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Praktiske oplysninger og program 
 
 
Dagens program lørdag den 21. maj 2016 
09.15  Indskrivning 
10.00  Mødestart 

Herunder information om aktiviteter i DVBF 
11.30 Workshop om finansiering af streaming 
 Oplæg og gruppearbejde 
13.00 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand 
13.45 Mødet genoptages 
 
 
Tilmelding 
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via mail til: dvbf@volleyball.dk 
 
Tilmeldingsfristen er af hensyn til bespisning mv. den 18. maj 2016 kl. 12.00. 
 
 
Adresse 
Kokholm 2, DK 6000 Kolding. 
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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. de-
cember 2015 til godkendelse. 
 
 

Behandling af forslag. 
 

a – Bestyrelsens forslag til strategi 
Foreslås uændret som vedtaget i 2015. Link til den vedtagne strategi 
 
b – Bestyrelsens forslag til navneændring 
Bestyrelsen foreslår Dansk Volleyball Forbund ændrer navn til Volley-
ball Danmark.  

 
 

Fastsættelse af kontingentsatser og licenser. 
 
Bestyrelsen foreslår stigning i satser og licenser, afstemt i forhold til tilbage-
meldinger fra workshop på repræsentantskabsmødet. Således skal nedenstå-
ende satser ikke opfattes som bestyrelsens endelige forslag, men alene som en 
oplysning om satserne ved de almindelige prisfremskrivninger. 
 

a – Klubkontingent – Almindelige fremskrivninger: 
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.150 kr. (fra 1.100 kr.) 
• Klubber med 50-99 medlemmer: 2.800 kr. (fra 2.700 kr.) 
• Klubber med 100-199 medlemmer: 4.000 kr. (fra 3.800 kr.) 
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 5.400 kr. (fra 5.200 kr.) 
 
b – Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
c – Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
 
d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt. 
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e – Personlig licens – Almindelige fremskrivninger: 
• Division: 240 kr. (fra 230 kr.) 
• Senior: 135 kr. (fra 130 kr.) 
• Ungdom: 90 kr. (fra 85 kr.) 
• Teen: 55 kr. (fra 50 kr.) 
• Kids: 55 kr. (fra 50 kr.) 
• Motion: 55 kr. (fra 50 kr.) 
 
f – Kredsholdslicens – Almindelig fremskrivning: 
2.250 kr. årligt pr. kredshold (fra 2.150 kr.).  

 
 

Valg. 
 

a – Valg af næstformand for to år:  
Jørgen Bentzen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Jørgen Bentzen. 
 
b – Valg af økonomiansvarlig for to år:  
Leif Sonnesen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Leif Sonnesen. 
 
c – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 
Lone Godballe, Bjarke Huss og Thomas Bro-Rasmussen afgår efter tur 
og er villige til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Lone Godballe Bjarke Huss og Thomas Bro-
Rasmussen. 
 
d – Valg af 1 medlem til Top Volley Danmark for et år: 
Pia Hove afgår efter tur og er ikke villig til genvalg.  
Bestyrelsen indstiller Mecijana Salispahic. 

 
e – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  
Trine Binnet Jørgensen afgår efter tur, og er villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Trine Binnet Jørgensen. 
 
f – Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 
Teis Corneliussen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 
Bestyrelsen indstiller Marie Hesselbjerg Braagaard. 

 
g – Valg af 2 kritiske revisorer for et år: 
Steen Spangen afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Niels Ole Ørgaard afgår efter tur og er ikke villig til genvalg 
Bestyrelsen indstiller Steen Spangen og Rebecca Rafn Hagen. 
 
h – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år: 
Rebecca Rafn Hagen afgår efter tur og er opstillet som kritisk revisor. 
Bestyrelsen indstiller Søren Rasmussen. 
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Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde. 
  

a – Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn – 
med mulighed for at flytte andetsteds, hvis der er et arrangement. 
 
b – Odense Beachvolley Klub foreslår at repræsentantskabsmødet 2017 
lægges i forbindelse med en beachvolleyevent. Det kunne være 
NEVZA turneringen i Odense eller Kolding eller en anden beachvol-
leyevent i den sydjyske region, hvor repræsentantskabsmødet tradi-
tionelt holdes. 

 
 

Eventuelt. 
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Beretninger 
 

Bestyrelsen 
 
Formandens beretning 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Kære volleyball-venner 
For Dansk Volleyball Forbund er medlemstallet i 2015 steget. Stigningen er 
ikke stor, men alligevel glædelig, idet mange andre sportsgrene oplever med-
lemsfald.  
 
Konkurrencen om medlemmer vil fortsætte i årene fremover. Skal vi sikre vol-
leyballs status og placering i det danske idrætsbillede i de kommende år, er det 
nødvendigt at tilbyde aktiviteter, som kan fastholde eksisterende medlemmer 
og tiltrække flere nye. Samtidig er det yderst nødvendigt også at sikre volley-
balls synlighed i det danske samfund. 
 
Indsatsen er allerede startet. Vi har intensiveret udsendelsen af nyhedsbreve til 
medlemmer, samarbejdspartnere og presse og vi er særdeles aktive på de so-
ciale medier, som jo kan sprede nyheder og andet til mange på ingen tid. 
 
Volleyball Magasinet er blevet til en app, der via teknologiudviklingen gør det 
let tilgængeligt på bærbare og mobile kommunikationsenheder. 
 
Den samme teknologi og de samme lette mobile enheder, der har gjort det mu-
ligt at få levende billeder fra traditionelle TV-stationer eller fra et hav af de så-
kaldte streaming-tjenester, der er dukket op. 
 
I det nuværende mediebillede i Danmark forventer vi ikke at få meget plads på 
de landsdækkende TV-kanaler i konkurrence med fodbold og håndbold. Derfor 
har vi i det sidste års tid forsøgt os med streaming-muligheden.  
 
Teknologien har udviklet billige kameraer, som leverer billeder i HD kvalitet. 
Og det er muligt med enkle midler at arbejde med flere kameraer samtidig. Det 
er derfor muligt at transmittere live uden de store omkostninger, som egentlig 
TV-produktion har. 
 
På basis af de høstede erfaringer har bestyrelsen besluttet at satse på streaming 
i fremtiden, idet det er en meget vigtig mulighed for at bringe volleyball-events 
ud til hele verden via en streaming-platform. Jeg vil ikke gå yderligere ind i 
dette emne her, idet der i repræsentantskabsmødet er indlagt en særlig præsen-
tation af streaming-mulighederne for Volleyball Danmark. 
 
Denne beretning omtaler ikke aktiviteter, som er beskrevet i områdeberet-
ningerne. Så jeg vil i det følgende alene berøre særlige emner, som ikke er be-
skrevet særligt i områdeberetningerne. 
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DIF’s fordeling af midler til specialforbundene bliver lagt om, således at den 
fremtidige fordelingsnøgle ikke længere er baseret på opgørelse af gennem-
førelsen af en mængde forskelige aktiviteter i specialforbundene. I fremtiden 
vil en del af fordelingen blive baseret på de enkelte forbunds medlemstal. En 
anden del vil blive baseret på puljemidler, som uddeles til projekter i de enkelte 
specialforbund, hvor projektindholdet er baseret på det enkelte specialforbunds 
særlige behov. I bestyrelse og administration er vi glade for den nye forde-
lingsstruktur, der indfases gradvist i de følgende år. Fremover vil vi kunne søge 
støtte til projekter, som netop understøtter Volleyball Danmark mest optimalt – 
og det vil også være muligt at få støtte til projekter, som gennemføres sammen 
med andre specialforbund – hvis det kan være en fordel. 
 
