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Notat fra VolleyLiga klubmødet lørdag den 5. november 2016  
 

Deltager: 

Navn Klub 

 

Navn Klub 

Lars Engell Amager VK 

 

Erling Bøtcher Ishøj Volley 

Chris Kudahl Sørensen  ASV Århus 

 

Jacob Petersen Middelfart VK 

Maria Wieborg ASV Århus 
 

Sven Brix Team Køge (VD Elitechef) 

Kaj Jeppesen B Marienlyst 

 

Flemming Christensen VK Vestsjælland 

Jens Bang Brøndby VK 

 

  

Nicolaj Bergerud Brøndby VK 

 

Tim Poulsen DSG 

Steen Spangen Brøndby VK 
 

Henrik Borring TVD formand 

Dorrit Hennigsen Elite Volley Aarhus 

 

Anne Mette Lykkeberg Bestyrelsen/TVD 

Ulrik Hesse Gentofte Volley 

 

John Rask Nielsen TVD 

Karen Bonnesen Holte Volley 

 

Mikael Trolle VD Sportsdirektør 

Martin Olesen Hvidovre VK 
 

Henrik Petersen VD Turneringsleder 
 

Nr. Emne Kommentar 

1 Velkomst Henrik Borring bød velkommen. Vi vil fremover bruge mindre tid praktisk information om-
kring Ligaen og Landspokalturneringen og mere tid på diskussionspunkter. Det er vigtigt 

at klubberne giver feedback på form og indhold. 

 

2 Volleyligaen Der har ikke været de store ændringer i set-uppet til VolleyLigaen til den nye sæson.  

Ligaen har i år været startet op med information på mail og tæt dialog mellem turnerings-
lederen og specielt de nye klubber.  

 

DataProject har brugt sommerpausen til at ændre deres præsentationsside.  
Mange klubber har været udfordret med forsinket levering tøj. I disse tilfælde bedes klub-

berne uploade uploade provisoriske billeder.  
Lige nu er kun 4 dame- og 2 herrehold helt opdateret. Klubber opdaterer naturligvis når 

tøjet er kommet og de endelige billeder er kommet.  

Det er væsentligt, at klubberne er grundige med disse uploads, da det er med til at defi-
nere Ligaens udtryk udadtil. 

 
I forbindelse med overgang til det nye design i Data Project sker der nogle uforudsigelige 

ting. Nogle kampe er lukket rigtigt set fra portalen, men ikke på administratorsiderne. 

Nogle kampe har fuld statistik mens andre umiddelbart ikke tæller med - måske skyldes 
forskellen, hvilket statistikprogram der bruges (Click & Scout, DataVolley Media, DataVol-

ley). Måske er skyldes problemerne om man scouter kampen online eller efterfølgende. 
Vigtigt at I kontakter os hvis I oplever noget uhensigtsmæssigt. 

 
Et engelsk firma, Genius Sports, er interesseret i at købe vores data i Ligaen og landspo-

kalen, med videre salg af data til beting firmaer for øje. Sport og spil hører sammen, ho-

vedparten af idrætten i Danmark er finansieret via danskernes spillelyst, så dette er ikke 
nyt. Hvis data er valide, vil der kunne være mulighed for kickback til de klubber, der kan 

sikre kvaliteten og betale for intern sikring af data i de klubber der ikke har alt på plads 
endnu. 

 

Temperaturen i klubberne. 
Generelt er der spillet ganske få hjemmekampe pt., så det er lidt tidligt at komme med en 

konklusion. Flere af klubberne forsøger at få tilskuere i hallen. 
VK Vestsjælland: godt fat i pressen og lokal TV, glæder sig til at komme tilbage i en ny 

renoveret Korsørhal 
Gentofte: Fokus et andet sted (Champions League) 

Odense: forsøger at samle klubberne i Odense til større events, med flere kampe 
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Middelfart: hver kamp har et strategisk mål, hvor der arbejdes med netvæk med lokale 

erhversfolk 

 
Generelt fungerer det fint med opstart af Ligaen, med vejledning på skrift. Det kan over-

vejes om der bør laves en samlet vejledning. 
Idekatelog fra sidste år udsendes igen sammen med referat fra mødet 

 

Streamning. 
Folk er glade for Caspers arbejde med streaming på zibrasport. 

Der arbejdes med lokal certificering af streaming, men på en anden platform end Zibra 
hvis ikke kvaliteten kan garanteres bliver den samme. 

