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Notat fra VolleyLiga klubmødet onsdag den 6. juni 2018 
 
Deltager: 

Navn Klub  Navn Klub 

Pau Larsen Amager VK  Henrik Petersen Nordenskov UIF 
Marie Braagaard B Marienlyst  Peder Foldager Nordenskov UIF 
Bardur Mikkelsen B Marienlyst  Kim Buchwald VK Vestsjælland 
Flemming West Bedsted KFUM  Daniel Gordon VK Vestsjælland 
Steen Spangen Brøndby VK    

Brian Culmsee Brøndby VK  Tim Poulsen DSG 
Rikke Thomsen Fortuna Odense  John Rask Nielsen TVD 
Morten Jacobsen Frederiksberg Volley  Erik Jacobsen VD formand/TVD 
Ulrik Hesse Gentofte Volley  Mikael Trolle VD sportsdirektør 
Karen Bonnesen Holte Volley  Henrik Petersen VD turneringsleder 
Niels Erik Broberg Hvidovre VK  Sven Brix VD Elitechef/Team Køge 
Martin Olesen Hvidovre VK  Claus Bøllingtoft VD sekretariatschef 
Erling Böttcher Ishøj Volley    
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1. Velkomst og Præsentation  
MT bød velkommen 
 
3 minutters runde pr. deltager om sidste sæson, erfaringer, udfordringer mv. 
Amager VK, Pau Larsen. 
Desværre trukket damehold. 
Udfordring at finde træner til herreholdet, der er rykket op med stor trup. 
 
Fortuna Odense, Rikke Thomsen. 
Slås med økonomi. Skal finde ny træner. 
 
VK Vestsjælland, Kim Buchwald. 
Tager et skridt frem af gangen. 
Gør meget ud af at udvikle ungdomsspillere 
Arbejder meget med sponsorer og kommune for at sikre økonomi. 
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Hvidovre VK, Martin Olesen. 
Arbejder videre for at blive en attraktiv klub for herre elitespillere. 
Arbejder på finansiering. 
 
Brøndby VK, Steen Spangen. 
Udfordringer ved sæsonstart med statistik. 
Fint sportsligt. Bekymring vedrørende tilskuere. Dog ikke i finaleserien. 
Mangler tætte kampe. NCC mangler svenske hold. Overvejer Europa-cup. 
 
Frederiksberg Volley, Morten Jacobsen 
Udfyldt det planlagte koncept - at tilbyde et sted for spillere der ikke træner 4-5 gange ugentligt. 
Startet Kidsvolley. Udfordring med haltider. God økonomi. 
 
Holte Volley, Karen Bonnesen. 
God sæson. Godt at deltage i Europa-cup. 
Udfordring med haltider. 
 
BK Marienlyst, Bardur Mikkelsen. 
Middelmådig sæson.   
Stor udfordring med hjemmebane, da der er politiske udfordringer i Odense vedr. hal. 
 
Bedsted KFUM, Flemming West. 
Lidt ”for nemt” at vinde 1. division. 
Trak sig grundet certificeringskrav der skal opfyldes. 
Ærgrer sig lidt over at have trukket sig fra certificeringsprocessen. 
Vil gerne have flere jævnbyrdige kampe. 
Hverdagskampe er ikke et problem. 
 
Nordenskov UIF, Peder Foldager. 
Glad for at prøve ligaen, og få sportslig udfordring. 
Fuld gang med forberedelserne, ny fuldtidstræner. 
Har stor gavn af sponsorarbejde. 
 
Gentofte Volley, Ulrik Hesse. 
God sæson for herrerne. 
Udfordret af halaflysninger. 
Faldet i medlemstilskud. 
Damehold certificeret til Ligaen. 
 
DSG, Tim Poulsen. 
Udfordring med færre dommere i næste sæson. 
 
Ishøj Volley, Erling Bøtcher. 
Svingende sæson, da 2 nøglespillere stoppede til jul. 
Har arbejdet meget med hjemmekampe. 
Vil som noget nyt have en ikke-spillende træner. 
Mangler diskussioner om spilleregler mellem klubberne vedrørende rekruttering af spillere og 
trænere. 
Hvad er status for Ligaforeningen? 
 
Team Køge Volley, Sven Brix. 
God sæson.  
Tilskuertal stagneret. Har prøvet forskellige tiltag. 
Ny hal på vej. 
 
 



2. Tilskuere 
HEP gennemgik tilskuertallet. Topscorerne fik uddelt bolde. H: VK Vestsjælland, ASV, Hvidovre. D: 
EVA, Fortuna, Amager. 
MT: Forskellige incitamentsmodeller (bøder) virker ikke synderligt godt. Det der virker er, når 
klubberne laver arrangementer. 
 
Bardur: hvorfor tælles officials med i tilskuertal? 
MT: For at sælge produktet, tæller alle med, som har været i hallen og eksponeret for annoncer. 
 
 
3. Evaluering af VolleyLigaen 2017-18 og LP2017 
Erling. Kampe uden betydning bør undgås, da motivationen kan være meget lille hos holdene. 
Sven. Det kommer an på hvilket udgangspunkt holdet har – sidste års placering mm. 
Ulrik. Finalespillet er for tæt med 2 dage mellem kampe. 
Tim. Også hårdt for dommerne med tæt slutspil. 
 