Bredde- og Udviklingsstyregruppen (BUSG) er blevet udvidet med repræ-
sentanter fra kredsene og fra det sønderjyske område og det har fungeret rigtig 
godt i det første års tid. Gruppen er stor men har også mange forskelligartede 
aktiviteter under sine vinger. Bestyrelsen er meget glad for det arbejde, som 
gruppen udfører, og for de udviklende aktiviteter, som gruppen beskæftiger sig 
med. 
 
På det internationale felt skal det nævnes, at CEV (den europæiske volleyball 
konføderation) har fået ny præsident og en del nye bestyrelsesmedlemmer. Den 
nye præsident Aleksandar Boricic, der også er præsident for det serbiske vol-
leyball forbund, er en god bekendt af dansk volleyball, hvilket vi naturligvis 
anser for en fordel.. Vi ser frem til nye udviklingstiltag fra CEV, som også vil 
kunne gavne Volleyball Danmark. Et allerede vedtaget nyt tiltag i CEV er, at 
antallet af deltagende hold i slutrunderne i Europamesterskaber for seniorer 
udvides fra 16 til 24 hold fra 2019. Det danske medlem af CEVs bestyrelse 
Eric Adler blev genvalgt på CEVs kongres i efteråret 2015 med det højeste 
stemmetal blandt alle valgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket er fantastisk flot 
og som naturligvis afspejler det seriøse arbejde, som Eric udfører. Det er en 
stor fordel for Volleyball Danmark, at vi har Eric med i CEV’s bestyrelse. 
 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor og varm tak til alle vores sam-
arbejdspartnere. Tak til partnere, sponsorer, fonde, kommuner og idrætslige 
samarbejdspartnere for opbakningen til volleyballsporten i Danmark. 
 
Den frivillige indsats betyder alt for volleyball i Danmark. På bestyrelsens 
vegne vil jeg gerne rette en stor tak til alle frivillige i klubber, kredse og i for-
bundets organisation for jeres store og engagerede indsats for volleyball. 
 
DVBF’s bestyrelse har i 2015/16 bestået af det maksimale antal på 9 personer 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et aktivt, godt og konstruktivt samarbejde i 
det forløbne volleyballår. 
 
Jeg vil også rette en stor tak til DVBF’s administration, der som sædvanlig har 
ydet en kæmpe indsats for volleyballsporten i Danmark både på kontoret i 
Brøndby og ude i kredse og klubber. 
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Forretningsudvalget 
 
Forretningsudvalget 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
Forretningsudvalget (FU) har i 2015/16 bestået af formand Erik Jacobsen, 
næstformand Jørgen Bentzen, økonomiansvarlig Leif Sonnesen og bestyrel-
sesmedlem Anne Mette Lykkeberg. 
 
FU-møder afholdes som udgangspunkt den anden uge i hver måned. FU vare-
tager den løbende drift sammen med administrationen. Afrapportering ved-
rørende økonomiske forhold og budgetopfølgning sker løbende til FU. 
 
Ledelsesgruppen deltager i FU’s møder. Ledelsesgruppen bestod i 2015 af Mi-
kael Trolle, Peter Morell, Claus Bøllingtoft og DVBF’s formand. Ledelses-
gruppen mødes fast hver mandag morgen i Idrættens Hus. 
 
FU og ledelsesgruppen varetager forberedelsen af bestyrelsens møder i form af 
nødvendige debatoplæg og indstillinger. 
 
Ledelsesgruppens deltagelse i FU-møderne sikrer, at cheferne for de enkelte 
områder kan rådgive direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer indstil-
lings- og beslutningsprocesserne og den efterfølgende effektuering af beslut-
ningerne.   
 
Jeg vil gerne takke for et godt, konstruktivt og effektivt samarbejde i FU og i 
ledelsesgruppe. 
 
Økonomisk beretning 
v/ Leif Sonnesen, økonomiansvarlig 
 
Den økonomiske beretning fra den økonomiansvarlige i Dansk Volleyball For-
bunds bestyrelse er at finde i Årsrapport 2015. 
 
Administrationen 
v/ Erik Jacobsen, formand 
 
DVBF’s samlede administration består af 14 fuldtidsansatte. De ansatte forde-
ler sig med tre medarbejdere på Elite og turneringsområdet, to medarbejdere i 
administrationen, to medarbejdere i presse og medie, en medarbejder i beach-
volleyball samt seks medarbejdere i Bredde og udviklingsafdelingen. Mikael 
Trolle og Peter Morell indgår ud over de ledelsesmæssige opgaver også i hen-
holdsvis Eliteområdet og Bredde og udviklingsområdet.  
 
2015 har været et meget stille og stabilt år rent personalemæssigt. Jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at takke DVBF’s personale for en stor og målrettet ind-
sats og byde rigtig hjertelig velkommen på holdet til Anders Frank som vores 
nye medarbejder.  
Anders er pr. 1. januar 2016ansat som mediekonsulent og, videojournalist 
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Beach volleyball 
v/ Jørgen Bentzen, næstformand 
 
Sidste år regnede DM finalerne på Amager Strand væk og i år kom turen så til 
Kerteminde. Vejret er ingen herre over, og som beachvolleyballspiller og som 
arrangør ved man, at det kan ske. Men, hvor var det godt at opleve at arran-
gørerne, de øvrige frivillige, dommerne og spillerne, nægtede at lade denne 
Force Majeure stoppe stævnet. Arbejdshandskerne kom på, banerne reetable-
rede og gejsten fejlede ikke noget. 
 
Denne beretning skal dog på ingen måder handle om regnvejr, men om den 
særdeles flotte gennemførte Tour. I sidste års beretning skrev jeg:  
 
”Der vil blive stillet større krav til afvikling af de ”store” events. Finalerne 

skal fremover være de bedste i mands minde…” 

 
Jeg synes, at de to arrangementer på Bellevue Strand og finalestævnet på Ama-
ger Strand bestemt levede op til det, der blev lovet. Tribuner, musik, beachflag, 
programmer, stemning etc. etc., noget der leder tankerne tilbage på ”de gode 
gamle dage”. Det er noget, der også er blevet bemærket overalt i beachvolley-
ballmiljøet og vi vil gerne sige tak for de mange positive tilbagemeldinger vi 
har fået. 
 
Fra DVBF’s side skal der i særdeleshed lyde en stor tak til klubben Elite 
Beachvolley, der stod for et Grand Slam stævne og Tour finalestævnet, for at 
være med til at sætte nye standarder for Beach Touren. De fremstår som rolle-
modeller for, hvordan man kan skabe et godt set-up for både spillere, dommere 
og tilskuerne. Med det arbejde, der er gjort i klubben Elite Beachvolley per-
sonificeret ved Lars Lunde, Jakob Martens og Lars Mayland og i samarbejde 
med DVBF, er der skabt økonomisk basis for, at Touren i 2016 i endnu højre 
grad kommer til at få et set-up, der på semifinalerne, Tour finalen og DM fina-
len bringer minderne frem fra tidligere tider med stor sponsorinteresse. 
 
BUSG ser frem til en fantastisk Tour 2016 og glæder os over de mange gen-
gangere, vi har som arrangører og vil byde rigtig hjertelig velkommen til de 
nye arrangører og strande, hvor vi er specielt glade for, at Hornbæk strand er 
tilbage på Touren. 
 
