredde- og Udviklingsområdet
Styregruppens beretning
v/ Jørgen Bentzen, områdeleder
Jeg vil starte denne beretning med at konstatere at vi i 2008 nåede det største
medlemstal i dette årtusinde. Mere end 16.000 volleyballspillere er nu aktive i
vores foreninger. Hvor mange idrætsgrene må konstatere et vigende
medlemstal, har vi gennem de sidste år oplevet fremgang.
Jeg er ikke i tvivl om, at medlemsfremgangen er et resultat af det store
frivillige og dygtige arbejde, der bliver udført i klubberne. Dette bliver godt
understøttet af de strategier, tilbud og initiativer, der kommer fra centralt hold.
Det er afgørende, at vores ansatte medarbejdere understøtter det frivillige
arbejde og skaber banen, så det også fremover vil være spændende og
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udfordrende at være frivillig leder og træner i dansk volleyball. Det er alt andet
lige sjovere at være med i en succes – og succes har vi i øjeblikket.
At kunne tilbyde volleyball fra vugge til krukke har længe været et stort mål
for os. Med det nye koncept Bedstevolley, der henvender sig til gruppen af +65
årige, er det nu lykkes for os at slutte cirklen. Vi kan nu tilbyde volleyball fra
de mindste kidsspillere op gennem ungdoms- og voksenårene, for slutteligt at
have fået vores ældre medborgere med.
Jeg vil opfordre jer til at se på, om der ikke i jeres forening vil være mulighed
for at starte en Bedstevolleyafdeling op eller indgå i et samarbejde med en
lokal ældreidrætsforening. Jeg er sikker på, at der ligger et stort potentiale her,
dels for at øge medlemstallet, men også muligheden for at skabe flere
ressourcer af såvel menneskelig som økonomisk karakter.
I erkendelsen af at udvikling koster penge, har vi i 2008 fokuseret meget på at
skabe en større ekstern finansiering. Filosofien er den, at økonomien skal være
på plads, før vi sætter et projekt i søen. Med 850.000 kr. fra diverse fonde må
vi sige, at denne strategi til fulde er lykkes. Ud over at kunne forbedre DVBFs
samlede økonomi har vi blandt andet været i stand til at starte UVX (Ultimate
Volley Xperience) og et Kids- og Teenvolley Camp-koncept. UVX endda med
en ekstra blåstempling ved at blive kåret som vinder af DIFs Ungepris som det
mest nyskabende og innovative projekt for unge.
UVX er et godt eksempel på, hvordan vi tænker og handler i Bredde- og
Udviklingsstyregruppen. Vi er ikke bange for nytænkning og for at gå nye og
alternative veje. Vi er dog også meget bevidste om, hvad der er vores
kerneydelser over for jer som klubber. Det er UVX ikke, men det giver bestemt
rigtig god mening. UVX er nemlig en ny og anderledes måde at tænke
volleyball ind i den hverdag, mange unge har. UVX er events, hvor vi får en ny
målgruppe i tale. UVX er et koncept, der kan generere økonomi til DVBF og til
klubber og give stor eksponering og synlighed.
En kerneydelse er at lave en god turneringsstruktur for vores ungdomsspillere.
En struktur, der følger med den udvikling, der er i ungdomsårgangene og
understøtter vores samlede strategier. Vi har oplevet et forholdsvis stort frafald
i gruppen af spillere ved overgangen fra ungdoms- til seniorrækkerne.
Ligeledes har vi oplevet, at springet fra Kidsvolley til Teenvolley Teen 4 har
været meget stort.
Vi tror, at indførelsen af nye aldersgrupper fra sæson 2009-2010 vil medvirke
til løsning af disse problemstillinger. Fra 2009-2010 hedder aldersgrupperne
for ungdomsårgangene: HU14 og DU13, HU16 og DU15, HU18 og DU17,
HU21 og DU20.
Kidsvolleys projekter
Med en 2-årig forlængelse af samarbejdsaftalen med Novo Nordisk er det
økonomiske fundament for skoleturneringerne på plads. I 2008 oplevede vi en
markant stigning i antallet af afviklede turneringer. Det blev til 137 Kidsvolley
skoleturneringer med 411 deltagende skoler, 685 klasser, 959 lærere og 17.125
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elever. Et tæt samarbejde mellem DVBF, Dansk Skoleidræt og de mange