 
Orientering op terminer 

LP. ¼ finaler 21-27. november – Final 4 16-17. december. Semifinaler fredag, finaler og 

Galla søndag 
Ungdomslandshold 

DU16-HU17 Træningssamling fredag den 18. november. Samling 17-21. december, tur-
nering spilles 19-21/12 i Anja Andersen hallen. Evt 2. runde 13-16. april (påske) 

DU18 spiller i Ungarn 12-15/1-17. endelig datoer pt. ikke meldt ud 

HU19 spiller i Bulgarien 12-14/1-17 (torsdag-lørdag) 
DU20 og HU21 spiller 5-8/1-17. lodtræning ikke foretaget  

(Sidenhen: DU20 skal spille i Letland, HU21 skal spille i Bulgarien) 
 

DU18-HU19-DU20-HU21 træningssamling og tryout 27-29. december 
DU20-HU21 er samlet 2. – 9. januar 

DU18-HU20 er samlet 9. – 16. januar. 

 
Hvis der er sammenfald med Europacup aftales nærmere med Sven Brix 

 
A-landsholdene deltager ikke i Novotel Cup, da den spilles hen over nytåret. 

VM kvalifikation i slutningen af maj 

Klubberne skal være obs. ift. eventuelle kampflytninger 
 

Terminer og kamptidspunkter til slutspillet 
Spilles som tidligere udsendt. 

Der er måske to udfordringer, Holte onsdag og messe i Lillebæltshallen den 26. marts 

Alle andre kampe spilles på dagen, evt. med mindre tidsmæssig forskydelse. 
 

3 Internationalt NEVZA ledes af Finland som tager et stort ansvar og er med til at løfte regionen. Danmark 
har ansvaret for U-turneringerne og NCC og Sverige for beachvolley. NEVZA kører gene-

relt set fint men er under politisk pres. Med den nye CEV-præsident ønsker man at gå nye 

veje, så Small Nations evt. bliver integreret på lige fod med andre lande. Det kan være at 
zonerne bliver åbnet lidt op, så f.eks. baltiske hold kan få adgang til NEVZA. 

CEV ønsker at landende spiller mere internationalt. 
 

FIVB har været efter ”zoneturneringerne” ift. internationaltransfer. Vi har fået en dispen-

sation for denne sæson og vi vil gøre hvad der er muligt for at den bliver permanent. 
Målet er, at man kan spille kampe indenfor zonerne med samme transfer som det kræver 

at spille nationalt. Vi vil gøre hvad vi kan for at Danmark forbliver i kategori 2, da det kan 
friholde os for obligatorisk international rights på alle ITC’er. 

I andre zoner er der krav om, at de hold der kvalificerer sig til Europacuppen også delta-
ger i denne, for at kunne få lov at spille i klubholdsturneringer indenfor zonen. Det er ikke 

utænkeligt at vi kan blive mødt med dette krav. 

 
Den internationale kalender er under opbrud. Der arbejdes på en model som f.eks. kendes 

fra fodbold, hvor der afsættes 8 dage på en måned, hvor der spilles 1-2 landskampe og 
de øvrige 22 dage er klubperiode. Til gengæld starter sæsonen nok medio september og 

slutter medio maj. Denne model er interessant, da den levner bedre mulighed for forbere-

delse af holdene og at spillerne får mulighed for at holde sommer ferie –hvilket kan være 
vigtigt set i det lange karriereperspektiv. 

 
 

4 Dommer Der er 53 DT-dommere. Op til denne sæson er der stoppet 6 dommere øst for Storebælt. 

Dette giver udfordringer med påsætningen på Sjælland i hårdt belastede weekender. Der 



er fokus på at tiltrække nye DT-dommere. Der skal lyde en kraftig opfordring til klubberne 

om at hjælpe til med at opfordre f.eks. spillere der er stoppet med at spille til at hoppe 

over i dommergerningen. 
 

Der er afviklet kursus i konflikthåndtering for dommere, 80% har deltaget, dem som ikke 
deltog havde lovligt forfald. Kurset er blevet modtaget meget positivt. 

 

Der blev udtrykt ønske om et regulativ for musik og speak. 
Vi skal måske gå nye veje og turde prøve noget nyt – f.eks. at musikken spiller ind over 

bolden start mv. Turneringslederen har beføjelser for at give dispensationer ift. tiltag der 
evt. kan udvikle Ligaen som events. 

 

5 Høring om 
turnerings-

struktur 

Certificering 
Der foregår allerede en form for certificering, når klubber melder fra til oprykning, så det-

te er ikke nyt, en tilsvarende model kendes fra indplacering af wildcardhold. 
Der er ikke forlods udstukket certificeringskrav, som nogle har efterlyst. Det er ideen at de 

skal udarbejdes i fællesskab. 

