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Dagsorden 
 

 

 

1. Valg af dirigent.  

 

 

2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra 

de enkelte områder. 

 

 

3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. de-

cember 2019 til godkendelse. 

 

 

4. Behandling af forslag. 

Bestyrelsens forslag til strategi 

Foreslås uændret. Link til den vedtagne strategi 

 

 

5. Fastsættelse af kontingentsatser og licenser. 

 

Bestyrelsen foreslår uændrede takster. 

 

a – Klubkontingent: 

• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.500 kr. 

• Klubber med 50-99 medlemmer: 3.600 kr. 

• Klubber med 100-199 medlemmer: 5.200 kr. 

• Klubber med 200 medlemmer og derover: 7.000 kr.  

 

b – Basismedlemmer: 0 kr. årligt 

Bestyrelsen indstiller, at der genindføres det gratis basismedlemskab for 

klubber, der ikke gør brug af Volleyball Danmarks tilbud. 

  

c – Skolemedlemskontingent: 0 kr. årligt. 

 

d – Personligt medlemskab: 0 kr. årligt. 

 

e – Personlig licens: 

• Division: 275 kr.  

• Senior: 170 kr. 

• Ungdom: 105 kr.  

• Teen: 105 kr.  

• Kids: 105 kr.  

• Motion: 105 kr.  

 

f – Kredsholdslicens: 

• 2.400 kr. årligt pr. kredshold.  

http://volleyball.dk/images/DVBF_Strategi_vedtaget_2015.pdf
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6. Valg. 

a – Valg af næstformand for to år:  

Jørgen Bentzen afgår efter tur og er villig til genvalg.  

 

b – Valg af økonomiansvarlig for to år: 

Morten Refsgaard afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

c – Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for to år: 

• Kristian Holst afgår efter tur og er villig til genvalg. 

• Dorthe Windeleff afgår efter tur og er villig til genvalg. 

• Tobias Harpsøe afgår efter tur og er ikke villig til genvalg 

 

d – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:  

Sanne Olesen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

e– Valg af 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for tre år: 

Mette Haagensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

 

f – Valg af 2 kritiske revisorer for et år: 

Finn Niemann og Tim Poulsen afgår efter tur og er villige til genvalg 

 

g – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år: 

Posten er vakant. 

 

 

7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn – med 

mulighed for at flytte andetsteds, hvis der er et arrangement. 

 

 

8. Eventuelt. 
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Beretninger 
 

 

Bestyrelsen 
 

Kære Volleyball Danmark, 

 

I mit arbejde som gymnasielærer i idræt underviser jeg også i dansk 

idrætshistorie, og dermed i den fornemme tradition, som de frivillige danske 

foreninger har etableret gennem de ca. 170 år, der er gået siden foreningsretten 

blev sikret med Grundloven. Den gang tog man valg til bestyrelser og 

repræsentantskabsmøder meget alvorligt, for det var en nyvunden frihed, som 

man gerne vil værne om.  

 

Jeg vil stadig gerne værne om denne tradition – fordi jeg mener, det er vigtigt, 

at den valgte ledelse bliver stillet til regnskab for deres ageren i det forgangne 

år, så man altid kan sikre, at man på ordentlig vis arbejder for de ting, som 

foreningens eller forbundets medlemmer ønsker. 

 

I denne beretning er der helt sikkert mange, der med god grund er interesseret i 

det økonomiske og organisatoriske oven på det, der skete i 2018 og på sidste års 

repræsentantskabsmøde, men jeg vil gerne med denne beretning starte en 

tradition for at begynde med det, vi alle sammen er her for, nemlig det sportslige. 

I lighed med tidligere år, vil det i beretningen kun være regnskabet, der alene 

omhandler kalenderåret 2019, mens den øvrige del af beretningen beskæftiger 

sig det, der er foregået frem til 1. maj 2020.  

 

Det sportslige – elitearbejdet i indendørs volleyball: 

 

Det gik rigtig fint med Danmarksturneringen. Lige indtil det ikke gik mere på 

grund af nedlukningen af det danske samfund. I de tidlige dage i marts, skulle 

bestyrelsen i VD træffe nogle vigtige beslutninger på meget kort tid, om hvordan 

vi skulle afslutte turneringen. Det var selvfølgelig en mulighed blot at 

suspendere turneringen og så vente og håbe på, at virussen forsvandt og 

samfundet blev åbnet igen. På baggrund af den viden, vi havde, vurderede en 

enig bestyrelse, at det ikke var sandsynligt, at samfundet blev lukket op i en grad, 

så det ville blive muligt at afvikle den resterende del af sæsonen. Derfor tog vi 

den triste men nødvendige beslutning at afslutte sæsonen uden at færdigspille 

den. 

 

Det affødte en ny beslutning, som skulle tages. Skulle der udpeges en vinder 

eller ej. På det tidspunkt var der få andre forbund, der havde valgt at afslutte 

sæsonen, og de, som gjorde det, valgte ikke at kåre en vinder. Det blev vi hurtigt 

enige om, ikke var den rigtige løsning, da det viste mangel på respekt for de 

sportslige præstationer i grundspil og de første runder af slutspillet. Beslutningen 

endte med at blive, at de fire hold, der havde kvalificeret sig til semifinalerne, 

blev placeret 1-4 efter deres placering i grundspillet. Vi var alle sammen enige 

om, at det var den mindst dårlige løsning på en virkelig ærgerlig situation. 



 
Repræsentantskabsmøde 2020 Side 6 af 29 

 

Danske mestre 2020 blev således Holte IF hos damerne og Gentofte Volley hos 

herrerne. 

 

Inden nedlukningen nåede vi i slutningen af februar at afvikle Final 4 i Aarhus. 

Det skete i fint samarbejde med ASV, som knoklede for at lave et fint 

arrangement, der var velbesøgt og velspillet. Arrangementet afsluttedes med den 

traditionelle awardmiddag med kåringer og fejring af vores sports helte. 

 

 
 

Landsholdsaktiviteter for såvel herrer som damer har der ikke været mange af. 

Det skyldes en omlægning af terminerne for landskampene. Der skulle have 

været spillet i januar, men det er skubbet til september, og i skrivende stund er 

det tvivlsomt om det bliver muligt at afvikle landskampe på det tidspunkt, men 

dette er en beslutning, der ligger hos CEV (det europæiske volleyballforbund) 

og ikke er truffet endnu. 

 

Det har ikke alt sammen været Corona-ramt. Terminerne for de fleste NEVZA-

aktiviteter er ikke blevet ramt, så de fleste danske ungdomslandshold har været 

i aktion. Der bliver hvert år lavet et kæmpe stykke arbejde med 

ungdomslandsholdene, og det er en central overbygning på klubbernes 

talentudvikling, der bidrager til at gøre vores bedste spillere endnu bedre og 

forhåbentlig endnu mere motiverede for at spille volleyball. Så her er det at 

deltage vigtigt i sig selv, men vinderinstinkt skal jo også udvikles, så derfor skal 

det da med, at vi i NEVZA-sammenhæng hentede DU17 guldmedaljer, DU19 

sølvmedaljer og HU17 bronzemedaljer. Tillykke til spillerne, klubberne og 

trænerne bag de flotte resultater, og naturligvis også til hele Volleyball Danmark. 

Det har alle dage været sjovere at vinde end at tabe! 

