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Praktiske oplysninger
Repræsentantskabsmøde søndag 6. juni 2010
Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.
Dagens program
09.15 Indskrivning
10.00 Mødestart
12.30 Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
13.30 Mødet genoptages
15.00 Kaffepause med kaffe/te, kage og frugt
16.30 Forventet afslutning
Tilmelding
Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår via
www.volleyball.dk/repraesentantskabet.
Tilmeldingsfristen er 2. juni 2010 kl. 12.00.
Sådan finder du Fredericia Idrætscenter
Når man kommer via motorvejen fra København/Odense, så vælger man
frakørsel 59. Herefter drejer man til højre ad Snoghøj Landevej, ligeud ad
Strandvejen og til venstre ad Vestre Ringvej.
Når man kommer via motorvejen fra Aalborg/Århus, så vælger man frakørsel
61. Herefter drejer man til venstre ad Fredericiavej, venstre ad
Motortrafikvejen, ligeud ad Børkopvej, ligeud ad Egeskovvej og drejer ned ad
Vestre Ringvej.
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Dagsorden
Valg af dirigent.

Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de
enkelte områder.

Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31.
december 2009 til godkendelse.

Behandling af forslag:
a
Bestyrelsens forslag til strategi (forslag 1).
b
Bestyrelsens forslag til lovændring (forslag 2).
c
Forslag fra Nordjysk Volleyball Kreds (forslag 3).

Fastsættelse af kontingentsatser:
a
Klubkontingent – Bestyrelsen forslår uændret 1.000 kr. årligt pr. klub.
b
Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår en forhøjelse på 200 kr. årligt
pr. kredshold til 2.000 kr. årligt pr. kredshold.
c
Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt pr.
basisklub.
d
Satserne for den personlige licens blev vedtaget af Repræsentantskabet
på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 31. januar 2010, hvorfor
følgende satser er gældende for sæsonen 2010/2011:
 Division: fra 202,00 kr.
 Senior: fra 104,00 kr.
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Ungdom: fra 72,00 kr.
Teen: fra 39,00 kr.
Kids: fra 39,00 kr.
Motion: fra 39,00 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: Jan Herneth afgår efter tur og er
villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Jan Herneth.
c
Valg af ét bestyrelsesmedlem for ét år: Bettina Nielsen afgår uden for
tur.
d
Valg af to-tre bestyrelsesmedlemmer for to år: Lone Godballe afgår
efter tur. Derudover er der to vakante poster. Lone Godballe er villig til
genvalg. Bestyrelsen indstiller Lone Godballe, Leif Sonnesen og
Flemming West.
e
Valg af ét medlem til Top Volleyball Danmarks bestyrelse: Flemming
West er villig til genvalg.
f
Valg af ét medlem til Amatør- og Ordensudvalget: Trine Binett
Jørgensen afgår efter tur og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller
Trine Binett Jørgensen.
g
Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget: Sophus Borch
afgår efter tur, men er ikke villig til genvalg.
h
Valg af én suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for en 1-årig
periode, idet der er en vakant post.
i
Valg af to kritiske revisorer: Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen er
villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen
Spangen.
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j
Valg af én kritisk revisorsuppleant: Palle Lysbjerg er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Palle Lysbjerg.

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde.

Eventuelt.
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Profil
Profil for Dansk Volleyball Forbund
DVBFs mission, vision og værdier er fundamentet for dansk volleyballs
langsigtede virke. Alle tre områder besluttes af DVBFs repræsentantskab.
Mission (idégrundlag og opgave)
DVBFs formål er at:

Forene og udvikle dansk volleyball og beachvolley.

Skabe mulighed for at spille volleyball og beachvolley overalt i Danmark
på alle niveauer.

Være repræsentant for dansk volleyball og beachvolley lokalt, nationalt
og internationalt.
DVBFs vision
Dansk volleyball og beachvolley skal opleves som en nationalsport for hele
Danmark.

En nationaludbredt sport, der organiseres af DVBF og spilles helt ud i
lokalområderne hele året rundt.

En nationalsport, hvor DVBFs landshold og deres internationale
resultater, er resultater hele Danmark er interesseret i.
DVBFs værdier
DVBF har et mål om at være professionelle i alt, hvad vi foretager os. For
DVBF betyder professionalisme, at:

Vi er loyale over for fælles beslutninger.