kidsklubber i landet sikrede en flot afvikling og en stor succes.
DVBF har sammen med 20 af vores kidsklubber lavet samarbejdsaftaler med
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 har mulighed for at dyrke idræt i deres nærområde. Samarbejdsaftalen bygger på et yde-yde princip. Det vil sige, at både DVBF, klubben og
skolen stiller ressourcer til rådighed med det formål at skabe de bedste
betingelser for elevernes idrætsaktivitet målrettet mod Kidsvolley.
10 klubber har i 2008 arbejdet med projekt ”Et godt Idrætsmiljø for børn”. De
har arbejdet intensivt med at beskrive politikker og handlinger på følgende 6
hovedområder: Aktivt forældresamarbejde, Børnepolitik, Organisering,
Aktivitetsniveau, Den gode voksne, Det fysiske miljø. Klubberne certificeres
på Kidsklubsamlingen 2009.
I 2008 fik vi for alvor startet vores camp-koncept op med afholdelse af 15
Kidsvolley Camps spredt over hele landet. Kidsvolley Camps er helt sikkert
kommet for at blive.
Kidsvolleys faste holdepunkter
I gennem de sidste 6 år har vi opbygget nogle traditioner, der er blevet faste
hjørnesten i vores bestræbelser på at fastholde og udvikle vores dygtige trænere
og ledere. I 2008 har DVBF understøttet klubbernes arbejde med Kidsvolley
ved hjælp af bl.a. kurser for trænere, hjælpetrænere, juniortrænere og forældre.
Specielt studieturen til Holland blev for de 45 deltagende kursister en stor og
lærerig oplevelse.
DVBFs information og kontakt til kidsklubberne sker gennem
informationsbrevet ”Kidsinfo”. En af hjørnestenene i kommunikationen med
klubberne og alle med interesse for Kidsvolley er vores hjemmeside
www.kidsvolley.net.
Sidste lørdag og søndag i august 2008 blev den årlige samling for
kidsklubberne afviklet i henholdsvis Fredericia og Brøndby. En kombineret
uddannelses- og inspirationsdag, hvor Adrie Noy fra Holland var inviteret og
alle kunne få de sidste nye tips med hjem til klubben.
Pokalfestivalen er for mange hold blevet en tradition og har de seneste år
udviklet sig til en kæmpe Kids- og Ungdomsfestival. Med 164 tilmeldte hold
og over 1.000 spillere blev Pokalfestival 2009 et af de største volleyballstævner
nogensinde på dansk grund.
Aktiviteter inden for Teenvolley
I 2008 fik vi for alvor hul på Teenvolley skoleturneringerne. 20 turneringer
blev der afholdt med deltagelse af ca. 3.000 elever. Med de mange muligheder
der er i Teenvolley-strukturen gav det de deltagende elever en succesoplevelse.
En virkelig god reklame for volleyball og en fantastisk rekrutteringsbase.
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I forhold til skoleturneringer har vi også deltaget i en landsdækkende
kampagne, ”Get Moving”, fra Sundhedsstyrelsen, hvor vi var ude på 14 skoler
og lave UVX-skoleturneringer. Et spændende og anderledes initiativ, der satte
fokus på idrætten på en anden måde.
I 2008 startede vi også en indsats mod efterskolerne. Mange af de unge
spillere, der kommer til vores klubber, har fået interesse for spillet gennem
deres ophold på en efterskole. Vi har i 2008 afholdt 8 kurser for
efterskolelærere og 4 arrangementer for efterskoleelever. Efterskolerne er et
område, vi også vil prioritere de kommende år.
UVX var det nye tiltag i 2008. Det første arrangement blev afviklet i september
og blev fulgt op af yderligere 6 arrangementer.
2 klubber var med i projekt ”Et godt idrætsmiljø for unge” – et projekt, der
minder meget om det tidligere nævnte projekt for børn. De seks fokuspunkter,
der arbejdes med i ”Godt idrætsmiljø for unge” er: Foreningens
ungdomspolitik, Velkvalificerede trænere og ledere til alle, Trænings- og
konkurrencetilbud til alle, Faciliteter og rammer, Samarbejde og
kommunikation, Synliggørelse af kompetencer.
Teenvolley har som Kidsvolley også sine egne camps. Her blev der i 2008
afviklet 6 camps med masser af positive tilbagemeldinger.
Uddannelse
Langt de fleste af DVBFs uddannelsesaktiviteter afvikles gennem
Uddannelseshuset.
Gennemførte kurser gennem Uddannelseshuset i 2008:

Basistræner 1+2
Basistræner 3+4
Teentræner 1+2
Talenttræning Workshops
Kidstræner 1
Kidstræner 2
Kidshjælpetræner
Studietur Kids og Teen Holland
Kids- og Teenklubsamling
Beachtrænerkurser
B-dommer
A-dommer

Antal kurser
4
2
2
4
7
6
1
1
2
2
6
1

Antal deltagere
50
18
21
90
71
61
21
45
59
16
94
13

Gennemførte kursusaktiviteter for lærere mv. uden for uddannelseshuset:
 10 Kidsvolley-kurser for lærere med 250 deltagere.
 6 Kidsvolley-kurser på lærerseminarier med 175 deltagere.
 12 Teenvolley-lærerkurser med 240 deltagere.
 4 Teenvolley-seminariekurser med 110 deltagere.
 5 Teenvolley-efterskolekurser med 120 deltagere.
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Herudover er der gennemført temakurser og klubkurser, særligt inden for Kidsog Teenvolley, kidsdommer og teendommer.
Kurserne er gennemført ved hjælp af vores korps af dygtige og engagerede
instruktører.
Tak for indsatsen
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. Nok er I ikke frivillige, men
med det engagement og drive I lægger i at servicere og støtte og udvikle og
være så dedikerede til at skabe succes, må der være andet end bare lønnen, der
driver jer.