 

Her kort inden beretningen bliver skrevet har bestyrelsen besluttet, at der ikke 

skal afvikles UDM for sæsonen 2019-2020. Det var nødvendigt at aflyse det i 

foråret, men længe håbede vi, at det ville være muligt at afvikle i september. 

Efter en grundig dialog med klubberne, som havde til formål at skaffe mest 
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mulig information om klubbernes ønsker og muligheder, inden bestyrelsen traf 

den endelige beslutning, var det tydeligt, at den mindst dårlige beslutning var 

ikke at afvikle UDM for sæsonen 2019-2020 i efteråret. I samme moment 

besluttede vi dog at ændre aldersgrænserne til U15, U17, U19 og U22 – foreløbig 

i en etårig forsøgsperiode. Det betyder, at de hold, der skulle have spillet UDM 

i år, kan fortsætte sammen og deltage i UDM i foråret 2021. 

 

Det sportslige – elitearbejdet i beachvolley 

 

Det har været et godt år for eliten i dansk beachvolley. Vi har haft flere hold, der 

har spillet mange internationale kampe, og ikke nok med at de har spillet – de 

har også vundet! Daniel Thomsen og Morten Overgaard vandt en 1-stjernet 

World Tour turnering, mens Martin Trans Hansen og Kristoffer Abell nåede helt 

op som nr. 84 på verdensranglisten. 

 

Hos damerne vandt Cecilie Køllner Olsen/Sofia Nørager Bisgaard sølv i et 

World Tour stævne og nåede en placering som nummer 108 på 

verdensranglisten. Sofia Nørager Bisgaard, der både spiller indendørs og 

beachvolley, opnåede desuden den ære at være nomineret til Politikens Årets 

Fund – som den første volleyballspiller nogensinde.  

 

 
 

Vi er bedre i 2019, end vi var i 2018 og før - og vi er flere om det. Hvor målet 

sidste år måske var at kvalificere sig til hovedturneringerne og komme videre fra 

puljespillet, er målet nu at spille med om medaljer. 

 

Igen i 2019 fortsatte Pepsi Max som navnesponsor for touren. Et samarbejde vi 

er meget glade for, og som sammen med de øvrige sponsorer er med til at spil-

lere, arrangører og tilskuere kan få gode rammer til touren.  
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Samarbejdet stod til at udløbe i 2020, men med en markant ændring i omfanget 

af Danish Beachvolley Tour 2020 grundet Corona, er vi sammen med Pepsi 

MAX blevet enige om at udskyde deres sponsorat til 2021.  

 

I forbindelse med stævneaktivitet i 2019 skete der nogle ærgerlige fejl, som 

resulterede i aflysning af stævnet i Kerteminde. På vegne af bestyrelsen har jeg 

været i dialog med arrangørerne og beklaget VDs håndtering af sagen. Vi har 

siden arbejdet målrettet på at få stævnet tilbage til Kerteminde Strand, men i 

skrivende stund er der en risiko for, at Corona-virussen sætter en stopper for 

afviklingen af det og andre beachvolleystævner. 

 

Danske mestre 2019 blev for herrerne Jacob Cordua Stormly og Nicolai 

Houmann, mens det hos damerne var Line Trans Hansen og Maria Tyndeskov, 

der trak sig sejrrigt ud af finalen.   

 

Ligesom tidligere år er der afviklet indendørs vinterturneringer i Odense og 

København. Som noget nyt blev pokalfinalerne flyttet til afslutningen af 

vintersæsonen, så vintersæsonen også fik en god og spændende afslutning. 

Desværre blev disse sammen med det sidste Vinterstævne aflyst pga. Corona-

krisen. 

 

Det sportslige - de øvrige turneringsaktiviteter. 

 

Ligesom volleyligaen blev ramt af aflysningen af sæsonen, er også de øvrige 

turneringsaktiviteter blevet aflyst. For at skabe færrest mulige negative 

sportslige konsekvenser for hold, der kæmpede om oprykning eller for at undgå 

nedrykning, blev vi i bestyrelsen enige om, at alle klubber der havde matematisk 

mulighed for at rykke op eller undgå nedrykning, blev tilbudt muligheden for 

henholdsvis oprykning og at blive i rækken. Nogle klubber har taget imod, andre 

har sagt pænt nej tak, men samlet betyder det at den næste sæson vil blive afviklet 

med ”skæve” antal hold i nogle rækker. Det vil formodentlig betyde, at det også 

får konsekvenser for sæsonen 2021-2022, som skal bruges på at justere rækkerne 

tilbage til ”normal” størrelse.   

 

Det sportslige – breddearbejdet 

 

Den glade nyhed, der kom for ganske få uger siden, er, at medlemstallet i VD er 

steget med over 600 personer i denne sæson. Det er nok ikke muligt at give en 

direkte årsagsforklaring på stigningen, men det er nærliggende at tilskrive 

stigningen såvel klubbernes store arbejde med at rekruttere og fastholde spillere, 

som de mange projekter i såvel VD-regi som ude i de enkelte klubber, som alle 

sammen bidrager til at skabe opmærksomhed på vores dejlige sport og inspirere 

unge mennesker til at melde sig ind i en klub. Seneste skud på stammen er 

Ramasjang-volley, der fokuserer på børn i alderen 3-6 år. Projektet er blevet til 

med støtte fra Nordea-fonden og igangsættes så snart det igen bliver muligt at 

spille volleyball. 

 

I løbet af 2019 lavede Volleyball Danmark en stor medlemsundersøgelse kaldet 

”Volleyballspilleren i Centrum”, som har givet uvurderlig viden om rekruttering 

og fastholdelse, som helt sikkert er relevant for mange klubber, der gerne vil 



 
Repræsentantskabsmøde 2020 Side 9 af 29 

 

forbedre sig på dette område. Læs om den på VDs hjemmeside 

http://volleypedia.dk/. Læs, bliv klogere og bliv inspireret til at ”gøre det lidt 

bedre”, som Poul Nyrup i sin tid opfordrede til.  

 

Med her skal også nævnes et af årets højdepunkter – pokalfestivallen for kids- 

og teen-spillere, der blev afviklet i Vejle med over 700 deltagere. Det var intet 

mindre end fantastisk, og vi håber på en gentagelse i 2021.  

 

Det politiske 

 

Volleyball Danmark deltager i en række forskellige politiske sammenhænge. Vi 

er naturligvis aktive samarbejdspartnere i vores hovedorganisation, DIF 

(Danmarks Idrætsforbund). Jeg var til et møde i DIF kort efter jeg begyndte som 

formand og fornemmede fra start stor opmærksomhed på og opbakning til vores 

arbejde med at ændre kursen for Volleyball Danmark. I DIF har man i en årrække 

oplevet et konfliktfyldt forhold til VD, og det er man meget interesseret i at 

ændre til et konstruktivt samarbejde, hvilket jeg er sikker på også tjener os bedst. 

 

Vi deltager også i en række forskellige internationale sammenhænge. Eric Adler, 

som er tidligere formand for VD, sidder i CEVs bestyrelse, hvor han sikrer dels 

at vores synspunkter bliver hørt i europæisk sammenhæng, dels at 

bestyrelsen/administrationen i VD altid er velinformeret om, hvad der rør sig på 

europæisk niveau. Det skal i denne forbindelse nævnes, at CEV netop har 

indgået en tv-aftale, der mangedobler CEVs medie-indtægter. Der bliver 

desværre ikke delt penge ud til medlemslandene, men det vil muligvis blive 

nemmere at få støtte til spændende projekter, der fremmer volleyball i de enkelte 

medlemslande.  