Rigtig mange tak til arrangører, ansatte og BeachTourGruppen for jeres enga-
gerede indsats! Vi var ikke nået så langt uden jer. Særdeles kompetent arbejde 
med at skabe bedre rammer om et bedre produkt, til gavn for – forhåbentlig – 
endnu flere glade spillere på de kommende års tour. Og endelig tak til dom-
merne, I er spændt hårdt for – men jeg håber I bliver ved og også meget gerne 
bliver flere. 
 
Internationalt 
I 2015 afviklede vi for anden gang to NEVZA turneringer i Danmark. Værts-
skabet blev delt mellem OBVK (Odense Beachvolley Klub), der tog sig af da-
mernes turnering, og Kolding Beachvolley, der tog sig af herrernes. Det blev 
nogle flot afviklede stævner, der fik stor ros fra de deltagende hold. Fra 
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DVBF’s side er vi meget glade for, at vi kan have internationale beachvolley-
ball-stævner på dansk grund og de to stævner var en flot promotion for beach-
volleyball. Dette kan være de første skridt mod endnu større internationale 
events på dansk grund.  
 
I januar 2015 besluttede bestyrelsen, i erkendelsen af vigtigheden af en res-
sourceoptimering og en yderligere fokusering på vores top elite at ændre de 
økonomiske prioriteringer. Beslutningen har betydet, at vi har flyttet midler ud 
som direkte projektstøtte til vores bedste beachvolleyballpar. 4 beach par har 
fået projektstøtte hvor to af parrene har fået A støtte (internationalt niveau) og 
2 par har fået B støtte (potentiale til international niveau). Den organisering vi 
har valgt til at styre den nye model er, at Lars Mayland er ansat som Elitechef 
og Peter Morsing fungerer som landsholdskoordinator.  
 
De bedste internationale resultater for vores beachvolleyballpar var i 2015: 

• Peter Kildegaard/Kristoffer Abell vinder NEVZA turneringen i Lohja, 
Finland 

• Peter Kildegaard/Kristoffer Abell nr. 2 ved NEVZA turneringen i Gö-
teborg, Sverige 

• Peter Kildegaard/Kristoffer Abell nr. 9 ved European Games i Baku, 
Aserbajdsjan 

• Helle Søndergård/Line Trans Hansen nr. 25 ved European Games i 
Baku, Aserbajdsjan 

• Eva Bang/Cecilie Olsen nr. 25 ved European Games i Baku, Aser-
bajdsjan 

• Peter Kildegaard/Kristoffer Abell nr. 4 ved CEV turneringen i Skopje, 
Makedonien 

• Peter Kildegaard/Kristoffer Abell nr. 7 ved Milan Masters (CEV), Ita-
lien 

• Peter Kildegaard/Kristoffer Abell nr. 9 ved Antalya Open (FIVB), Tyr-
kiet 

• Anders Lund Hoyer/Sebastian Venndt Kaszas vinder NEVZA turne-
ringen i Kolding 

Ud over dette er det meget glædeligt at vi i 2015 har fået etableret 2 beach-
volleyball kraftcentre i henholdsvis Odense og København med OBVK og Co-
penhagen Beach som driftere af arbejdet. Sammen med de ungdomstiltag (ikke 
mindst et mere formelt DM-forløb), der er blevet taget i starten af 2016 tegner 
der sig en spændende fremtid for udviklingsarbejdet i beachvolleyball. 
 
Så i denne del af beretningen vil jeg også slutte med en stor tak til alle jer dedi-
kerede involverede: Sponsorer, klubber, frivillige, spillere, ansatte og politi-
kere. 
 
På Forretningsudvalgets vegne og på vegne af BUSG. 
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Turnering  
v/ Bjarke Huss, turneringsudvalgsformand 

 
Det har igen været et travlt år for turneringsudvalget, men antallet af sager er 
heldigvis reduceret på baggrund af den gennemgribende revision af regle-
menter og propositioner.   
Turneringsledelsen har konsulteret og har bedt Turneringsudvalget afgive svar 
i flere sager henover sæsonen. Det har i alle henseende været vigtigt for Tur-
neringsudvalget at være objektiv i forhold til en juridisk tolkning af regle-
menter og propositioner.  
  
Enkelte sager har været anket til DVBF’s bestyrelse, hvor kendelser er blevet 
afgivet.  
   
Turneringsudvalget har i alle sager vægtet spillernes mulighed for deltagelse i 
så mange kampe som muligt og vægtet en sportslig afgørelse i forhold til en 
administrativ afgørelse. 
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Dommerområdet 
 
Styregruppens beretning 
v/ Hans Ole Nielsen, styregruppeformand 
 
Starten på 2015 blev præget af, at vi i DSG, omlagde arbejdskraften, så vi gik 
ned til at være 3 ”politikere”, da vi måtte sande, at det ikke var holdbart med at 
have meget svært ved at finde tid til at mødes alle mand. 
 
Men dem som trådte ud har stadig arbejdet med i kulissen så en stor tak til 
Mads Olsen, Michael Andersen, og Torben Lykke. Tak også til administra-
tionen for et godt stykke arbejde for dommerområdet. 
Vi har haft en travl sæson i styregruppen, og jeg vil gerne her takke for et godt 
og spændende samarbejde.  
 
Vi er glade, når vi hører positive og konstruktive tilbagemeldinger på dommer-
nes arbejde i dagligdagen. Det skyldes at dommerne arbejder meget på at være 
medspillere i kampen, og at de hele tiden forsøger at blive bedre. Men ligesom 
et hold der består af spillere, kræves der hele tiden forbedringer og træning hos 
os dommere. Det arbejder vi videre med. 
 
Påsætning 
v/ John Winkler 
 
Påsætterne Paul-Erik Jensen og Torben Lykke har også i denne sæson haft me-
get travlt, der har været et stort antal kampflytninger og mange remplaceringer.  
 
Det er først og fremmest deres fortjeneste, at det overhovedet har været muligt 
at få løst alle disse opgaver, mange med meget korte tidsfrister. 
Vi har flere gange gjort opmærksom på situationen med, at der er for få dom-
mere og at tilgangen af nye dommere er for lille til, at vi fremadrettet kan løse 
opgaverne. 
 
Vores tiltag med klubdommere har haft en beskeden effekt. Så vi arbejder mål-
rettet videre med opgaven med at skaffe flere dommere. 
 
Der skal lyde en stor tak til de aktive dommere for veludført arbejde, og for og-
så i denne sæson at have brugt rigtig meget tid i dommergerningens navn. 
 
Uddannelse og udvikling 
v/ Mads Haastrup 
 
Vi havde inden sæsonen 2015-2016 sat os nogle ambitiøse, men, syntes vi selv, 
opnåelige mål. 2015-2016 skulle være sæsonen, hvor dommerudviklingen skul-
le sættes i system, nye dommere skulle aktiveres via klubdommerkonceptet, og 
den nye uddannelsesstruktur effektueres. Vi er kommet et stykke, men vi er ik-
ke i mål. 
 
I de individuelle dommerudviklinger har vi fokuseret på udviklingen af emner 
til ligaen, og det efterlader en behov for udvikling af resten af dommerne. Der 
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er nu udsendt ambitionsskemaer til alle aktive dommere, og med udgangspunkt 
i disse vil vi fremadrettet tilrettelægge optimerede individuelle udviklinger, så 
vi også i fremtiden har dommere med fingeren på pulsen. 
 
Vi havde den ære at være vært for et CEV seminar som optakt til sæsonen. Og 
vi havde valgt at sende vores dommere fra Ligaen med. Indholdet var meget 
brugbart i forhold til at arbejde med de psykologiske aspekter i forbindelse med 
at lede en kamp. Desuden var der en afdeling, der handlede om ”den hele 
dommer”, som gav gode input til livet som seriøs topdommer. Der var også en 
afdeling med praktik, hvor en stor del af dommerne fik lejlighed til at lufte fløj-
ten for derefter at få en højt klassificeret evaluering. 
 