MT. Hvad synes man om kvartfinaler? 
Erling. Kvartfinaler hvor det er relevant. 
John. Kvartfinaler med til at udvikle de mindre gode hold. 
Ulrik. Bedre at vælge sin kvartfinalemodstander. 
Marie. Gerne kvartfinaler. Evt. kun 3-6. 
Brian. Fint med semifinaler. 
Martin. Godt med kvartfinaler. 
Kim. Se på Basket, med et A og et B grundspil. 
Pau. Godt at kunne arbejde frem imod en kvartfinale. Ser gerne spænding i afgørende kampe om 
op- og nedrykning. Betyder noget, at der er noget at spille om. 
Steen. Dameliga kan deles op i 5 og 4 hold. Bedste i nedre halvdel kan spille med i slutspil, og 
nedre hold kan spille mod bedste 1. div. 
Erling. Svært i et udviklingsperspektiv at være usikker på om man kan fortsætte i Ligaen. 
Flemming. Enig i, at det betyder noget at der er noget at spille om. En opdelt 1. division udvander 
rækken i forhold til at den er landsdækkende. Foreslår at der er noget at spille om når man vinder 
1. division. 
Brian. Er nogen imod, at man spiller om oprykning – som i ”gamle dage”? 
Pau. Savner noget mere at spille om.  
Erling. Certificering kan sikre at få hold med der vil og kan (måske dog ikke resultatmæssigt). 
Ulrik. Ønsker ikke at kun det sportslige afgør hvem der spiller hvor. Godt med kvartfinaler. 
John. Fortaler for certificering. Men anerkender, at der er ønsker om at have noget spille om. 
 
Slutspil  
Bardur. Er imod golden set. 
Martin. Spillerne synes det er godt med et tæt program i finalespillet. Tilfreds med antallet af 
kampe. 
 
LP og Final 4 
Rikke. Hvor spilles Final 4 i år? 
Marie. Foreslår at der spilles bronze. Og at der laves udligning på overnatning. 
Flemming. Det er dyrt at spille i LP. Kan der tænkes anderledes, for at det bliver mere interessant? 
Ulrik. Opfordrer til at Final 4 kommer rundt i landet. Kan der laves om på seedning? 
Bardur. På Færøerne har man afsat 1 måned til pokalturnering. 
CLB. Der er udligning på overnatning også. 
Sven. Det er af betydning for pris på Final 4, om man holder flere år i træk det samme sted. 
 
 
4. VolleyLigaen 2018-19 
HEP redegjorde for planlægning af grundspil. Hensyn til dommerpåsætning er nødvendig. 
 



HEP gennemgik setup. 
Bardur. Kan der være en supervisor ved alle kampe? 
CLB. Man skal være klar over at det koster. 
Marie. Foreslår at årets hold ikke bliver ved en evt. afgørende finale. 
Ulrik. Enig med Marie. 
Marie. Foreslår Ligaen bliver papirløs i fremtiden. 
 
Hvornår skal turneringen slutte? 
Erling. Enten før påske eller lang tid efter påske. 
Karen. Gerne efter påske, men inden 1. maj. 
 
Data Project 
MT orienterede om at det bliver nødvendigt at sige ja til at spilleres data i forbindelse med 
indløsning af licens. 
 
 
5. Certificering 2019-20 
Flemming. Ønsker klar tidsplan for certificering. Foreslår at det kommer ind i propositionerne. 
Ulrik. Det kunne godt være mere tydeligt. 
Pau. Kan der blive mere transparens vedrørende hvad der ligger til grund for certificering. 
Kim. Man kan godt forpligte klubber til at have ungdomsarbejde. 
Martin. Vigtigt med mental træning af de unge spillere – hvad vil det sige at spille Liga? 
Erling. Ligaklubber bør forpligtes på ungdomsarbejde. 
Karen. Man skal huske at se det over en årrække. Det kan svinge fra år til år og svært at kunne 
begge dele. 
 
HEP. Hvor tidligt kan man starte turneringen? 
Marie. Ikke meget før. Der skal være tid til forberedelse af holdet. 
Kim. Man kan godt starte tidligere. 
 
6. Internationalt 
 
 
7. Landsholdene  
 
 
8. Talentudvikling 
SVB orienterede om tanker til afløsning af talenthold/talentprojekt med DIF. 
 
 
9. Volley TV –Streaming 
MT orienterede om tanker og arbejde vedrørende streaming hos klubber. 
Pau. Vil gerne have konkrete retningslinjer om krav. 
Erling. Ønsker mere information om krav for at komme med på VolleyTV. 
 
 
10. Nyt fra Dommerstyregruppen 
Tim. Hvad mener klubberne om dommerpåsætning? 
Bardur. Der skal være individuelle vurderinger fra kamp til kamp. 
Karen. Tak for indsatsen. 
 
Tim. 3 nye Ligadommere udnævnt: Olaf, Tina, Jørgen Gr. 12 i alt. 
 
Kim. Klubben iværksætter uddannelse af nye DT-dommere og basisdommere. Opfordrer andre 
klubber til at gøre det samme. 
Ulrik. Lad ikke de nyuddannede dommere få mange kedelige kampe i start. 



 
 
11. Orientering fra Ligaforeningen 
John. Tak til de klubber der er med. Ligaforeningen er en samarbejdspartner til TVD/VD. 
Jacob Petersen og John mødes med VD torsdag den 7. juni. 
Møde for alle medlemsklubber den 25. august. 
 
 
12. Eventuelt 
Steen. Vil gerne have mindre papir og underskrift i forbindelse med talentspilleransøgning mm. 
 
CLB oplyste om Coaches Clinic. 
 