 

Eric Adler er kandidat til CEVs bestyrelse, Leif Sonnesen er kandidat til ESOC 

(European Sport Organising Commission) og Thomas Bro-Rasmussen er 

kandidat til ECC (European Coaches Commission). Såvel CEVs kongres som 

FIVBs kongres er blevet udskudt på grund af Corona-krisen, og det er endnu 

uvist, hvornår de afholdes. 

 

Det økonomiske 

 

Økonomien har fyldt meget i bestyrelsens arbejde i det sidste år. Planen for den 

økonomiske genopretning blev påbegyndt af den tidligere bestyrelse, og 

bearbejdet og implementeret i månederne efter sidste års 

repræsentantskabsmøde. Det betød afskedigelser af en medarbejder og 

begrænsning af andre medarbejderes ansættelsesgrad. Det er svære men 

nødvendige skridt. Der er nu blevet etableret arbejdsrutiner, der gør langt bedre 

budgetopfølgning og mere præcis periodisering muligt, hvilket er til for at styrke 

budgetstyringen. Desuden er der blevet arbejdet på at lave lidt mere konservative 

budgetter, men det er jo en hårfin balance, for VD skal jo bruge forbundets penge 

til at lave volleyaktiviteter for, men når både budgetlægning og budgetstyringen 

forbedres, forventer vi, at vi stille og roligt kan afdrage gælden og skabe et sundt 

økonomisk fundament for VD. 

 

http://volleypedia.dk/


 
Repræsentantskabsmøde 2020 Side 10 af 29 

 

I arbejdet med dette års regnskab har IKC (Idrættens Kompetence Center) 

påpeget en række suboptimale regnskabspraksisser. I vil høre mere om det i 

gennemgangen af regnskabet, men i denne sammenhæng skal det bare nævnes, 

at bestyrelsen har besluttet, at ALLE disse regnskabspraksisser rettes til i dette 

års regnskab, så vi fremadrettet kan få regnskaber, der giver et mere retvisende 

billede af det enkelte års aktiviteter. 

 

Det centrale resultat af dette års regnskab er, at der er et driftsoverskud på godt 

600.000 – hvilket er i overensstemmelse med genopretningsplanen. 

 

Hvordan nedlukningen af samfundet påvirker regnskabet for 2020 er endnu 

uvist. Vi har besluttet at hjemsende en række af vores medarbejdere via 

lønkompensationsordningen, hvilket sparer en del penge, da vi forventer lavere 

indtægter fra aktiviteterne hen over sommeren fra bl.a. camps og beach-touren i 

forhold til det, vi har budgetteret med. Før vi ved præcist, hvad der kan lade sig 

gøre eller ikke lade sig gøre, så er det svært at vurdere den samlede effekt på 

økonomien. 

 

Det administrative 

 

I året der gik skete der en del ændringer på personalefronten. Enhver, der har 

været på en arbejdsplads, ved, at når nedskæringer rammer personalet, så skaber 

det utryghed og uro. Hvis man så oven i det lægger en økonomi, som ikke hang 

sammen, og fraværet af såvel en direktør og en bestyrelsesformand, så kan alle 

vist godt forstå, at det ikke har været noget nemt år i administrationen.  

 

Men som altid når nøden er stor, er der folk, der træder til og påtager sig det 

svære ansvar. Fra bestyrelsen blev Jørgen Bentzen konstitueret formand, og med 

hans rolige hånd på roret blev der i samarbejde med den øvrige bestyrelse og 

administrationen lavet den genopretningsplan, som I ser nogle af resultaterne af 

i dag. 

 

På personalefronten sagde vi farvel til økonomi- og administrationsmedarbejder 

Carsten Parsow, mens Mads Gerner Pedersen og Casper Ahlehoff Hansen i 

forbindelse med den vedtagne genopretningsplan er gået ned i tid fra 1. kvartal 

2020. 

 

Det har dog ikke kun været farveller. Der er også blevet sagt goddag og 

velkommen til i et par tilfælde. Ci Eshel er blev ansat som 

kommunikationskonsulent pr. 1. april 2019. Ci er gået på barsel 14. maj og 

vender først tilbage i 2021. Jesper Jørgensen er ansat som ny administrerende 

direktør pr. 1. marts 2020. Jesper kommer fra en stilling som administrerende 

direktør i Brøndby IF. 

 

De afsluttende bemærkninger 

 

Jeg vil godt benytte denne lejlighed til at sig tak. Tak til administrationen for at 

have knoklet og holdt hovedet oppe i et år, der bedst beskrives med det latinske 

udtryk ”annus horribilis”. Også tak for at tage godt imod mig, når jeg stillede 

dumme spørgsmål og havde brug for jeres store viden. Og sidst men ikke mindst 
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tak for jeres store bidrag til, at vi har kunnet tage første skridt i genopretningen 

af Volleyball Danmark. Jeg ved, det har været et hårdt år at komme igennem, 

men jeg er sikker på, at vi kommer styrket ud af krisen. 

 

Tak til bestyrelsen for at have deltaget engageret i de svære men nødvendige 

diskussioner og truffet de ikke mindre svære beslutninger, som dette år har været 

præget af. Det er mit store ønske for det næste år, at vi som bestyrelse kan få 

mere tid til at kigge på, hvad der skal ske i fremtiden i dansk volley, end vi har 

haft i år, hvor vi af oplagte grunde hele tiden har skullet forholde os til det, der 

skete tidligere, og til det akutte. 

 

Tak til Danmarks Idrætsforbund for godt samarbejde i denne periode og hjælp 

med likviditetslån. 

 

Tak også til kredsene – både for at vi har kunnet låne penge til 

genopretningsplanen, og for at vi har fået taget hul på den dialog mellem forbund 

og kredse, som der skal være meget mere i de kommende sæsoner. 

 

Sidst men ikke mindst også tak til klubberne, som jo er forbundets ”raison 

d’etre”. Tak fordi I viste mig tillid og valgte mig til formand for bestyrelsen – 

jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at leve op til det ansvar. Volleyball Danmark er 

til for at understøtte klubbernes arbejde med at rekruttere, fastholde og udvikle 

jeres spillere. Det ligger mig som formand meget på sinde, at vi skal mere ud i 

landet og møde jer på jeres hjemmebane, så vi kan blive bedst muligt 

informerede inden vi træffer beslutninger for, hvor Volleyball Danmark skal 

hen. Jeg glæder mig til dialogen og samarbejdet om at gøre det endnu bedre at 

være volleyballspiller i Danmark. Vi ses derude! 
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Økonomisk beretning 
 

Den økonomiske beretning fra den økonomiansvarlige i Volleyball Danmarks 

bestyrelse er at finde i Årsrapport 2019, hvor bl.a. følgende noteres: 

• Årets resultat for 2019 med et overskud på 609.694 kr. er 

tilfredsstillende, både set i forhold til det budgetterede resultat på 

413.000 kr. og i forhold til den genopretningsplan som bestyrelsen 

vedtog i 2019. 

• Det skal bemærkes, at årets resultat for 2019 er påvirket af to væsentlige 

forhold omkring regnskabsprincipper og korrektion af fejl, hvilket er 

beskrevet i detaljer i note 1. 

o For det første er der ændret praksis omkring lagerførsel af bolde 

og tøj, hvor tøj og bolde ikke længere indregnes som et varelager. 