Dommerkurserne er pt. under revidering og optimering. Kurserne skal generelt 
gøres mere målrettede og lettere at afholde resursemæssigt og praktisk og være 
med til hurtigere at få de talentfulde dommeremner igennem systemet. Fremad-
rettet vil dommeruddannelsen under DVBF bestå at et ”Regelkursus”, ”Basis-
dommerkursus” og et ”DT-dommerkursus”. Ansvar for koordinering og ud-
bydelse af dommerkurser er hos administrationen, og alle kurser udbydes via 
Uddannelseshuset. Der er igennem sæsonen lokalt gennemført en række ”re-
gelkurser, typisk i de enkelte klubber. Vi har i sæsonen også gennemført de 
første ”Basisdommer” kurser. Der blev endvidere uddannet en enkelt ny DT-
dommer. 
 
Det nye dommerbegreb ”Klubdommer” er blevet introduceret, og taget i an-
vendelse, hvis det ikke har været muligt at finde en neutral dommer. Et be-
grænset antal klubdommere er blevet registreret, og konklusionen er, at dette 
indtil videre, kun skal anvendes i den udstrækning anden påsætning ikke er 
mulig. Men der skal lyde en opfordring til at motivere dommeremnerne i klub-
berne, til at melde sig som klubdommere og/eller deltage på de relevante 
dommerkurser. 
 
En stor tak til Tim Poulsen, Michael Andersen og Morten Klein for deres ind-
sats i Uddannelses- og udviklingsgruppen, og til administrationen for det gode 
samarbejde. 
 
Spilleregelgruppen 
v/ Hans-Ole Nielsen 
 
Spilleregelgruppen (SRG) er repræsenteret i Turneringsudvalget med Mads Ol-
sen, der i inhabilitetssager afløses af Michael Andersen. Det er vores vurdering, 
at SRG’s kompetencer sammen med de øvrige medlemmer af Turneringsud-
valget er med til at skabe en god kvalitet i de afgørelser, som Turneringsud-
valget afsiger. Derfor er det med stor tilfredshed, at SRG deltager i dette ar-
bejde fremadrettet. 
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Internationale Dommere og Teknisk Delegerede 
v/ Hans-Ole Nielsen / Aage Christensen  
 
2015 blev året hvor endnu en international dommer – Jan Herneth – faldt for 
det internationale forbunds aldersgrænse på 55 år. Jan nåede i sin karriere ca. 
250 internationale kampe og sluttede med en CEV Europacup-kamp i Schweitz 
i december måned. Jan er fortsat dommer i Danmarksturneringen. 
 
Morten Klein har nu med FIVB´s godkendelse fået status som international 
dommer. 
Således har Danmark nu 4 internationale dommere - Michael Andersen, 
Morten Klein, Rebecca Rafn Hagen (genoptager karrieren i foråret efter 
overstået barsel) og Mads Olsen (p.t. orlov) og ingen nye kandidater.  
 
Vore dommere har i 2015 fået internationale opgaver i såvel Europacupperne, 
Euroleague og kvalifikationsturneringer i CEV, og med adskillige opgaver i 
NEVZA regi for såvel klubhold som ungdomslandshold skal der fortsat 
arbejdes på at udvikle og uddanne nye internationale dommerkandidater. 
   
Teknisk Delegerede 
I denne sæson har såvel Leif Sonnesen som Aage Christensen været i aktion 
som Teknisk delegerede i Europæisk sammenhæng, idet CEV har påsat begge 
til en række europacup kampe som neutral opmand. Specielt spændende har det 
været, at Gentofte Volley for første gang i lang tid var dansk repræsentant i 
Europacuppen og således formåede på glimrende vis at afvikle to spændende 
kampe på hjemmebanen i Kildeskovhallen. 
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Bredde- og Udviklingsområdet 
 
Styregruppens beretning 
v/ Jørgen Bentzen, styregruppeformand 
 
Vi bliver som organisation oftest målt på hvordan vi klarer os på medlems-
siden. Går vi frem i medlemstal eller går vi tilbage. Sidste år gik vi tilbage med 
over 1.000 medlemmer og i år går vi ca. 200 medlemmer frem. Var 2014 så et 
dårligt år og 2015 et godt år? Så simpelt kan det naturligvis ikke stilles op. Der 
skal dog ikke herske nogen tvivl om, at medlemstallene betyder rigtig meget 
for os på mange parametre. Det betyder noget økonomisk, det betyder noget 
politisk og det betyder noget for vores selvforståelse som værende et af de sto-
re boldspil. Derfor skal vi tage vores medlemstal alvorligt.  
 
Vi kan se, at medlemstallet i DVBF over en 20 årig periode fra 1995-2015 er 
faldet fra 9.150 til 6.700 for de 25-59 årige. Et fald på næsten 2.500 medlem-
mer. Endnu værre ser det ud for aldersgruppen 19-24 årige. Her er medlemstal-
let over den 20 årige periode faldet med 4.389 medlemmer. Det skal vi gøre 
noget ved. For aldersgruppen de 19-24 årige har vi allerede taget nogle meget 
aktive handlinger med Welcome U projektet. Et projekt vi venter os rigtig me-
get af. 
 
For aldersgruppen de 25-59 årige mener jeg, at volleyball har stort potentiale 
for at vokse. Vi skal (gen)opdage volleyball som en motionsidræt. Tiden er in-
de til at få sat et ekstra fokus på denne gruppe af volleyballspillere. Volleyball 
som motionsidræt rummer en lang række positive forhold, som vi skal have sat 
fokus på og videreudviklet. Jeg tror, vi skal tilbyde motionsvolleyball, som 
passer ind i danskernes familiestruktur og arbejdsliv og udbyde effektiv og al-
sidig motion i meningsfyldte fælleskaber. 
 
Volleyball som motionsaktivitet drukner let i det store udbud, der er af fitness, 
gymnastik, svømning, løb, etc. Vi er simpelthen usynlige. Selv om man ville gå 
til volleyball, kan det være svært at finde det rigtige tilbud, fordi markedsførin-
gen generelt set ikke er optimal. Det gælder f.eks. manglende opdatering af 
hjemmesider, ingen synlighed i medier, på nettet eller i den nærmeste brugs-
forening. Vi skal være markant bedre til at markedsføre volleyball som den 
”fedeste sveder” og det sjoveste motionstilbud. 
 
Alle, der kommer som ny i en volleyballklub, kender ”skræk”-situationen. Man 
kommer ind i hallen og står lidt og kigger og tripper. De andre spiller sammen 
to og to. Fingerslag og baggerslag frem og tilbage. Man står lidt rådvild. Hvem 
skal jeg spille med, alle er jo optaget. Man føler sig tilovers og har fortrudt, at 
man i det hele taget er kommet. Flere klubber har heldigvis gode procedurer 
med ”velkomstkomité” eller andet, men måske kan vi generelt blive bedre til at 
tage imod de nye. De skal føler sig velkomne til volleyball og budt velkommen 
ind i et nyt fællesskab. 
 
For virkelig at kunne gøre en forskel for motionsvolleyball ude i klubberne har 
vi indledt drøftelser med DGI og DIF om at komme med i projekt ”Bevæg dig 
for livet”. Her vil vi arbejde på at få motionsvolleyball med som en del af de 
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idrætter, der skal være med til at opfylde den fælles DIF og DGI vision om, at 
vi 2025 har 50 % af befolkningen med i en idrætsforening og 75% af befolk-
ningen er fysisk aktiv.  
 