Turneringsområdet
Styregruppens beretning
v/ Jørgen Henriksen, områdeleder
Turneringsaktiviteten i DVBF kræver et stort, dagligt arbejde med kontakt til
vores klubber. Udviklingen i den digitale kommunikations muligheder har
vænnet os alle til at få svar i samme øjeblik, vi spørger. Det oplever vi også i
den daglige ledelse af turneringsaktiviteterne. Turneringsstyregruppen (TSG)
forsøger efter bedste evne at leve op til den forventede
kommunikationshastighed. Vi er ikke bange for udviklingen, men har
tværtimod den holdning, at den i høj grad er understøttende for en
turneringsaktivitet, der for manges vedkommende gerne kunne være langt mere
fleksibel, end det er tilfældet i øjeblikket. Vi er også i høj grad interesserede i,
at problemer/opgaver kan løses uden flere ugers tidshorisont. Det er på mange
områder særdeles formålstjenligt, når vi arbejder med en løbende turnering.
Ansøgninger ønskes behandlet og besvaret med kortere og kortere frist. Det
kan handle om aldersdispensationer, kampflytninger, klubskifter eller andet,
der har stor betydning for netop den kommende weekends kampe. Ud over den
daglige turneringsledelse har vi behandlet 102 sager om aldersdispensationer,
21 sager om dobbelt klubtilhørsforhold og 18 ansøgninger om
holdfællesskaber.
TSG og især vores turneringsleder, Per Vind Petersen, leverer langt hen ad
vejen den ønskede service. I langt de fleste tilfælde, vil Per Vind Petersen være
i stand til at besvare henvendelser i løbet 1-2 arbejdsdage. Det gælder
naturligvis alle de forhold, som er klart definerede gennem vore reglementer og
bestemmelser, der tjener til at tydeliggøre betingelserne for deltagelse i vores
turneringsaktiviteter.
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Når vi får henvendelser, der handler om forhold, der ikke er beskrevet i vores
reglementer eller beskrevet, så der er mulighed for tolkninger, må vi
konstatere, at formuleringerne ikke er præcise nok og derfor kræver, at hele
TSG inddrages i en beslutningsproces. I disse tilfælde og i tilfælde, hvor
eksterne parter skal høres, må vi acceptere, at et svar ikke kan gives i samme
tempo.
Vi vil gerne kunne give alle klubber den forventede service. Derfor vil vi
opfordre vores klubber til at forsøge at være i god tid med ansøgninger, der er
af betydning for deres deltagelse i turneringen. Hjælp os til at blive bedre. Vi
vil gerne kunne behandle sager om kampflytninger med kortere tidshorisont,
men vi er her afhængige af svar fra klubberne. Jo hurtigere, vi får kampene
fastsat, jo nemmere er det for påsætningslederne at lave aftaler med dommerne,
og jo hurtigere kan alle øvrige tilpasse sig. Derfor vil vi opfordre alle klubber
til at hjælpe hinanden i forbindelse med flytning og fastsættelse af kampe.
TSG har arbejdet meget med turneringsstrukturen. Dels på foranledning af
repræsentantskabets beslutning og dels – men ikke mindst – på grundlag af de
oplevelser, vi har i den daglige kommunikation med vores klubber. Efterårets
høring gav os nogle svar, som på mange områder passede i det billede af en
fremtidig turneringsstruktur, vi havde dannet os gennem såvel direkte og
indirekte tilkendegivelser. Samtidig skulle TSG forsøge at finde nogle
løsningsmodeller, som kunne være med til at underbygge det arbejde, der
gennem Bredde- og Udviklingsstyregruppen og Top Volleyball Danmark
tilstræbte at forøge indsatsen i forhold til DVBFs talentudviklingsarbejde.
Turneringsaktiviteten er vores vindue og genererer mange forhold/oplevelser,
som er af stor betydning for hele DVBFs virke. Hvordan kunne vores
turneringer geares til, at flere unge spillere kunne fastholdes i volleyball frem
mod og efter afslutningen af ungdomsårene? Hvordan kunne vi give tilbud, der
åbnede for større muligheder for at understøtte det arbejde, der skal til for at
gøre vores ungdomslandshold mere konkurrencedygtige i de internationale
mesterskabsturneringer, vi ønsker at deltage i?
Vores forslag om at kunne reservere nogle pladser i henholdsvis 1. og 2.
division til brug i forbindelse med uddeling af wild cards til såkaldte
”ungseniorhold” udmøntede sig i et egentligt reglement, som blev vedtaget af
bestyrelsen primo januar 2009. Dermed kan vi allerede fra den kommende
sæson tilbyde at optage talentfulde ungdomshold direkte i 1. division og evt.
også i 2. division. Denne mulighed kræver en aktiv bevidsthed om klubbens
talentudvikling og giver forhåbentlig flere muligheder for, at et stabilt
ungdomsarbejde kan blive til gavn for klubben på længere sigt, idet der er
større mulighed for, at klubben kan fastholde ungdomsspillere i eget regi. Vi
forventer ikke at kunne udfylde alle pladserne i løbet af de 2 første år, men vi
skal have tilbuddet, for at det kan virke understøttende for det fremtidige
ungdomsarbejde. Vi skal derfor formulere nogle bestemmelser, som bl.a. kan
medføre meget differentierede nedrykningsforhold i rækkerne og muligheder
for at disse ungdomshold også kan deltage i DM-kvalificerende turneringer i
kredsene.
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Dette tilbud skal naturligvis også ses i sammenhæng med ønsket om at ændre
1. division fra én landsdækkende række til en geografisk todelt række. Siden
hen har endnu en høring i foråret 2009 godtgjort, at 2. division skal
indskrænkes til kun at omfatte 3 geografisk inddelte rækker. Her forestår også
et arbejde med at formulere, hvorledes nedrykning og oprykning skal ske i
overgangsfasen i forbindelse med sæsonafslutningen i foråret 2010.
Vores 2 pokalturneringer har de seneste år haft et uændret antal hold. Vi synes,
vi har et godt tilbud med en fantastisk afslutning, som vi gennemfører i
samarbejde med Pokalfestivalgruppen. Vi ser meget gerne, at flere hold synes,
at de kan få udbytte af deltagelse. Har I nogle forslag, hører vi gerne fra jer.
Vi har arbejdet intensivt med at formulere et nyt reglement, der handler om
udenlandske spillere i dansk volleyball. Fremover vil det kun være spillere, der
ønskes benyttet i elitedivisionen og 1. division, der vil være omfattet af en
transferprocedure. Her vil der fortsat skelnes imellem spillere, der deltager
nationalt og internationalt.
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. Jeg fornemmer, at vi har et godt samarbejde, som
jeg værdsætter meget. Tak til DSG for det.
Jeg vil også her gerne takke Per Vind Petersen for det store arbejde, han yder.
Mange gange kræves noget særligt for at yde vores klubber den bedst mulige
service. Tak. Også tak til Torben Rask Petersen for godt samarbejde i TSG.
Lad mig slutte af med at lykønske de klubber, som ved sæsonafslutningen
2008-2009 har vundet det danske mesterskab i deres række.