Indkøb af tøj og bolde indregnes fremadrettet som en omkostning 

på købstidspunktet, og det har haft en påvirkning af driften med 

220.500 kr., som er indregnet som en omkostning i 2018 - i 

sammenligningstallene for 2018. 

o For det andet er der i 2019 en række udgifter beløbende sig til 

538.298 kr., som burde have været indregnet i 2018. Hermed er 

der også ændret på tidligere praksis med regnskabsførsel hen over 

årsskiftet af visse udgifter. Disse er specificeret i note 1 og 

indregnet som en omkostning i sammenligningstallene for 2018. 

• Ændringerne i regnskabsprincipper og korrektion for tidligere år påvirker 

ikke likviditeten for Volleyball Danmark, og dermed påvirker det heller 

ikke Volleyball Danmarks muligheder for at tilbagebetale de optagede 

lån. 

• Aktiviteterne i marts, april og maj måned er som bekendt allerede 

påvirket af Corona krisen, og det er usikkert hvad påvirkningen for resten 

af 2020 vil være. 

 

Se vedlagte bilag med budget 2020 samt prognoser for 2021 og 2022.  
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Beachvolleyball 
 

Pepsi Max Beachvolley Tour 2019 

 

Igen i 2019 fortsatte Pepsi Max som navnesponsor for touren. Et samarbejde vi 

er meget glade for, og som sammen med de øvrige sponsorer er med til at 

spillere, arrangører og tilskuere kan få gode rammer til touren. 

 

Kigger vi tilbage på årets Tour huskes den - som alle andre år - forskelligt fra 

spiller til spiller, arrangør til arrangør, frivillig til frivillig, osv. Nogle har haft 

opgang, andre tilbagegang og for mange, er det måske lige som det plejer. 

Vi kan dog ikke komme uden om, at der i 2019 var en tilbagegang på ca. 10% i 

antallet af spillere og hold på den danske Beachvolley Tour. Om det var det 

”normale” skiftende danske vejr, der bestemt ikke var med os i 2019, eller det 

”bare” var 2018, der var helt exceptionelt, er svært at sige.  

 

Ligesom tidligere år er der afviklet indendørs vinterturneringer i Odense og 

København. Som noget nyt blev det vedtaget i BeachTourGruppen, at flytte 

pokalfinalerne til afslutningen af vintersæsonen, så vintersæsonen også fik en 

god og spændende afslutning. Desværre blev disse sammen med det sidste 

Vinterstævne aflyst pga. Corona-krisen. 

 

Vækst og gode oplevelser for vores beachvolleyspillere ville ikke kunne finde 

sted uden alle de fantastiske arrangører og frivillige, der weekend efter weekend 

står klar i sandet til at yde en kæmpe indsats med afvikling af stævnerne. Tusind 

tak til arrangører, spillere, frivillige, dommere, ansatte og BeachTourGruppen. 

Uden jer – ingen tour. 
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Elite og talentarbejde 

 

Igen i 2019 fortsatte de to Beachvolleyball Kraftcentre i henholdsvis Odense og 

København med OBVK og Copenhagen Beach med deres rigtig gode arbejde 

med elite- og talentgrupperne. Overordnet styres elite- talentarbejdet af 

Beachvolley elitechef og to nationale coaches – for henholdsvis damer og herrer. 

 

Organiseringen af Dansk Beachvolley er ved at blive bæredygtigt, hvilket både 

landsholdsledelsen og særligt de to kraftcenterklubber OBVK og CPH Beach 

skal have stor ros for at bidrage til og bakke op om. De atleter og ledere som i 

årevis har ageret spydspids i Odense og København, fortjener en dyb 

anerkendelse for at have samlet momentum omkring sig og skabt udvikling, 

bedre vilkår for spillerne og en stærk fremgang hos alle spillere. 

  

Internationalt 

 

2019 har været det bedste år for dansk beachvolley nogensinde på den 

internationale scene, hvor vi har skubbet til alle niveauer målt på 

turneringsdeltagelse, fremgang, sejre og medaljer. 

Hele 178 internationale holdkampe er spillet fordelt på FIVBs World Tour (119), 

U-EM (24), NEVZA (23) og Continental Cup (12). Samlet set har 27 danske 

atleter - fordelt på 13, damer, 14 herrer- været aktive på den internationale scene. 

9 atleter har spillet U22, U20 og U18 EM mens 8 herrer og 8 damer har spillet 

World Tour. 

 

Ikke nok med, at det er en stor øgning i antallet af spillere og kampe på den 

internationale scene – resultaterne har også vist stor fremgang. 

 

Aldrig før har vi vundet så mange internationale medaljer. Totalt 12 medaljer, 

fordelt på: 7 på World Tour (1 Guld, 5 Sølv, 1 Bronze), 2 til Continental Cup (1 

Guld, 1 Bronze) & 2 ved NEVZA (1 Guld,1 Bronze). På under 10 dage i august 

vandt vi både den første medalje for et dansk damehold og den første danske 

guldmedalje. Den gik til Daniel Thomsen/Morten Overgaard ved den 1-stjernede 

World Tour turnering i Salalah, Oman. 

 

Ved årets slutning har Danmark for første gang flere hold omkring top100 på 

verdensranglisten, med Martin Trans Hansen/Kristoffer Abell som bedste 

herrehold som nr. 84, og Cecilie Køllner Olsen/Sofia Nørager Bisgaard som 

bedste damehold som nr. 108. 

 

Vi har set en resultatmæssig fremgang fra 2018 til 2019. Det er dejligt at mange 

spillere fortsat ønsker at prøve kræfter på den internationale scene, og 

resultaterne peger mod en lys fremtid for dansk beachvolley. 
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Bredde- og udviklingsområdet 
 

Volleyball Danmark består af 321 klubber, der alle på hver deres måde er 

organiseret omkring volleyball (Volleyball vil i det følgende være en fælles 

betegnelse for Beachvolley og volleyball). Nogle klubber er små med 20 

medlemmer, andre har over 400. Det betyder, at måden, man arbejder med 

volleyball i klubberne, er meget forskellige, og ligeledes er de tilbud, der 

udbydes. Dog gælder det samme: ALLE klubber elsker volleyball og knokler for 

at komme med det rette tilbud til deres medlemmer. Det er en fornøjelse, som 

politikker i Volleyball Danmark at følge.   

 

I 2019 gik vi frem i medlemstal og for første gang i de seneste 6 år er tallet 

oversteget de 15.600 medlemmer. Denne fremgang er et bevis på, at der arbejdes 

målrettet i vores klubber, derfor en kæmpe anerkendelse og tak til alle vores 

frivillige som hver uge knokler i klubberne.  

 

Denne sæson fik jo desværre en brat afslutning, hvilket i den grad også kom til 

at gå ud over alle breddeaktiviteterne i foråret. Det gør en rigtig trist, at børn, 

unge og motionister ikke får afsluttet sæsonen med stævner, fester, camps og 

lign. Vi ved, at sociale arrangementer og stævner er med til at fastholde spillerne 

i Volleyball uanset alder. 

 

Især aflysningen af vores UDM, gør ondt for alle, der brænder for 

ungdomsvolley. UDM er forløsningen for mange spillere og trænere efter en 

rigtig god sæson. Jeg er dog sikker på, at det er den rette beslutning, der blev 

truffet, da vi er i en tid, hvor vi er nødt til at se fremad. Jeg tror og håber på, at 

alle kan finde motivationen frem og allerede nu begynde at glæde sig til den 

kommende kvalifikation og afviklingen af UDM i 2021. Det bliver ligeledes 

spændende at evaluere på forsøgsordningen med de nye aldersgrænser i den 

kommende sæson.  