Vi har haft de første politiske drøftelser og der har været en meget positiv dia-
log mellem DGI volleyball og DVBF. Vi har lavet et fælles udspil til et volley-
ball motionsprojekt, der skal førstebehandles i visionsgruppen medio april. Vi 
håber som sagt, at vi i fælleskab kan få flere danskere til at spille motionsvol-
leyball i en klub. Vi håber også at samarbejdet vil kunne forene de to organisa-
tioners kompetencer og dermed opnå en højere kvalitet og kvantitet i arbejdet, 
så vi får et volleyball motionstilbud, som passer ind i danskernes familiestruk-
tur og arbejdsliv og udbyde effektiv og alsidig motion i meningsfyldte fælle-
skaber. 
 
Efter denne redegørelse om de muligheder vi ser i fremtiden er jeg kommet til 
det helt centrale. Jeg vil nemlig gerne takke alle jer frivillige hjælpere, ledere 
og trænere rundt om i landet, der igen har gjort et stort stykke arbejde for at gø-
re volleyball til et godt sted at være. Uden jeres medvirken kunne det høje akti-
vitetsniveau, vi med rette kan være stolte af, ikke gennemføres. En særlig glæ-
de i det forgangne år (og i fremtiden) er at BUSG bemandes af volleyballfolk, 
der virkelig går op i arbejdet – både på møder og i den løbende udvikling og 
drift. 
 
Til slut vil jeg rose vores ansatte og takke jer for jeres store indsats, såvel i 
hverdagen, som i spidsbelastningsperioder og når BUSG plager jer med snedi-
ge idéer og andet velment. 
 
Bredde og udviklingsområdets aktiviteter 
Bredde og udviklingsområdet er efterhånden blevet et rigtigt stort område der 
varetager en række kerneområder i Dansk Volleyball Forbund. 
 

• Kids- og Ungdom udvikling og drift 
• Senior og motion udvikling og drift 
• Volleyball Syddanmark og Volleyball Nordjylland drift og turne-

ring 
• Udviklingsområder. Eksempelvis: Bedstevolley, Welcome U, Moti-

onsvolleyball, Mikrokids, fokus på de store foreninger og professi-
onalisering, klubudvikling.   

• Uddannelse inklusiv Development Center 
• Beachtour og beachvolleyball udvikling 
• Events (Firmaevents og events i storcentre) 

 
I beretningen har vi plukket enkelte centrale områder og aktiviteter ud og be-
skrevet dem nærmere.  
 
Projekter og aktiviteter 
Kidsvolley 2,0 er vores fireårige projekt sammen med Danmarks Idrætsfor-
bund, der blev skudt i gang i 2014. Projektets overordnede mål er at styrke 
klubfundamentet for Kidsvolley gennem en meget fokuseret indsats på Kids-
volley. Det vil vi gøre ved at styrke frivilligheden ved at give massiv opbak-
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ning, udvikling og anerkendelse til de frivillige ildsjæle i vores klubber. Til at 
understøtte arbejdet med Kidsvolley, er en af hjørnestenene i vores arbejde 
Kidsvolley-skolestævnerne. Med over 40.000 deltagende skoleelever er Kids-
volley-skoleturneringer den største stævneaktivitet i de danske skoler. For at 
styrke rekrutteringen fra skoleturneringerne har vi i år i samarbejdet med klub-
bene kunnet tilbyde alle børn at få en flot goodiebag med Kidsvolley Magasin, 
armbånd, diplom, og frugt med hjem fra stævnet. Kidsvolley skoleturneringer-
ne understøttes af Novo Nordisk. 
 
Til understøttelse af arbejdet med Kidsvolley 2,0 og den nye skolereform fik vi 
i 2014 et stort nyt projekt med Nordea Fonden, som løber ud i oktober 2016. I 
samarbejde med Nordea Fonden kan Dansk Volleyball Forbund tilbyde 30 af 
vores volleyballklubber at være med i et helt unikt projekt med 120 skoler i fo-
kus. Alle de 120 skoler, som er med i projektet, modtager hver 6 bolde og 3 
netsystemer til at stille op på skolens grønne område. Det sker i et tæt samar-
bejde mellem klub og skole. Projektet har til formål at flytte volleyball ud på 
skolernes grønne områder og åbne for en helt ny idræts- og frikvartersaktivitet 
for tusindvis af elever. Øverst på vores dagsorden står, at "Volley i skolen" skal 
skabe synlighed, interesse, og styrke Dansk Volleyball Forbunds klubbers 
rekrutteringsgrundlag. 
 

 
 
Welcome U er et af de nye projekter, der er kommet til i 2015. Projektet Wel-
come U er et projekt understøttet med 2,5 millioner af Nordea Fonden under 
temaet ”Det gode Ungeliv”. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Dansk 
Volleyball Forbund og Danmarks Basketball Forbund. Projekt Welcome U er 
et nyt og anderledes rekrutterings- og synlighedsprojekt, der retter sig mod de 
unge i aldersgruppen 19-24 år. En aldersgruppe vi alle gerne vil have ind i 
klubben, så de kan skabe liv og energi og fylde op med nye spillere på holdene 
eller lave deres egne opstartshold. Med projektet vil vi skabe gode og attraktive 
idrætsmiljøer for de unge. Vi vil have basketball- og volleyballmiljøer, hvor de 
unge kan dyrke vores sportsgrene på andre præmisser end dem, vi traditionelt 
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udbyder. Vi vil turde at stille ”banen til rådighed” for de unge, og giver dem 
reel medindflydelse. Vi er overbeviste om, at der så sker noget spændende.  
 

 
 
Uddannelse 
I 2014 blev vi af CEV og FIVB udpeget som Development Center. Develop-
ment Center er et nordeuropæisk uddannelsescenter, der tilbyder internationale 
uddannelsesaktiviteter. I 2015 havde vi i Development Centret et rigtig godt år, 
hvor højdepunktet nok var det internationale dommersymposium. Her deltog 
30 dommere fra 11 forskellige nationer. Fremtiden for Development Centret er 
dog usikker, da man i CEV overvejer støtteformen til centrene, der ligger i Eu-
ropa. 
 
I forhold til uddannelseshuset, der varetager uddannelserne af vores danske 
trænere, har vi i 2015 haft 3 større uddannelsesweekender i september, hvor al-
le vores basiskurser blev udbudt, og hvoraf de fleste blev gennemført med over 
10 kursister på hvert kursus. I løbet af sæsonen afvikles der yderligere kurser 
ud fra efterspørgsel. Vores øverste niveau divisionstrænerkurset måtte vi des-
værre aflyse pga. for få tilmeldinger, men vores opfattelse er, at efterspørgslen 
er der igen for kurset i 2016.  
 
I forhold til dommerkurser, så er vi kommet i gang med det nye basisdommer-
kursus. Der har været afviklet nogle stykker, og vi håber, at vi i 2016 kan 
komme op på endnu flere fordelt rundt om i hele landet.  
  