Top Volleyball Danmark
Top Volleyball Danmarks beretning
v/ Robert Mikelsons, formand for TVD
2008 blev året, hvor Top Volleyball Danmark (TVD) for alvor fik
implementeret den nye talentudviklingsstrategi omfattende et fuldt udbygget
talentcentersystem samt ungdomslandshold i alle aldersgrupper. Parallelt med
talentudviklingen var målet at fastholde herrelandsholdets internationale niveau
og for damelandsholdet at fortsætte sit generationsskifte mod fremtidige
kvalifikationsturneringer.
Baggrunden for TVDs arbejde er et velfungerende samarbejde med Team
Danmark (TD) på udviklingsområdet. På denne baggrund er det lykkedes at
skabe en rød tråd i udviklingen af volleyballspillere i Danmark.
Sammenhængen mellem, hvad der udvikles på breddesiden, og de tilbud TVD
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kan give spillerne på den mere kvalitative del af udviklingen, går hånd i hånd
og bidrager til, at vi kan forvente mange veluddannede spillere i dansk
volleyball i fremtiden.
TVD er reelt opdelt i 10 projektområder, hvoraf ”Elite- og
divisionstræneruddannelse”, bidrag til ”Rekruttering og fastholdelse” samt
”Projekt synlighed landshold” primært drives af Bredde- og
Udviklingsafdelingen. I denne beretning vil det være nærliggende primært at
fokusere på TVDs kerneområder som er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Herre A-landsholdet
Udviklingslandshold herrer
Dame A-landsholdet
Udviklingslandshold damer
Talentudvikling
Aldersrelateret træning
Eliteklubudvikling