 

Et af de arrangementer, der i løbet af denne sæson har markeret sig, er 

Pokalfestivalen for Kids og Teenspillere. Vi valgte i 2019 at ændre form og 

struktur og tog en beslutning om at rykke Pokalfestivalen ud af Odense. Det var 

en større beslutning, idet vi i Odense havde nogle fantastiske samarbejdspartnere 

i de lokale klubber, og at vi havde rigtig mange års erfaring i Odense. Men nogle 

gange viser det sig, at beslutninger om at gentænke konceptet, selvom det 

eksisterende koncept kører godt, er det rette valg. Pokalfestivalen 2020 blev for 

mange spillere og frivillige årets højdepunkt. Over 700 spillere, frivillige og 

trænere var samlet under ét tag i Idrætshuset i Vejle. Fantastisk ramme som Vejle 

stillede op.   
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Jeg vil takke alle frivillige hjælpere, ledere og trænere rundt om i landet, der igen 

har gjort et stort stykke arbejde for at gøre volleyball til et godt sted at være. 

Uden jeres medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med rette kan være 

stolte af, ikke gennemføres. 

 

Jeg vil også meget gerne rette en kæmpe tak til vores dommere. Dommere er 

afgørende for afviklingen af vores turneringer. Uanset om man spiller mix-

motion eller division, så er det godt at have en dommer – og vi har brug for dem! 

Vi har i denne sæson derfor lavet kampagnen: ”Sig tak til din dommer”, så vi i 

den grad kan få sat fokus på området. Jeg håber, at indsatsen kan være med til at 

få endnu flere til at overveje, at dommergerningen kunne være en vej at gå. 

 

Til slut vil jeg takke vores ansatte for jeres store indsats, såvel i hverdagen, som 

i spidsbelastningsperioder.  

 

Bredde og udviklingsområdets aktiviteter 

 

Bredde- og udviklingsområdet løser mange forskellige typer opgaver: 

Udvikling, uddannelse, drift, turneringsaktivitet, hjemmeside, administration, 

beachvolley mm. Vi har en stor og velfungerende B&U afdeling, som med deres 

forskellige kompetencer varetager disse opgaver. I beretningen har vi plukket 

enkelte centrale områder og aktiviteter ud og beskrevet dem lidt nærmere.  

 

Medlemsundersøgelse 

 

I denne sæson fik vi for alvor sat alle sejl ind på medlemsundersøgelsen: 

”Volleyballspilleren i Centrum”. Vi har med undersøgelsen fået indsigt i data, 

som kan anvendes i klubberne og i forbund, så vi på alle fronter kan arbejde mere 

målrettet med klubbernes/forbundets indsatser. 

 

Undersøgelsen går i korte træk ud på at tage temperaturen på en række områder 

som f.eks. træneren, frivillighed, træning, klubliv, ledelse og meget mere. Flere 

tusinde medlemmer har indtil videre været en del af denne undersøgelse. 

Administrationen er i gang med et større arbejde i at få al den viden, der er 

kommet fra undersøgelsen, overført til konkrete handlinger hos forbund og klub. 

Indtil videre er informationen samlet på www.volleypedia.dk  

http://www.volleypedia.dk/
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Med dette redskab har vi mulighed for at blive endnu klogere på, hvad 

medlemmet ønsker sig af et medlemskab i klubberne. Hvad er det, der prioriteres 

af medlemmet? Et andet godt element i medlemsundersøgelsen er, at der er 

mulighed for at trække lister med klubfolk, der ønsker at bidrage med 

frivilligopgaver eller ønsker sig et dommerkursus. Med disse lister får 

klublederne dyrebar viden, om medlemmernes interesse i at deltage i andre af 

klubbens funktioner end, hvor medlemmet er som udgangspunkt.  

 

Vi kommer til at fortsætte med arbejdet med undersøgelsen ind i den næste 

sæson, og åbner ligeledes op for at flere klubber kan deltage.  

 

Uddannelse 

 

Uddannelse er en central ydelse fra Volleyball Danmark. Skal vi fastholde og 

rekrutterer nye spillere til vores volleyball miljøer, så skal vi have uddannede 

trænere i klubberne. Vi har de sidste 2 år ændret på træneruddannelsen, således 

at uddannelsen er mere optaget af det, der sker omkring træneren og ikke kun på 

inspiration til træningen. Formålet med trænerweekenden er at skabe en rød tråd 

fra kids til senior samt at danne netværk og udveksle erfaringer på tværs af 

målgrupperne. Vi er utrolig glade for den store opbakning trænerweekenden har 

fået, og der arbejdes hele tiden på at finpudse og forbedre indholdet, så vi bliver 

endnu skarpere på, at alle får masser af vigtig og relevant viden med hjem til 

klubben. 

   

I 2020 arbejdes der på at få afviklet klubkurser, så vi udover de to 

trænerweekender nationalt får suppleret disse med lokale kurser.  

 

Uddannelse af dommere har også været et centralt fokus i denne sæson. Som 

nævnt i indledningen i denne beretning er der sat gang i en kampagne ”Sig tak 

til din dommer”, som har understøttet det øget fokus på dommergerningen. Vi 

har i denne sæson afviklet et højt antal basisdommerkurser, og ligeledes fået 

uddannet flere DT-dommere end de tidligere år. Det er en rigtig god tendens, 

som vi håber at kunne fortsætte.  

 

Skolestævner og rekruttering 

 

Skolestævner er den største rekrutteringsaktivitet, som VD laver sammen med 

klubberne. Kids/Teenvolleyskolestævnerne er den STØRSTE stævneaktivitet i 

de danske skoler på tværs af alle sportsgrene. Det er noget, som vi kan være 

rigtig stolte af.  

 

Vi har i denne sæson igen haft et fantastisk samarbejde med Novo Nordisk som 

er sponsor på Novo Nordisk skolestævnerne, og der skal lyde en særlig tak til 

Novo Nordisk for deres støtte og samarbejde igennem mange år. Sponsoratet er 

med til at sikre det høje antal medarbejdertimer, som vi ligger i VD i 

forberedelsen af stævnerne samt til de mange materialer, der benyttes til 

stævnerne. Novo Nordisk har i år dog valgt at reducere i deres sponsorat, hvilket 

kommer til at betyde ændringer i forhold til vores procedurer med skolestævner. 
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Vi vil naturligvis tage fat i de enkle klubber, der afvikler skolestævner, og 

koordinere nærmere. 

   

En ting er dog sikkert – vi fortsætter med skolestævnerne i hele Danmark.  

 

Et andet rekrutteringstiltag, der har været afviklet i denne sæson, er Volleyweek 

i uge 39. Det blev igen i år en succes. Rundt om i hele landet åbnede 40 klubber 

op for gæster, der kunne komme til åbent hus eller lign arrangementer i 

klubberne. Det er en fornøjelse at se, hvorledes store som små klubber er 

interesseret i at vise deres tilbud frem. Denne sommer har vi desværre været nødt 

til at aflyse Beachvolleyens Dag grundet Covid-19, som ligeledes. Sidste sæson 

blev denne dag på tilsvarende måde en succes som Volleyweek . 