Andre udvalgte aktiviteter 
Bedstevolley er stadig et område, vi har fokus på og hvor vi ønsker at præge 
udviklingen i retning af flere klubber og flere spillere. Vi ser stadig god aktivi-
tet for de eksisterende Bedstevolleyklubber, hvor stævnedeltagelse er blevet 
noget, man mere og mere deltager i. Ud over at yde support til allerede eksiste-
rende Bedstevolleyklubber er vi stadig opsøgende i forhold til at rekruttere nye 
klubber til Bedstevolley. 
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I forhold til rekrutteringsarbejdet til ungdomsafdelingerne har vi i 2015 sat et 
pilotprojekt omkring efterskolerne i gang. Rigtig mange unge får gennem et ef-
terskoleophold kendskab til og lyst til at spille volleyball. Koblingen mellem 
efterskole og klub har vi savnet. Projektet her forsøger at skabe denne kobling, 
så de unge guides fra efterskolerne ind i klubberne. 
 
I Århus har vi i samarbejde med 6 klubber og Midtjysk Volleyball startet Vol-
leycenter Århus. Et super spændende projekt hvor vi på tværs af alle klubberne 
arbejder med et fælles skolerekrutteringsprojekt for Kids- og ungdomsspillere 
og Welcome U projektet for de 19-25 årige. 
I skoleprojektet har vi haft undervisning for 1.500 børn på 15 forskelige skoler 
i Århus. Projektet understøttes også af Århus kommune. Det gør det muligt at 
have lønnede volleyballundervisere og koordinatorer tilknyttet projektet. 
 
Centerevents har vi i samarbejde med Thomas Bjørn-Lüthi gennemført i Hille-
rød, Sønderborg og Ishøj. Det set up der præsenteres er super flot og professio-
nelt og giver masser af synlighed og god promotion for Kidsvolley. Center-
events er en aktivitet, der fortsætter i 2016, hvor der allerede er solgt flere 
arrangementer. 
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Top Volleyball Danmark 
 
Top Volleyball Danmarks beretning 
v/ Henrik Borring, styregruppeformand 
 
2015 blev et på flere områder godt år for Top Volleyball Danmark. De sports-
lige resultater bliver til stadighed forbedret, og det danske elitearbejde er noget, 
som for alvor begynder at give både national og international respekt. Erfarin-
gerne fra de sidste års omfattende aktiviteter og store events, samt kontinuitet i 
arbejdet, sikrer en stadig højere grad af professionalisering og kvalitet i arbej-
det.  
 
Dette lover godt for fremtiden, men skal dog stadig være i balance med helhe-
den i dansk volleyball. Uden en stor fokus på vores breddearbejde og rekrutte-
ring ville elitearbejdet stå meget ringe. Derfor stor tak til den del af DVBF, der 
til stadighed skaber baggrunden for alle de store talenter, der i dag er i dansk 
volleyball.   
 
Det er afgørende, at alle erfaringer og muligheder løbende vurderes, således at 
vi står stærkt i en verden, som er konstant under forandring. Alene herved vil vi 
være i stand til at følge med i den hastige udvikling, som elitesporten og me-
diedækningen af denne undergår i denne tid. 
 
DVBF deltager i alle officielle turneringer i NEVZA, CEV og FIVB regi, hvil-
ket primært omfatter kvalifikationer til EM og VM samt for herrelandsholdets 
vedkommende deltagelse i European League. Talentudviklingen gennemføres 
fortsat med stor kvalitet i vores talentcentre og er yderligere blevet styrket i 
forbindelse med samarbejdet med DIF omkring vores regionale talenthold.  
 
Der har i 2015 tillige været et yderligere fokus på VolleyLigaen med henblik 
på øget professionalisering, tilskuere og mediedækning, hvilket bl.a. har resul-
teret i etablering af eget TV produktionsselskab, som i samarbejde med Zibras-
port sikrer en omfattende dækning af alle områder af DVBFs virke. 
 
TVD er opdelt i 5 primære projektområder. Sportsdirektør og herrelandstræner 
Mikael Trolle er overordnet ansvarlig, og elitechef Sven Brix er daglig leder af 
DVBF’s eliteafdeling. Peter Morsing er eventansvarlig og courtmanager ved 
større arrangementer, ligesom Thomas Bjørn-Lüthi har været tilknyttet som 
konsulent i forbindelse med udviklingen af vores events, f.eks. Final 4 og Vol-
leygalla.  
 
Volleyligaen bliver varetaget af Henrik Petersen, som også i samarbejde med 
Sven Brix varetager drift og udvikling af NEVZA Club Championship og U19 
NEVZA Championship. Tilknyttet som konsulent i forbindelse med Data-
Volley og e-score er Bo Møllgaard og Mads Kaastrup Jørgensen.  
 
Pressechef Jakob Wärme Hansen er ansvarlig for al kommunikation herunder 
relationer til pressen, sociale medier, volleyballmagasinet og udvikling af apps 
samt al mediedækning relateret til DVBF. Desuden har det været glædeligt, at 
Jakob Wärme Hansen har været udnævnt til international pressechef ved flere 
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store CEV turneringer. Sluttelig kan det nævnes, at Anders Frank primo 2016 
er blevet ansat som mediekonsulent og videojournalist, og som i samarbejde 
med pressechefen har ansvaret for DVBFs TV produktion (streaming). 
 
Projektområder og områdeansvarlige trænere og ledere i 2015 har været: 
 
1. Landshold herrer:  

HA (European League): Mikael Trolle, Peter Borglund, Sven Brix, 
Francesco Oleni, Henrik Kjær, Solva Dimon og Henrik Aagaard. 
HU21 (VM kval): Martin Siig, Mikkel Simonsen, Sven Brix og Henrik 
Kjær. 
HU19 (EM kval samt EM slutrunde): Thomas S. Bertelsen, Christian 
Hesselberg, Jørgen Breinholm, Peter Borglund, Henrik Petersen, Solva 
Dimon, Morten Østergaard Nielsen og Mads Kaastrup Jørgensen. 
HU19 (NEVZA): Thomas S. Bertelsen, Christian Hesselberg, Line Trans 
Hansen, Ask Harsløf og Jan Louw. 
HU17 (NEVZA): Peter Kjellerup, Henrik Petersen, Morten Østergaard og 
Marie Hesselbjerg Braagaard. 

 
2. Landshold damer:  

DA (Officielle landskampe): Sven-Erik Lauridsen, Lars Engell, Mikael 
Hauge, Allan Hamann Kjær. 
DU20 (VM kval): Sven-Erik Lauridsen, Torben Hagelskjær, Allan Hamann 
Kjær, Mikael Hauge. 
DU18 (EM kval.): Mats Björkman, Skafte Herskind, Morten Østergaard 
Nielsen, Bo Møllgaard og Marie Hesselbjerg Braagaard. 
DU19 (NEVZA): Mats Björkman, Skafte Herskind, Morten Østergaard Ni-
elsen, Bo Møllgaard og Marie Hesselbjerg Braagaard. 
DU17 (NEVZA): Mats Bjørkman, Bo Møllgaard, Marie Hesselbjerg 
Braagaard, Troels Lauridsen. 

 
3. Talentudvikling: 

Talentcenter, DIF’s talentprojekt, TC træneruddannelse og aldersrelateret 
træning.  
Elitechef: Sven Brix. 
Turneringsleder: Henrik Petersen. 
 

4. Volleyligaen, Final 4, NEVZA Club Championship, U19 NEVZA Cham-
pionship: 
Elitechef: Sven Brix. 
Turneringsleder: Henrik Pedersen. 
Eventansvarlig og courtmanager: Peter Morsing. 
Konsulent: Thomas Bjørn Lüthi. 
DataVolley og E-score konsulenter: Bo Møllgaard og Mads Kaastrup Jør-
gensen. 
 

5. Kommunikation, TV produktion og streaming. 
Sportsdirektør: Mikael Trolle. 
Pressechef: Jakob Wärme Hansen. 
Mediekonsulent og videojournalist: Anders Frank. 
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Turneringsleder: Henrik Petersen. 
 