Projektområderne 1, 3 og 4 er alene baseret på DVBF-økonomi med tilskud fra
Danmarks Idræts-Forbund, mens projektområderne 2, 5, 6 og 7 gennemføres
på baggrund af en samfinansiering mellem DVBF og TD.
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 om repræsentation på flere hold
en optimal mulighed for at skabe de rette rammer om den enkelte spillers
aldersrelaterede udvikling.
Vores talentkoncept er netop baseret på teorien om 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 mod at skabe en ”Expert Volleyball Player” og A-niveauet
liggende med krav til præstationer lige under, hvad der kræves for at spille på
vores ungdomslandshold, såfremt talentet rækker så langt. Idéen 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 ekspertniveau – til gavn for
volleyball. Samtidig sikres det, at vi ikke taber talentfulde spillere i processen.
I efteråret blev talentcentermanualen færdig og vi er løbende i gang med at
implementere manualens metoder og mål i talentcentre og klubber. Det er en
længerevarende proces, som vil kræve tålmodighed og vedholdenhed. I løbet af
året blev beskrivelsen ATK-manualen (aldersrelateret træningskoncept)
ligeledes iværksat og manualen er i disse dage i trykken.
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I samarbejde med Team Danmark har vi startet implementering af ATK. En
implementering, som er aftalt til at forløbe i perioden 2007-2010. Vi vil i løbet
af 2009 igangsætte kurser landet over i denne nye udviklingsfilosofi. ATKmanualen er udviklet i tæt samarbejde med Bredde- og Udviklingsafdelingen
og vil ligeledes blive indskrevet i de materialer og strategier, der allerede i
længere tid har været iværksat i Bredde- og Udviklingsafdelingens satsninger
på Kidsvolley og Teenvolley.
Den røde tråd i DVBFs talentarbejde er allerede 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 2008 fine fremgange, hvilket giver løfter for fremtiden.
Ungdomslandsholdene
Allerede i januar måned startede ungdomslandsholdenes program. EMkvalifikationen for Juniors U20-herrer (1989 og yngre) blev afviklet i Ikast.
Norge havde som arrangør trukket sig og med stor hjælp fra lokalarrangøren
Ikast lykkedes det på fordelagtig vis at få denne 1. runde U20 EM-kvalifikation
til Danmark. Det danske landshold spillede en fin turnering, hvor det blev til en
sejr over England og et nederlag til Montenegro, som efterfølgende avancerede
til turneringens 2. runde.
Med baggrund i talentcentrenes pinse- og sommerlejr blev truppene til NEVZA
(Northern European Volleyball Zonal Association) mesterskaberne for U17
(1992-93 og yngre) og U19 (1991 og yngre) landsholdene udtaget. Holdene
forberedte sig gennem august for i september at spille U17-mesterskaberne i
Sverige og U19-mesterskaberne i Island. I lige år forsøger herrerne at stille til
NEVZA-mesterskaberne med henholdsvis HU16 og HU18, grundet
tilpasningen til CEVs EM-valifikationssystem og i ulige år med HU17 og
HU19.
Således var det to stærkt foryngede herrehold, der stillede til årets NEVZAturnering og resultaterne derfor en større bedrift. HU19 vandt guld ved
turneringen i Island og HU17 vandt sølv i Sverige efter for første gang
nogensinde at have besejret Finland ved et NEVZA U17-mesterskab.
DU19 erobrede ligeledes på imponerende vis guldmedaljer i Island, mens
DU17-holdet vandt sølvmedaljer. NEVZA-mesterskaberne 2008 blev et af de
mest succesfulde gennem tiderne for de danske ungdomslandshold og det
vidner om, at dansk volleyball gennem sit vellykkede rekrutteringsarbejde på
ungdomssiden skaber mange spillere, som TVD kan modne til dygtige
ungdomslandsholdsspillere. Det bliver spændende i fremtiden at kunne følge
disse spilleres fremgange i europæisk regi.
Sæsonen blev afsluttet med en flot invitation fra Portugal til HU19-landsholdet,
hvor holdet mødte Marokko, Spanien og Portugal. HU19 spillede en fin
Repræsentantskabsmøde 2009