 

Det er godt, når vi lokalt og nationalt markedsfører volleyball sammen. Det har 

effekt.   

 

Projekter i Volleyball Danmark 

 

I 2019 har vi afviklet og afsluttet to projekter med hvert deres fokus. Det ene 

projekt var 2-årigt målrettet unge gymnasiepiger, mens det andet var et 3-årigt 

samarbejdsprojekt med DGI med fokus på motionister (Bevæg dig for livet - 

BDFL). Begge projekter kom vi i mål med. Vi fik uvurderlig viden inden for 

begge områder og udarbejdet konkrete redskaber til begge målgrupper.  

 

Som altid når vi arbejder med projekter, bliver vi udfordret i vores vante måder 

at gøre tingene på, og det tvinger os til at anskue vores sport på en ny måde. Det 

er godt og lærerigt, og vi bliver skarpere og skarpere på de enkelte målgrupper, 

således at vi kan følge med tiden.  

 

I BDFL udviklede vi Ramasjang Familievolley konceptet. Dette koncept har så 

mange muligheder, at vi gik i dialog med Nordea Fonden, som valgte at støtte 

os med et projekt målrettet de helt små 3-6-årige. Det er blevet til projektet 

”Ramasjang Volley” med fokus på Volleyball i børnehaver startende 1. januar 

2020. Vi ser med stor forventning frem til resultaterne af dette projekt, da der er 

stor interesse fra både børnehaver og klubber allerede i starten af projektforløbet. 

Ramasjang Volley kommer I til at høre meget mere om i løbet af det kommende 

år. 
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Et andet projekt som er helt nyt – først startende 1. maj 2020 - bygger ligeledes 

på erfaringer fra BDFL og et tidligere projekt Welcome U. Det er et 1,5-årigt 

projekt finansieret af DIF, som har til formål at undersøge, alternative 

medlemsformer under Volleyball Danmark. Hvordan får vi gjort volleyball 

attraktivt til en målgruppe, der har lyst til volleyball men uden for faste 

klubstrukturer. 

• Hvordan får vi konverteret disse til medlemmer af Volleyball Danmark?  

• Hvordan kan denne gruppe komme nærmere vores eksisterende tilbud i 

klubberne?  

Projektet er centreret i København, Odense og Aarhus, og vi glæder os til at se 

resultaterne af dette projekt, som vi vurderer, er et yderst relevant projekt i 

dagens idrætsbillede.  

 

Senior+ Volley 

 

Her har vi fat i dedikerede mennesker, der i den grad har ambition for sporten. 

 

’Det grå guld’ er for mange klubber utroligt værdifuldt, da de udover at være 

medlemmer løser mange frivillige opgaver i klubben. 

 

I år er der indgået et samarbejde med DGI omkring arbejdet med målgruppen 

seniorer 60+. Der har længe været et ønske om at udvikle på konceptet, og DGI 

vurderes til at være en god samarbejdspartner til denne målgruppe, da DGI har 

mange senior idrætsforeninger, hvor senior+ Volley ikke er eksisterende, og VD 

har ligeledes mange foreninger, der endnu ikke har Senior+ Volley på 

programmet i deres klub. Desuden ser vi en udviklingsmulighed i landets 

kommuner, hvor der næsten alle steder er ansat en senioridrætskonsulent. Så med 

to konsulenter - en fra VD og en fra DGI - vil vi kunne optimere udviklingen og 

udbredelsen af Senior+ Volley. 
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Dommerområdet 
 

Organisatorisk har dommerområdet været inde i en overgangsfase. Den tidligere 

Dommerstyregruppe er erstattet af et Dommerudvalg med forankring i 

bestyrelsen. Det nye dommerudvalg vil gå til opgaven med at styrke og udvikle 

dommerområdet med krum hals. I 2019 har fokus været på at få gennemført de 

nødvendige ting. Primært i spilleregelgruppen, påsætningsgruppen og 

instruktør/uddannelsesgruppen.  

 

I sidste års beretning omtalte vi vigtigheden af, at hele Volleyball Danmark 

arbejder sammen om at få flere dommere, dels ved at flere tager 

dommeruddannelsen, og dels ved at flere vil bruge den aktivt.  

 

Der er stadig mangel på DT-dommere, og det har været nødvendigt i nogle 

kampe (primært 2. division) med kun 1 påsat dommer. Tak til klubberne for at 

hjælpe med at finde klubdommere som supplement. 

 

Det er glædeligt, at der er en fremgang i antallet af afholdte basisdommerkurser 

og dermed uddannede basisdommere. Det giver lidt optimisme for den 

fremtidige rekruttering af aktive dommere. Der er også inden for de sidste 2 år 

blevet uddannet 6 nye DT-dommere, hvilket er langt flere end de foregående år. 

 

Men uddannelse og udvikling af dommere er stadig et meget vigtigt fokuspunkt. 

Ikke mindst skal vi fortsat sikre en motivation og fastholdelse af vores aktive 

dommere. 

 

Volleyball Danmark har iværksat en kampagne – bl.a. ”månedens dommer” – 

med fokus på dommergerningen og som en anerkendelse af den indsats de aktive 

dommere yder. Vi håber at spillere, trænere, ledere og tilskuere vil værdsætte, at 

der er folk der tager den til tider utaknemmelige tjans som dommer. 

 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle dommere, dommerpåsætterne og øvrige 

involverede, som igen har ydet en stor indsats, for at få vores kampe afviklet på 

bedste vis. En særlig tak til Tim Poulsen og Morten Klein for at fungere som 

samlende og koordinerende led i denne fase. 
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Turnering  
 

2019 har været et almindeligt år i Turneringsudvalget. Der har i 2019 været kun 

ganske få protester, sager til fortolkning eller karantæner, der skulle afgøres. 

Turneringsledelsen har dog konsulteret og har bedt Turneringsudvalget afgive 

svar i enkelte sager henover sæsonen. Det har i alle henseender været vigtigt for 

Turneringsudvalget at være objektiv i forhold til en juridisk tolkning af 

reglementer og propositioner. 

   

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. 

 

Men her i foråret 2020 blev det hele en del anderledes. Forekomsten af Covid-

19 og konsekvenserne heraf blev hurtigt et meget stort emne for 

Turneringsudvalget i samarbejde med Bestyrelsen og Administrationen. Først i 

et forsøg på samtidigt at beskytte alle personer og hurtigt at afvikle selve DM – 

men Covid-19 ville det anderledes, hvorfor vi jo desværre måtte afslutte 

turneringen helt. Og derefter i arbejdet med konsekvenser heraf og muligheder 

for turneringsplanlægning for sæsonen 20-21. Dette arbejde foregår på fuldt tryk 

godt hjulpet af Turneringsledelsen, og der er fortsat udestående spørgsmål, som 

skal besvares, herunder præcist hvordan der skal ske en normalisering efter 

sæsonen 20-21. 

 

I dette arbejde har det været Turneringsudvalgets mål, at ingen skulle føle sig 

dømt ned af bureaukratiske årsager, samtidig med at der skal dannes en turnering 

for 20-21, der hænger sammen for holdene og giver mening. 
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Volleyball Elite og talent – Top Volleyball Danmark  
 

Politisk organisering  

 

I foråret 2019 vedtog VD’s bestyrelse at ændre på den hidtidige organisering af 

elitearbejdet. Det tidligere Top Volleyball Danmark (TVD) blev afløst af to 

arbejdsgrupper, som opdelte TVD’s områder mellem sig. 