Vi er troværdige samarbejdspartnere, internt og eksternt.

Vi er stædige og målrettede – når vi har sat os et mål, så går vi efter det.

Vi skelner mellem en god og en dårlig præstation og giver respons
derefter.

Vi har en tro på det, vi laver, og vi er ærlige og siger, hvad vi mener.

Vi er åbne omkring vores arbejde, selvom enkelte aftaler, som f.eks.
lønforhold samt enkelte sponsorkontrakters indhold og størrelse, er en
fortrolig aftale mellem DVBF og den anden part i aftalen.

Repræsentantskabsmøde 2010

Side 7 af 35

Beretninger
Bestyrelsen
Formandens beretning
v/ Erik Jacobsen, formand
Kære volleyball-venner.
Dansk Volleyball Forbunds aktiviteter er nøje beskrevet i de enkelte
områders/styregruppers beretninger, hvor de mange gennemførte aktiviteter og
igangsatte udviklingstiltag behandles.
Derfor vil denne del af beretningskomplekset kun omhandle de mere
overordnede og generelle forhold for Volleyball Danmark.
2009 skulle vise sig at blive et turbulent år for Dansk Volleyball Forbund
(DVBF). Specielt skulle efteråret 2009 vise sig at blive meget turbulent med
stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske situation for Dansk Volleyball
Forbund.
Endvidere har det så vist sig, at DVBF kommer ud med et underskud på
646.637 kr. i regnskabsåret 2009. Bestyrelsen anser det for at være særdeles
utilfredsstillende og vil i fremtiden sikre yderligere fokus på planlægning,
budgetlægning og økonomistyring.
Den nye spillelov
På sidste års repræsentantskabsmøde talte vi om, at idrættens centrale
finansiering var under pres, idet Danske Spils omsætning blev ved med at falde
og blev udsat for større og større konkurrence fra udenlandske konkurrenter.
Idrættens organisationer besluttede at gå ind for, at spilmonopolet i Danmark
skulle ophæves, hvorved det skal gøres lovligt for andre end Danske Spil at
operere på det danske marked. Til gengæld vil man så via lovgivningen kunne
tvinge disse spiloperatører til – som Danske Spil – at indbetale en del af det
optjente overskud til den danske stat.
I 2009 blev der forhandlet en ny spillelovgivning på plads mellem
bidragsmodtagerne og Folketingets partier. Den nye spillelov skal efter planen
vedtages her i foråret 2010, inden Folketinget går på sommerferie.
Spillemarkedet bliver delvist liberaliseret. Lotto og andre talspil bevares dog
som monopol. Idrætten – herunder Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske
Gymnastik- & Idrætsforening (DGI) og Team Danmark – vil fremover få sine
indtægter fra Danske Spil fra monopoldelen. Samtidig er det sikret en vis
kompensation for det faldende spiloverskud i disse år, idet DIFs indtægter fra
Danske Spil i 2012 vil være ca. 15 mio. kr. større end prognosen baseret på den
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eksisterende spillovgivning. Den nye lov er baseret på et meget bredt politisk
forlig, så vedtagelsen i Folketinget skulle være sikret.
Team Danmark
Team Danmark meldte ud i en pressemeddelelse sidst i juni 2009, at man var
nødt til at sætte en voldsom sparerunde i værk på grund af de faldende
sponsorindtægter og indtægter fra Danske Spil.
I september måned meddelte Team Danmark på et møde med
volleyballforbundet, at Team Danmark havde besluttet at indstille støtten til
volleyball fra udgangen af 2009 og i fremtiden. Samtidig oplyste Team
Danmark, at man i 2010 ville støtte beachvolley-landsholdene med den samme
støtte som i 2009 – nemlig med ca. 600.000 kr. og med den klausul, at
damelandsholdet skulle forbedre placeringen på verdensranglisten i 2010 til top
35. Ellers vil støtten til damerne bortfalde fra 2011 og fremover.
DVBF fremførte naturligvis allerede ved mødet i september 2009, at aftalen for
volleyball først udløb ved udgangen af 2010. Team Danmark fastholdt på
mødet, at aftalen ville ophøre ved udgangen af 2009 og at der ikke ville blive