Side 25 af 30

turnering, hvor det blev til sejr over Marokko, mens Portugal og Spanien blev
en for stor opgave på nuværende tidspunkt. Holdet spillede dog fine kampe
specielt mod Spanien, som ved den senere afviklede EM-slutrunde endte på en
femteplads.
Det er tydeligt, at det fremtidige talentarbejde kommer til at forbedre
ungdomslandsholdenes niveau og gennem 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.
Damelandsholdet
Damelandsholdet valgte i 2008 at fortsætte arbejdet med at udvikle de
landsholdsspillere, der sammen med nuværende landsholdsprofiler skal danne
baggrunden for holdets fremtidige kvalifikationsturneringer i foråret 2009.
Programmet for 2008 omfattede mange træningssamlinger og flere
venskabskampe både i udlandet og i Danmark. Året startede med Novotel Cup
i Luxembourg, hvor holdet slog både Portugal og Luxembourg 3-0 samt tabte
knebent 2-3 til Storbritannien. I maj tog holdet til Storbritanniens olympiske
træningscenter i Sheffield, hvor det blev til to nederlag mod værterne. Foråret
blev afsluttet med tre landskampe mod Schweiz i Danmark. Alle tre kampe
endte i fem sæt med én dansk sejr og to schweiziske. Landsholdssæsonen blev
afsluttet med en 10 dage lang træningslejr i Kroatien i juli måned.
Herrelandsholdet
Herrelandsholdets store udfordring i 2008 var EM-kvalifikationen i maj.
Danmark var seedet til at træde ind i turneringen i 1. runde, som blev afviklet
som et dobbeltarrangement mod Storbritannien. Kampene var placeret tidligt i
landsholdsperioden, hvilket bevirkede, at herrelandsholdets grundstamme kun
havde én uges forberedelse op til kampene. Dette skulle vise sig at være
afgørende, for mod et godt sammentømret britisk hold, som havde fungeret
som klubhold i den hollandske æresdivision i et år, kom herrelandsholdet til
kort. Afgørelsen blev marginal, idet begge hold vandt 3-2 på deres respektive
hjemmebaner. Boldscoren på 217-212 i britisk favør blev således
udslagsgivende og Danmark måtte forlade kvalifikationsturneringen bare 5
boldpoint fra et videre avancement. 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. Derfor blev 2008 helt ekstraordinært kun afviklet med to
landskampe. I stedet blev fokus rettet imod talentudviklingen for fremtidens
landsholdsspillere, der blev indkaldt til landsholdets try out i august måned.
Top Volleyball Danmark
I 2008 blev tillige genetableret eliteklubmøder, som afvikles to gange årligt.
Møderne bliver det forum, hvor DVBF og klubberne diskuterer og koordinerer
aktiviteter og udviklingsområder. Desuden blev det besluttet at etablere et
eliteklubnetværk bestående at head coaches og eller sportschefer fra
eliteklubberne. Dette netværk skal udarbejde fremtidens certificering af
elitearbejdet bestående at tre certificeringsområder: C, B og A. CRepræsentantskabsmøde 2009
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certificeringen omfatter produktet elitedivisionen, kampafviklinger og events.
B-certificeringen omhandler eliteklubbernes sportslige koncepter og Acertificeringen af deres talentarbejde. Det er målet i løbet af 2009 at udarbejde
en hvidbog på alle tre certificeringsområder.
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.
Jeg har ønsket og besluttet at fratræde som formand for og udtræde af
bestyrelsen for TVD med virkning fra repræsentantskabsmødet 2009. Jeg
vurderer, at det ikke kan udelukkes, at der i de kommende år kan opstå en
risiko for, at nogen vil nære mistillid til mig som følge af mine mange
berøringsflader med volleyball og sportens interessenter. Jeg kan kun sige, at
jeg har været yderst tilfreds med udviklingen af vores elitearbejde i DVBF i
min formandsperiode og er specielt glad for, at vi har opkvalificeret
talentudviklingen, som vil kunne sikre vores resultatmæssige fremgang i de
kommende år. Samtidig vil jeg sige tak til en yderst professionelt arbejdende
bestyrelse og elitestab, som har gjort arbejdet som formand til en stor
fornøjelse.
Sluttelig vil vi fra TVD gentage, hvad der tillige stod i beretningen sidste år –
fordi det stadig er aktuelt og ikke kan gentages for mange gange, citat:
”Tilkendegivelsen fra flere steder om, at vi til stadighed ikke må gå på
kompromis med vores grundlæggende værdier og berettigelse, har virkelig
bidraget til vores fortsatte tro på den elitekultur, vi i mere end 25 år har
arbejdet så hårdt for at skabe. Det er en fornøjelse at se, hvor meget grøde der
er i dansk volleyball og vi vil bestemt 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”.

Økonomiområdet
Økonomisk beretning
v/ Jan Herneth, økonomiansvarlig
De økonomiske beretninger fra den økonomiansvarlige i DVBFs bestyrelse
samt både de interne og eksterne revisorer er i år flyttet til årsrapporten, hvor
de mere rettelig hører hjemme.
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Forslag
Forslag 1
Forslagsstiller: DVBFs bestyrelse
Baggrund:
Bestyrelsen i DVBF iværksatte primo 2008 en proces, der skulle kortlægge det
specifikke behov for langsigtede mål, hvor så mange interessenter som muligt
skulle involveres for at få et så fuldgyldigt billede som muligt. Processen blev
afsluttet primo 2009, hvorefter nedenstående forslag til mål blev formuleret.
Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet vedtager disse mål.
For at give en uddybende forklaring og eksemplificering af målene, er disse
hver især efterfulgt af nogle strategier, der kan medvirke til opfyldelsen af
målene. Nogle af disse strategier er DVBF allerede godt i gang med at udvikle
og anvende.
Det er dog alene målene, der skal vedtages af repræsentantskabet.
Bestyrelsen indstiller, at nedenstående mål for Dansk Volleyball Forbund
vedtages af repræsentantskabet:
Dansk Volleyball Forbund er et moderne, omstillingsparat idrætsforbund, hvor
der arbejdes med særlig fokus på aktiviteter, klubber, medlemmer, frivillige og
økonomi.
Mål