 

Arbejdet vil således fremover være organiseret i Landsholds- og 

talentudviklingsudvalget med Robert Mikelsons som formand og i Ligaudvalget 

med Mads Olsen som formand. 

 

Ligaen 

 

Efter et spændende og kompetitivt forløb blev det desværre en brat og uventet 

afslutning på sæsonen, da Volleyball Danmark, i lighed med andre idrætsgrene 

i Danmark, måtte indstille turneringen pga. Coronakrisen. 

 

Efter moden overvejelse valgte bestyrelsen derefter at uddele medaljer i forhold 

til den gældende rangering af holdene. Således blev Holte IF kåret som mestre 

hos damerne, mens Gentofte Volley tog guldet hos herrerne. 

 

I februar gennemførtes et flot Final 4 arrangement i Århus med ASV som 

kompetente lokalarrangører. Her tog Holte IF og Gentofte Volley sig også af 

guldet. 

 

Disse to hold repræsenterede også Danmark i CEV’s Challenge Cup i december 

måned, hvor begge hold blev slået ud i 1. runde. 

 

I NEVZA’s klubholdsturnering i november måned vandt Brøndby VK guld ved 

finalestævnet i London. 
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Landsholdene 

 

Overordnet set har landsholdenes aktiviteter siden det seneste 

repræsentantskabsmøde været påvirket af dels en ændring af terminerne for A-

landsholdenes EM-kvalifikationer, dels senest den ulykkelige situation omkring 

Corona. Coronasituationen havde desværre også en stærk indflydelse på 

afslutningen af vores Danmarksturnering og på vores talentaktiviteter. 

 

For begge seniorlandshold gælder det, at hjemmekampene er planlagt til at blive 

spillet i Spar Nord Arena i Slagelse. Volleyball Danmark er glade for og stolte 

over det frugtbare samarbejde vi har med Slagelse kommune og VK 

Vestsjælland omkring at etablere Slagelse som hjemmebane for vores 

seniorlandshold. Danmarks Radio er en vigtig medspiller i dette projekt gennem 

promovering af vores landshold på DR’s kanaler samt produktion af streaming 

og tv-signal fra hjemmekampene. 

 

 

Dame A-landsholdet 

 

Headcoach for damelandsholdet er Sven-Erik Lauridsen, som siden 2012 har 

stået i spidsen for holdet. Holdet deltager i alle officielle kvalifikationer til EM, 

VM og OL.  

 

Efter en række af testkampe mod Letland i maj og juni 2019, som samlet blev 

vundet 3-2 af Danmark, har holdet ikke været samlet. 

 

Oprindeligt var det meningen, at kvalifikationen til EM 2021 skulle være 

påbegyndt i januar 2020. Men CEV ændrede denne termin til en periode på små 

4 uger, startende fra medio august og løbende til primo september. Her skal 

Danmark møde Israel, Frankrig og Ungarn ude og hjemme. En svær pulje, 

hvorfra nr. 1 og 2 går videre til EM-slutrunden.  

 

Herre A-landsholdet 

 

Headcoach for herrelandsholdet er Kristian Knudsen, som siden 2018 har stået i 

spidsen for holdet. Holdet deltager i alle officielle kvalifikationer til EM, VM og 

OL.  

 

I maj og juni 2019 spillede holdet European Silver League. Modstanderne var 

Rumænien, Georgien og Azerbaijan. Danmark endte på en 2. plads i puljen, som 

under normale omstændigheder ville have givet adgang til et Final 4 stævne. 

Men da dette, grundet mangel på arrangør, ikke blev afviklet, delte Danmark 3. 

pladsen med Østrig, som endte 2’er i den anden pulje. 

 

På lige fod med damerne, var det meningen, at kvalifikationen til EM 2021 skulle 

være påbegyndt i januar 2020, hvilket nu er flyttet til august og september 2020. 

Her skal Danmark møde Tyrkiet, Nordmakedonien og Bosnien & Hercegovina 

ude og hjemme. Nr. 1 og de 5 bedste 2’ere fra 7 puljer går videre til EM-

slutrunden.  
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Dame ungdomslandshold 

 

DU17 CEV 

1.  kvalifikationsrunde til EM 20, blev spillet i Køge i september 2019. Danmark 

fik en 2. plads efter Finland og kvalificerede sig derved til 2. runde.  

Denne skulle have været spillet i Rumænien i april 2020, men er foreløbigt udsat 

på ubestemt tid pga. Coronakrisen. 

 

Holdet bestod af spillere født i årgang 2004 og 2005 og blev trænet af Mats 

Björkman. En stor tak skal lyde til Team Køge Volley, som stod for det lokale 

arrangement. 

 

DU17 NEVZA 

Ved NEVZA-mesterskaberne i oktober 2019 i Ikast vandt holdet guld efter en 

finalesejr over England. Holdet var udtaget blandt spillere født i årgang 2003 og 

blev trænet af Kim Buchwald. 

 

Her skal lyde en stor tak til ISI og Ikast KFUM, som stod for det lokale 

arrangement. 

 

 
 

DU19 NEVZA 

Ved NEVZA i Finland i oktober 2019, fik holdet en sølvmedalje efter et 1-3 

nederlag til Finland i finalen. 

 

Holdet var udtaget blandt spillere født i årgang 2001 og 2002 og blev trænet af 

Skafte Herskind. 

 

DU19 CEV EM-kvalifikation 

Dette hold skulle have spillet kvalifikation til EM i Rumænien i april 2020, men 

turneringen er foreløbigt udsat på ubestemt tid pga. Coronakrisen. 
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Herre ungdomslandshold 

 

HU18 CEV 

Holdet deltog i kvalifikationen til EM. 1. runde blev spillet i Sverige i august 

2019. Danmark endte på en ærgerlig 4. plads med samme antal sejre som Norge 

på 2. pladsen og gik ikke videre til 2. runde. 

 

Holdet bestod af spillere født i årgang 2003 og 2004 og blev trænet af Thomas 

Skifter Bertelsen. 

 

HU17 NEVZA 

Ved NEVZA-mesterskabet i Ikast i oktober 2019, blev det til en 3. plads efter en 

sejr over England i bronzekampen. 

Holdet var udtaget blandt spillere født i årgang 2003 og blev trænet af Peter 

Kjellerup. 

 

Her skal også lyde en stor tak til ISI og Ikast KFUM, som stod for det lokale 

arrangement. 

 

HU19 NEVZA 

Ved NEVZA-mesterskabet i Finland i oktober 2019 tabte holdet bronzekampen 

1-3 til Norge. 

 

Holdet var udtaget blandt spillere født i årgang 2001-2002 og blev trænet af 

Simon Bitsch. 

 

HU20 EM 

Dette hold skulle have spillet kvalifikation til EM i Grækenland i april 2020, 

men turneringen er foreløbigt udsat på ubestemt tid pga. Coronakrisen. 

 

Talentcenter, Volleyskole og camps 

 

Volleyball Danmark bestræber sig på at lave et bredt og inkluderende 

talentudviklingsarbejde, som appellerer og henvender sig til et bredt udsnit af 

volleyballspillere og trænere. Dette giver sig blandt andet udtryk i camps og 

samlinger fordelt ud over hele landet, hvor der er deltagere fra mange klubber 

og aldersgrupper. 