Spørgsmål som bør overvejes: 
 Hvor mange hold kan der tages ind 

 Skal et certificeret hold komme før et hold der f.eks. har vundet 1. division 

 Kan man blive certificeret fra lavereliggende rækker 

 Hvad betyder det at blive nr. 5 i stedet for 6 hvis man alligevel ikke rykker ud 

 Skal et selskab kunne melde sig på banen for at drive en klub 

 

2. hold 
Holdninger blandt deltagerne på mødet var meget forskellige  

 
Struktur 

Økonomisk bæredygtig struktur, som blev hilst velkommen af langt de fleste 

 

6 Organisations-

udvikling af 

klubberne i 
VolleyLigaen 

 

Mikael Trolle lavede et mindre oplæg om ILT konceptet 

Inspiration – Læring – Træning 

Og hvilke forsætninger der skal være for at lave en high performance præstation. 
HPI er kommet med et bud på at måle temperaturen i kulturen. Gruppearbejde omkring 9 

spørgsmål som blev testet på VolleyLigaen/klubberne som helhed. Fire emner scorer ”lavt 
i testen” og det vil være et godt sted at arbejde videre fra:  

 Skabe mening og ambition for ledere 

 Sørge for, at udvikling af organisationen og præstationen finder sted parallelt 

 Udfolde talentet og realisére potentialet hos vores ledere 

 Hav mod til at sætte holdet og vælge fra. Tagr vi hvad vi kan få, eller vælger vi dem 

vi vil have 
 

7 Konceptudvik-

ling af Volley-
Ligaen som 

helheden 

 

Gruppearbejdet forsatte. Grupperne skulle komme med bud på hhv. velfungerende områ-

der og udviklingsområder. Relaterede punkter er administrativt sammenskrevet 
 

Velfungerende områder 

 eScoresheet – DataProject – Livescore – VideoSharing - VolleyLigaportal 

 Zibrasport – streamning – i god kvalitet 

 Dommerhåndtering (betaling-påsætning etc.) 

 Træningsmængden 

 Wärmes pressearbejde 
 Støtte til Europa Cup 

 Teknisk kampafvikling. Mange af de praktiske og basale ting er på plads. Ok krav til 

spilleforholdene i hallerne 

 Forbedret dialog mellem klubberne og Volleyball Danmark 

 Lokal kommunikation og pressearbejde 

 Turneringsplanlægning 

 Turneringsstruktur 

 Forbundet og administration er god til at give sparring og svar 

 Vi er modige til at lave ændringer 

 VolleyLigamøder – godt de er der 

 Søde til at sende reminder om deadlines og hjælpe med ITC 

 God til mange sociale medier 

 Adgangskort  



 

Udviklingsområder 

 Mediestatistik – mere ensartet. Bedre IT platform, som er klar ved sæsonstart 

 Kan man opnå/etablere en synergi mellem streamning og antallet af tilskuere 

 Udvikle events ved hjemmekampene (før, under, efter). Udvikle tilskuere potentialet  

 Tilskuerinteresse generelt 

 Leder/klubudvikling herunder eventafvikler/udvikling. Støtte klubfundamentet / ledelse 

/ organisation. Være bedre organiseret i klubberne. Organisations/leder inspirations 
aftner f.eks. foredrag 

 Trænerudvikling/uddannelse evt. certificering 

 Flere specialister omkring holdene (Scout, fysioterapeut, fysisk træner) 

 Hvordan sikrer vi en turneringsform der giver flere gode kampe - pokalturneringen 

kan trækkes ind i denne tankegang 
 Ansatte i klubberne 

 Internationale kampe 

 Hjælp til kapitalisering af streamning og andre medieværdier 

 Marketingsansatte i Volleyball Danmark 

 Kommunikationen og pressearbejdet styres kontinuerligt 

 Gøre mere på de sociale medier 

 Krav til talentudvikling 

 Fælles uddannelse af DJ+speaker, udlevering af playlister 

 Principiel DT-struktur på plads inden første kamp 

 Fastholde ledere og spillere via tilpassede turneringstilbud 

 Mere streamning – også på klubniveau 

 Udvikling af streaming, f.eks. flere kameraer og slow 

 Hvordan kan ungdomslandsholdsspillere fastholdes og udvikles på Ligahold. Bedre 

samarbejde klubberne om spillere og talenter 

 Klubejede licenser 

 

8 Eventuelt Holte spurgte om der er andre, der har haft arbejdstilsynet på besøg og skal lave APV 
  

 
Notat udarbejdet af Henrik Petersen  