Forbundet skal udvise økonomisk ansvarlighed for at kunne
fastholde eksisterende aktiviteter samt at kunne igangsætte
nye aktiviteter, der understøtter realiseringen af forbundets
mål.

Strategi

 Vi skal arbejde målrettet med projektøkonomi, hvor vi
skaber balance mellem ressourcer, omkostninger og
aktiviteter.
 Vi skal søge målrettet ekstern finansiering til vores
aktiviteter og projekter.

Mål

Forbundet skal skabe større synlighed og bevidsthed om
volleyball og beachvolley i befolkningen generelt.

Strategi

 Vi skal gøre ligaerne og beachvolley-touren mere
interessante for publikum og medier, hvor der skabes større
opmærksomhed om turnering, resultater og profiler.
 Vi skal gøre landsholdene mere interessant for
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befolkningen og medier.
 Vi skal udarbejde en elitepolitik, der fastsætter rammerne
for vores landsholds internationale udvikling.
 Vi skal tilbyde årlige skoleturneringer i Kidsvolley og
Teenvolley til eleverne på samtlige folkeskoler.
Mål

Forbundet skal øge antallet af ungdomsspillere med mindst 5
% hvert år samt sikre at markant flere ungdomsspillere
fortsætter som seniorspillere.

Strategi

 Vi skal tilbyde flere klubudviklingsprojekter med fokus på
rekruttering og fastholdelse.
 Vi skal afvikle skoleturneringer for folkeskole og
ungdomsuddannelser.
 Vi skal udvikle nye, åbne turneringsformer for Ungdom.
 Vi skal etablere en kvalificeret fastholdelses- og
talentudviklingsstrategi, hvor der skabes en rød tråd fra
Kidsvolley til Senior.

Mål

Forbundet skal inden år 2012 etablere 2 nationale årlige,
tilbagevendende events, der begge er tværgående ift. de
allerede eksisterende koncepter/aktiviteter samt 1 årlig
international event.

Strategi

 Vi skal etablere en ekstern eventorganisation, der er
økonomisk uafhængig af tilførsel af midler fra forbundet.
 Vi skal foretage en geografisk spredning af events for at
øge den generelle nationale publikumsinteresse.
 Vi skal udarbejde nye strategier for, hvordan vi motiverer
klubber til at indgå i events.
 Vi skal indlede nye, relevante samarbejdsrelationer for at
understøtte events og for at skabe basis for nye medlemmer
i moderne, familiebaserede foreninger.

Mål

Forbundet skal have 50.000 aktivitetsmedlemmer i 2012.

Strategi

 Vi skal redefinere medlemsbegrebet, så vi har to
medlemstyper: 1) Klubmedlemmer, hvor personen er
medlem af en klub, der er medlem af DVBF og 2)
Aktivitetsmedlemmer, hvor personen deltager i en aktivitet,
der er arrangeret af en klub, der er medlem af dVBF eller i
an aktivitet, der er arrangeret af DVBF.
 Vi skal udbrede eksisterende koncepter, men gerne i nye
partnerskaber.

Mål

Forbundet skal inden år 2014, inden for rammer af
Klubudviklingsprojektet, have vejledt 50 klubber i hvordan de
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skaber en moderne, familiebaseret foreningsstruktur, hvor de
som klub tilbyder Kidsvolley, Teenvolley, Beachvolley,
Volleyball, Let’s Volley og Bedstevolley.
Strategi

 Vi skal udvikle et koncept for en moderne familiebaseret
forening.
 Vi skal udvikle værktøjer til forandring af eksisterende
foreninger.
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