Herrelandsholdene 
Herre A-landsholdets primære aktivitet i 2015 var European League. Sæsonen 
startede dog allerede i januar måned, hvor ligalandsholdet deltog i Novotel Cup 
i Luxembourg. European League spilledes i juni og juli måned og her lykkedes 
det holdet at opnå den hidtil bedste placering som nr. 7 af 12 deltagende natio-
ner. Dette sammen med tidligere gode resultater i EM og VM sammenhæng 
gjorde, at herrelandsholdet forbedrede sin rangering i Europa og nu er nr. 24 på 
den europæiske rangliste. Dette har betydet, at Danmark ved kommende kvali-
fikationer til EM som udgangspunkt er kvalificeret direkte til 2. runde i kvalifi-
kationsturneringerne. Herrelandsholdet er således blevet en etableret del af eu-
ropæisk volleyball, og præstationerne er godkendte set i relation til Danmarks 
nuværende status og muligheder internationalt. Det er stadig et mål gennem 
forbedringer af det spillemæssige niveau at kvalificere herrelandsholdet til 
fremtidige EM slutrunder. Derfor er det afgørende bl.a. at fastholde deltagelsen 
i de internationale turneringer fremadrettet. 
 
Landsholdenes resultater kan, i lighed med tidligere år, ses på DVBF hjemme-
side. Denne giver en fin mulighed for dels at læse om landsholdene, nyheder, 
resultater, statistikker og kommende kampe. 
 
Links HA-landsholdet: 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/ha-landsholdet 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/herrelandshold/resultater 
 

 
 
HU21: (1995 og yngre) spillede i januar VM kvalifikation på hjemmebane i 
Kildeskovshallen i Gentofte. Holdet spillede en meget fin turnering, hvor man 
bl.a. formåede at tage sæt fra Italien. Holdet blev nr. 3 i puljen og avancerede 
således ikke til næste runde. 
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HU19 landsholdet (1997 og yngre) spillede i januar måned EM kvalifikation i 
Bulgarien. Det blev en meget flot præstation, og via en 2. plads i puljen, kvali-
ficerede holdet sig, som det første nogensinde, til EM slutrunden for HU19 
landshold i Tyrkiet. Her blev det også til meget flotte kampe, og holdet sluttede 
som nr. 11 ved EM slutrunden. Et markant resultat for dansk volleyball. 
 
HU19 (1997 og yngre) og HU17 (1999 og yngre) til NEVZA mesterskaberne 
blev udtaget på baggrund af talentcentrenes pinse- og sommerlejr. Holdene 
forberedte sig gennem august måned, for i oktober at spille HU19 mesterska-
berne i Ikast og i november HU17 mesterskaberne i England. HU19 vandt guld 
i Ikast efter en flot finale mod Norge, og HU17 vandt tillige guld i England ef-
ter en imponerende finale mod Finland. 
 
Links HU landsholdene: 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/herreungdomslandhold/hu17-nevza-
landsholdet 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/herreungdomslandhold/hu19-lands-
holdet 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/herreungdomslandhold/hu21-
landsholdet 
 

 
 
Damelandsholdene 
Dame A-landsholdet havde ingen officielle kvalifikationer i 2015, hvorfor ak-
tiviteterne primært omfattede officielle landskampe. Sæsonen startede allerede 
i januar måned, hvor et meget ungt ligalandshold på flot vis vandt Novotel Cup 
i Luxembourg. Holdet deltog tillige i turneringen Lithuania Open i Litauen, 
hvor det blev til to sejre og et nederlag. Desuden blev der spillet to hjemlige 
kampe mod Estland, som i disse kampe trak det længste strå. Men der spores 
en fin udvikling på et damelandshold, der er stærkt forynget og under opbyg-
ning. 
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Links DA-landsholdet: 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-landsholdet 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/damelandshold/da-kampe-og-re-
sultater 
 

 
 
DU 20 (1996 og yngre) spillede i januar måned VM kvalifikation i Tjekkiet. 
Det blev til flotte præstationer og tætte sæt mod puljefavoritterne, og mod Øst-
rig blev det til sætsejr. Så holdet blev, på trods af spillemæssige fremgange, nr. 
4 i puljen og avancerede ikke i turneringen.  
 
DU18 (1998 og yngre) spillede tillige i januar måned EM kvalifikation i Mo-
skva. Det var en stærk pulje, hvor holdet efter en meget tæt kamp mod Litauen 
måtte se sig henvist til fjerdepladsen i puljen og således ikke avancerede i me-
sterskabet. 
 
DU19 (1997 og yngre) og DU17 (1999 og yngre) til NEVZA mesterskaberne 
blev udtaget på baggrund af talentcentrenes pinse- og sommerlejr. Holdene 
forberedte sig gennem august for i oktober at spille DU19 mesterskaberne i 
Ikast, og i november DU17 mesterskaberne i England. DU19 vandt bronze ef-
ter sejr mod England, og DU17 vandt tillige bronze efter sejr over turneringens 
overraskelse fra Færøerne. 
 
Links DU landsholdene:  
http://volleyball.dk/index.php/landshold/dameungdomslandshold/du20-lands-
holdet 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/dameungdomslandshold/du19-lands-
holdet 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/dameungdomslandshold/du18-lands-
holdet 
http://volleyball.dk/index.php/landshold/dameungdomslandshold/du17-lands-
holdet 
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Det er en klar fremgang at spore i talentarbejdet og de danske ungdomslands-
holds præstationer. Dette lover godt i forhold til holdenes konkurrenceevne ik-
ke alene i Norden men også i Europa. Vi håber og tror, at det i løbet af 4-6 år 
vil kunne placere Danmark højere på de europæiske ranglister og medføre flere 
kvalifikationer til større slutrunder. Men det kræver et fastholdt fokus på re-
kruttering af endnu flere internationale talenter i dansk volleyball. 
 

 
 
Talentudvikling 
DVBF’s talentudvikling er ved at være fuldt udbygget. Vi har et meget vel-
fungerende aldersrelateret talentudviklingsmiljø, som i et samarbejde med DIF 
bl.a. omfatter 2x2 talenthold for herrer og damer, som er indplaceret i vores 2. 
division øst og vest. Dette program kræver stor logistik, og modtages meget 
positivt af alle involverede. Det skal ses som en overbygning på TC arbejdet og 
som et link til vores ungdomslandshold. Således tilbydes unge talenter i dag 
daglig træning i klubberne, talentcentertræning, 2. div. talenthold, camps, lejre 
og internationale kampe med ungdomslandsholdene. Samtidig giver vores al-
dersgrænser og muligheder omkring repræsentation på flere hold en optimal 
mulighed for at skabe de rette rammer omkring den enkelte talentspillers al-
dersrelaterede udvikling. 
 
Den røde tråd i DVBF’s talentarbejde er synligt ved at slå igennem på resultat-
siden. Mange talentfulde volleyballspillere er på vej gennem deres volleyball-
skole, og det vil lede til mange dygtige volleyballspillere i Danmark i frem-
tiden. Men der er tale om det lange seje træk, som på sigt kontinuerligt vil 
kunne kvalificere danske ungdomslandshold til internationale slutrunder. 
 
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 
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niveau, ungdomslandsholdene viser i internationale sammenhænge, senest med 
den flotte HU19 kvalifikation til U19 EM slutrunden i 2015.  
 