 

Denne tankegang bæres ind i vores ungdomslandsholdsarbejde, hvor vi 

tilstræber at udtage landsholdene indenfor de specifikke årgange. På den måde 

sikrer vi, at flere spillere bliver tilbudt en spændende udviklingsplatform med 

håbet om, at den samlede talentmasse bliver bredere. 

 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, som lægger deres hjerteblod i 

arbejdet med vores unge spillere og vores landshold. Uden denne store indsats 

ville det ikke være muligt at opretholde det høje aktivitetsniveau med den 

kvalitet som det foregår på. 

 

Talentcentrene og Volleyskolerne i hele landet har i den seneste sæson fungeret 

efter nogenlunde ens modeller. Der har været afviklet hverdagstræninger ca. 
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hver 2-3. uge, og de dygtige trænere har således haft jævnlig kontakt med en stor 

spillergruppe og trænere. Det er samtidig lykkedes, udover de eksisterende 

centre i Øst (Brøndby) og Vest (Ikast), at etablere træningscentre i Midt (Odense) 

og Nord (Aalborg). 

 

Desuden har der været afholdt camps i pinsen 2019, sommerferien 2019 og 

efterårsferien 2019. Det var desværre nødvendigt at aflyse de planlagte camps i 

påsken og pinsen 2020 pga. Coronakrisen. Om sommercampen 2020 kan 

gennemføres vides endnu ikke.  

 

Det er et væsentligt budskab at sprede, at disse træninger og camps er for alle 

unge volleyballspillere, uanset niveau, som har lyst og energi til at mødes og 

træne mere volleyball i et givtigt fællesskab. Dette budskab er blandt andet 

signaleret gennem en omdøbning af begynderniveauet, så det fremover hedder 

Volleyskolen og ikke længere C-niveauet. 

 

Volleyball Danmark arbejder til stadighed på at udvikle kvaliteten og kvantiteten 

af vores elitearbejde. I dette arbejde er vi dybt taknemmelige for den store 

indsats, der bliver lagt ude i klubberne og blandt de frivillige kræfter, som stiller 

sig til rådighed – uden jer ville det ikke være muligt. 

 

Efter et svært forår ser vi nu frem til at kunne genoptage dette arbejde i den 

kommende sæson. 
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Forslag 
 

 

Bestyrelsens forslag til Volleyball Danmarks strategi 

 
Bestyrelsen foreslår, at den nuværende strategi fortsætter i yderligere ét år.  

 

Der har i det seneste år været en større udskiftning i ledelsen, både blandt 

bestyrelsesmedlemmer – herunder på formandsposten, og som administrerende 

direktør. Det har ikke været hensigtsmæssigt at arbejde med et udkast til en ny 

strategi, før de nye personer havde dannet sig et overblik over Volleyball 

Danmark og kommet ind i deres funktioner i Volleyball Danmark. Dette er nu 

på plads, og det giver derfor mulighed for, at der frem mod næste års 

repræsentantskabsmøde arbejdes hen imod en ny opdateret strategi. 

 

Desuden er Volleyball Danmarks nuværende strategiaftaler med Danmarks 

Idrætsforbund i forhold til tildeling af økonomisk støtte fra Kulturministeriets 

pulje fra spiloverskuddet, gældende indtil 2021. Der pågår derfor en evaluering 

af aftalen med henblik på at indgå ny aftale fra 2022, og Volleyball Danmarks 

strategi skal afstemmes med dette. 
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Påtegning interne revisorer 
 

 

Påtegning fra interne revisorer til Volleyball Danmarks 

årsrapport 2019 

De interne revisorer har på et møde i Brøndby tirsdag den 12. maj 2020 fået 

gennemgået og kommenteret årsregnskabet for 2019 af direktør Jesper 

Jørgensen og administrationschef Claus Bøllingtoft samt pr. telefon af Morten 

Refsgaard, bestyrelsens økonomiansvarlige.  

 

Vi må desværre konstatere, at den generelle manglende økonomistyring for 2018 

er fortsat indtil medio 2019, hvor IKC tager over. Denne manglende styring er 

meget utilfredsstillende. 

 

Manglende korrekte periodiseringer er beklageligvis også fortsat i 2019 – hvilket 

giver sig udslag i et ”for positivt” resultat af driften. 

 

Positivt kan vi notere, at der i 2019 har været en bedre budgetstyring af både 

TopVolley Danmark og Final 4 i forhold til tidligere. 

 

Vi vil opfordre til, at lønudgifter fremadrettet – i lighed med 2018 og tidligere – 

konteres på de forskellige aktiviteter, og ikke som nu, samlet under konto 

administration. 

 

Generelt har budgettet for 2019 været mere realistisk i forhold til 2018 – men 

stadig for stramt på nogle områder f.eks. Beachvolley Tour. En mere 

konservativ/realistisk budgetlægning anbefales. 

 

Vi opfordrer kraftigt til en fortsat stram budgetopfølgning og økonomistyring – 

så tidligt som muligt i processen – gerne på månedsbasis. Dette forstår vi på 

administrationen, også vil ske. 

 

Bestyrelsens intention om at have en positiv egenkapital senest i 2021, kan vi 

kun tilslutte os – og håber vil lykkes. 

 

Med ovenstående påtegninger anbefaler vi repræsentantskabet at stemme for en 

godkendelse af årsregnskabet. 

 

 

 

14. maj 2020 

 

Tim Poulsen  Finn Niemann 

intern revisor  intern revisor 
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Budget 2020 
 

 

VOLLEYBALL DANMARK    
    

Indtægter Budget 2020  Resultat 2019 
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 4.961.000  5.286.855 
Licenser & kontingenter 1.800.000  1.834.202 
Kredse 185.000  177.777 
Øvrige indtægter 315.000  245.388 
Beachvolley Tour  1.585.000  1.220.390 
Beachvolleyball Elite  48.000  56.265 
Bredde & udvikling  1.487.000  1.819.207 
Uddannelse  215.000  229.854 
Turnering og mesterskaber  2.083.000  2.484.549 
Dommere  20.000  19.040 
TopVolley Danmark  2.327.000  2.403.992 

Indtægter i alt  15.026.000  15.777.519 

    

Udgifter    
Kredse -30.000  -24.779 
Beachvolley Tour  -1.040.000  -988.451 
Beachvolleyball Elite  -385.000  -401.191 
Bredde & udvikling  -1.175.000  -1.823.652 
Uddannelse  -152.000  -108.469 
Turnering og mesterskaber  -285.000  -622.655 

Dommere  -81.000  -80.311 
TopVolley Danmark  -3.775.000  -3.590.565 
Ledelse  -245.000  -196.833 
Administration  -7.097.000  -7.324.928 

Udgifter i alt  -14.265.000  -15.161.834 

    

Resultat før finansielle poster 761.000  615.685 
    

Renteindtægter  0  18.394 
Renteudgifter  -55.000  -24.385 

    

Årets resultat  706.000  609.694 

    
Egenkapital 31. december 2019 -1.644.245   
Budget 2020 706.000   
Prognose 2021 1.197.000   
Prognose 2022 723.000   

 981.755   

    
Ovenstående udsagn om fremtidige forhold er usikre og forbundet med risici. Mange 
faktorer vil være uden for Volleyball Danmarks kontrol og kan medføre at den faktiske 
udvikling afviger væsentligt fra de forventninger som er indeholdt i genopretningspla-
nen. 
I 2020 forventes Corona at få en negativ indflydelse på driften i forhold til det budgette-
rede. 

 