støtte til udviklingsprojektet i 2010.
I begyndelsen af november 2009 modtag volleyballforbundet så en skriftlig
opsigelse af aftalen om udviklingsprojektet. I henhold til formuleringen af
opsigelsesbetingelserne i aftalen betød det, at aftalen rent faktisk var opsagt til
udløb ved udgangen af 2010.
Da DVBF havde og stadig har den faste opfattelse, at aftalen først udløber ved
udgangen af 2010, indsendte vi inden 1. november 2009 en helt sædvanlig årlig
ansøgning som de tidligere år og i overensstemmelse med de faste procedurer
for ansøgninger og vi bad samtidig om, at ansøgningen blev behandlet helt
normalt og sendt videre til behandling i Team Danmarks bestyrelse 10.
december 2009. Team Danmarks direktør havde ellers meddelt os sidst i
oktober, at vi ikke skulle indsende en ansøgning på volleyball, men alene på
beachvolley. Ansøgningen bad om støtte på ca. 1,1 mio. kr.
DVBF blev så indkaldt til et nyt møde med Team Danmark sidst i november
2009 forud for Team Danmarks bestyrelsesmøde i december. På dette møde
erkendte Team Danmark, at aftalen også var gældende i 2010 og at Team
Danmark ville dække de omkostninger, som DVBF havde bundet sig til i 2010
– nemlig kontraktlige lønomkostninger og bindende turneringsdeltagelse for
udviklingslandsholdene – og med den mærkværdige melding, at man i
beregningerne skulle anvende opsigelsesvarsler på personale regnet fra 1.
december 2009. Denne mærkværdige beregningsmetode giver en
kompensation på ca. 500.000 kr.
Udgangen på mødet var, at Team Danmark administration indstillede til sin
bestyrelse, at DVBF skulle have 500.000 kr. i 2010 som Team Danmarks
forpligtelser i 2010.
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Vi fremlagde så i kommentarerne til ansøgningen til Team Danmarks
bestyrelse, at DVBF anså sig berettiget til at få et beløb svarende til de tidligere
års støtte under aftalen. DVBF havde fra 2007 ved aftalens indgåelse indrettet
sig på sammen med DVBFs medlemmer at gennemføre projektet som skriftligt
aftalt med Team Danmark.
DVBFs bestyrelse fastholdt naturligvis dette krav, idet bestyrelsen selvfølgelig
har til opgave at sikre vores medlemmer de økonomiske midler, som vi er
berettiget til at modtage. DVBFs medlemmer – Repræsentantskabet – kan med
god ret anfægte, at bestyrelsen ikke gør sit arbejde ordentligt, hvis vi ikke
sikrer os de midler, som vi har ret til at få fra offentlige institutioner. Team
Danmark er jo ikke en privat institution, men agerer på basis af
Eliteidrætsloven og derfor er det naturligvis også vores forventning, at
skriftlige aftaler overholdes.
Team Danmarks bestyrelse besluttede på mødet 10. december 2009 at støtte
volleyball med 500.000 kr. i 2010. Der er ingen klar definition af vilkårene
som gælder for de 500.000 kr. Derfor har vi afventet offentliggørelsen af
referatet fra bestyrelsesmødet i december i Team Danmark. Det er netop blevet
offentliggjort og indholdet her skaber heller ikke klarhed om betingelserne.
Vi har bedt om at få Team Danmarks juridiske vurdering omkring
fortolkningen af aftalen. Team Danmark har efterfølgende oplyst, at der ikke
foreligger nogen skriftlige juridiske vurderinger.
DVBFs bestyrelse er – sammen med vores juridiske rådgivere – af den
opfattelse, at DVBF er berettiget til at få en støtte i 2010, der svarer til støtten
som i de tidligere år – og at vi vil få medhold heri, hvis sagen kom for en
domstol. Så langt når sagen næppe. Det næste skridt vil formentlig være en
anmodning fra os om at mødes med Team Danmarks bestyrelse. Som nævnt
før så forfølger DVBFs bestyrelse blot den målsætning at sikre de midler, som
vi har ret til at få. Og som sagt opfatter vi det som vores simple pligt.
Vi har altså foreløbig sikret os 500.000 kr. i 2010 til volleyball og 600.000 kr.
til beachvolley-landsholdene.