Volleyligaen og Final 4. 
I 2015 fortsatte TVD udviklingen af VolleyLigaen i et samarbejdet med elite-
klubberne. Fokus var stadig rettet mod en fortsat opgradering af ligaens præ-
sentation og eksponering. Ligaplatformen på volleyball.dk er i samarbejde med 
Datavolley udbygget, ligesom statistik og videosharing er blevet obligatorisk.  
 
Volleyligaen blev afviklet i et turneringsformat med grundspil ude og hjemme, 
kvartfinaler bedst af tre kampe og semi- og finaler bedst af fem kampe. Denne 
turneringsform giver et serielignende forløb til gavn for de deltagende klubber. 
Men afviklingen er en udfordring for medier og tilskuere idet kampkalenderen 
i disse slutspilfaser er meget vanskelig at overskue. På baggrund af dette blev 
det besluttet at lave en ny turneringsafvikling af playoff og finaler for 2016. 
 
Final 4 er afslutningen på Landspokalturneringen og spilles over to dage sidste 
weekend inden jul. Der spilles fire semifinaler (herrer og damer) på første-
dagen efterfulgt af finaler dagen efter. Arrangementet er en del af en treårig 
samarbejdsaftale, der understøttes økonomisk af Frederiksberg kommune. Ar-
rangementet udvikles løbende og var en stor succes i 2015. Tilskuerbevågen-
heden er stigende, og tiltag i forhold til TV produktion og streaming medfører 
en øget mediebevågenhed. Dette bevirker at den økonomiske bæredygtighed i 
arrangementet for DVBF løbende forbedres. Arrangementet går fint i tråd med 
DVBFs årlige Volley Galla som afvikles i forlængelse af finalerne i Final 4. 
 
Links til volleyligaen for herrer og damer: 
http://volleyball.dk/index.php/turneringer/danmarksturneringen/volleyligaen-h 
http://volleyball.dk/index.php/turneringer/danmarksturneringen/volleyligaen-d 
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Kommunikation, TV produktion og streaming 
Kommunikationsdelen er blevet løftet markant af vores mediemedarbejdere og 
kommunikerer intensivt på alle tilgængelige medieplatforme. 
 
Links til DVBF’s medieplatforme: 
http://volleyball.dk 
http://volleyball.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv 
http://volleyball.dk/index.php/nyheder/volleyball-magasinet 
http://volleyball.dk/index.php/nyheder/volleyball-social 
http://volleyball.dk/index.php/nyheder/volleywall 
 
TV samarbejde med Kanal Sport blev afsluttet i foråret, idet kanalen skiftede 
fokus til primært at understøtte Bet25. På denne baggrund begyndte DVBF at 
se efter nye muligheder for at eksponere alle de begivenheder, volleyballs-
porten muliggør både nationalt og internationalt.  
 
DVBFs bestyrelse besluttede i efteråret at etablere et pilotprojekt med Dream-
sport og Zibrasport for at undersøge mulighederne for selv at besidde rettig-
hederne til alle begivenheder, og i et samarbejde med partnere at sende alle de 
begivenheder, som man mente var efterspurgte af vores medlemmer og rela-
tioner. Pilotprojektet blev en succes og dækkede i efteråret både ligakampe, 
Europa Cup og Final 4 i december.  
 
I slutningen af december viste det sig dog, at Dreamsport og Zibrasport valgte 
at skilles, og DVBF valgte at etablere egen produktionsenhed til streaming og 
TV-produktion med Zibrasport som partner. Dette samarbejde har vist sig me-
get frugtbart og betyder nu, at DVBF ikke alene kan producere fra vores elite-
aktiviteter, herunder beachvolleyball, men også fra vores ungdoms DM’er og 
kidsfestival.  
 
I fremtiden vil vi kunne dække en endnu bredere vifte af vores aktiviteter gå-
ende fra landshold, volleyliga og beachtouren til ungdoms DM, skoletur-
neringer og kidsfestival. Desuden vil vi kunne producere sekvenser til vores 
kommunikations og uddannelsesafdeling, ligesom et utal af livesekvenser vil 
kunne leveres på volleyballmagasinets app og på alle vores sociale netværker. 
 
Links til Zibrasport og DVBF’s Volley TV: 
http://zibrasport.dk/volleyball 
https://www.youtube.com/channel/UCnyP6Mq76zSeOedS5reM_Xw 
https://www.youtube.com/channel/UCQ6zmtZ1ExySWUaUIwhtEDA 
 
En helt ny verden har åbnet sig, hvad angår mulighederne for at eksponere 
dansk volleyball i samarbejde med helt nye partnere, f.eks. DR. Dog er det et 
produkt, hvor muligheden for at reklamefinansiere det er begrænset, idet 
DVBF ønsker at det skal være tilgængeligt for alle. Så en sikring og fremtidig 
finansiering af TV produktion og streaming er en af de udfordringer som for-
bundet skal finde en løsning på i 2016. 
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Top Volleyball Danmark 
Vores internationale position er i 2015 fortsat sikret gennem et godt samar-
bejde med FIVB, CEV og NEVZA. TVD’s formand Eric Adler valgte efter 
mange år som formand at slutte sit virke, men forsætter sit virke som bestyrel-
sesmedlem af det Europæiske Volleyball Forbund CEV. Vi vil gerne takke Eric 
Adler for hans helt enestående arbejde for DVBF, som resulterede i at Eric Ad-
ler i december 2015 blev udnævnt til æresmedlem af DVBF.   
 
I forbindelse med Erik Adlers afgang som formand for TVD udpegede 
DVBF’s bestyrelse Henrik Borring, som har store ledelseserfaring i dansk eli-
tevolleyball, til posten som formand for TVD. Den øvrige del af TVD’s sty-
regruppe består af medlemmerne: Erik Jacobsen, Pia Hove, Ole Lachenmeier, 
John Rask Nielsen, Hans Ole Nielsen, Bjarke Huss og Thomas Bro-Rasmus-
sen. Tilforordnet TVD er sportsdirektør Mikael Trolle, elitechef Sven Brix og 
turneringsleder Henrik Petersen. 
 
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 
mange aktiviteter. En speciel tak skal lyde til DIF, som på flere områder har 
ydet vigtig sparring og støtte.  
 
Det er tilfredsstillende at se, at dansk elitevolleyball er i stadig vækst, og at der 
stadig er et stort potentiale, der kan forløses. Det lover godt og vil kunne sikre, 
at Danmark i fremtiden udbygger sin position som et yderst respekteret for-
bund både national og internationalt. 
 
Derfor er det også vigtigt, at vi fastholder vores idrætspolitiske værdier med et 
krav om ligeværdig behandling i dansk idræt. Hermed menes, at vores interna-
tionale repræsentation og resultater skal vejes på en faglig og respektabel vægt.  
 
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 ar-
bejde, som forbundets medarbejdere dagligt bidrager med. 
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Forslag 
 
 

a. Dansk Volleyball Forbunds bestyrelses forslag til 
DVBF’s strategi 
 
Bestyrelsen foreslår at strategien fortsætter uændret som vedtaget i 
2015. 
Link til den vedtagne strategi 

 
 

b. Dansk Volleyball Forbunds bestyrelses forslag til 
vedtægtsændring 

 
Bestyrelsen foreslår Dansk Volleyball Forbund ændrer navn til: 
Volleyball Danmark.  
 
§ 1 ændres fra det nuværende: 
”Forbundets navn er Dansk Volleyball Forbund (DVBF)” 
Til: 
Forbundets navn er Volleyball Danmark. 
 
Resten af vedtægterne konsekvensrettes, så der de steder der står DVBF 
ændres til at stå Volleyball Danmark. 

 