Støtten til beachvolley-landsholdene forventes at løbe til og med 2012, hvor
der er OL i London. Som nævnt tidligere er der risiko for, at støtten til
damelandsholdet kan bortfalde fra udgangen af 2010.
Elitekurs
Mange andre specialforbund er kommet i samme situation som DVBF i
relation til Team Danmark. Prioriteringer af støtten til idrætsgrene, som på den
korte bane er stand til at vinde OL-, VM- og EM-medaljer, modtager mange
specialforbund ikke længere støtte fra Team Danmark – ej heller til
talentudvikling. Og der er for disse specialforbund ikke nogen vej tilbage til at
modtage støtte igen.
DVBF har sammen med andre specialforbund i DVBFs situation dannet
netværket Elitekurs, der har til formål at sikre en platform for talentstøtte til de
forbund, som Team Danmark ikke længere vil eller kan støtte.
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Elitekurs har følgende programerklæring:
”1. Talentudvikling
Vi vil arbejde for at sikre struktureret talentudvikling i alle idrætter, der
arbejder på at skabe international elite. Et bredt talentarbejde vil optimere den
samlede talentudvikling i dansk idræt og vil være forudsætning for fremtidens
placering i den internationale elite.
2. Social og samfundsmæssig ansvarlighed
Vi vil arbejde på at talenter i alle specialforbund sikres en social og
samfundsmæssig funderet talentudvikling. Alle talenter skal sikres gode vilkår
og skal behandles efter deres individuelle behov og potentiale.
3. Idrætsfaglig optimering
Vi vil arbejde på at sikre optimalt respekt for og udnyttelse af de enkelte
forbunds faglige ekspertise, gerne på tværs af idrætterne. Forbundenes
faglighed er den største ressource i udviklingen af talenter. Idrættens
forskellighed skal anerkendes og respekteres.
4. Sportslig mangfoldighed
Vi vil arbejde på at sikre rammer for den sportslige mangfoldighed i Danmark,
både i forhold til mediedækning, administrative og organisatoriske ressourcer
samt økonomiske rammer.”
I forhold til tidligere er det ikke længere kun små forbund, som Team Danmark
ikke længere støtter. Gymnastikforbundet er også ramt. Og er man ude – ja, så
kommer man altså ikke under Team Danmarks vinger igen under de
nuværende forhold. Når så mange specialforbund står sammen, kommer der
også noget ud af det. Spørgsmålet er blot hvornår.
Budget 2010 og DVBFs økonomiske situation
De 500.000 kr. fra Team Danmark indgik ikke som indtægt i budget 2010, hvor
vi på budgetlægningstidspunktet i efteråret 2009 var nødt til at forudsætte, at vi
ikke modtog tilskud til volleyball i 2010.
Det er selvfølgelig glædeligt, at vi har sikret 500.000 kr. – men det ændrer ikke
ved det faktum at vi fra 2011 har ca. 1,3 mio. kr. mindre i støtte fra Team
Danmark i forhold til 2009.
Endvidere har DVBF i både 2007, 2008 og 2009 haft ekstraordinære indtægter
på ca. 500.000 kr. i form af pulje- og fondsmidler til specifikke formål. Disse
indtægter er af natur usikre.
Den globale finanskrise blev ikke afviklet i 2009. Så der spares fortsat på
sponsormidlerne både helt lokalt og hele vejen til den store internationale bane.
På sidste års ordinære repræsentantskabsmøde foreslog bestyrelsen en
licensforhøjelse for at imødegå kommende forventede indtægtstab med henblik
på at kunne fastholde livsvigtige udviklingsaktiviteter. Dette forslag faldt som
bekendt.
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Udarbejdelsen af budget 2010 blev en meget vanskelig opgave for bestyrelsen,
da der skulle finde besparelser på ca. 1,8 mio. kr.
Budget 2010 blev udarbejdet under følgende forudsætninger:
 Aktivitetsniveauet på Bredde- og Udviklingsområdet fastholdes for at
opretholde DIF-tilskuddet via fordelingsnøglen.
 Talentudviklingen fastholdes til gavn for både volleyball og beachvolley.
 Det høje faglige niveau i Top Volley Danmark fastholdes.
Efter budgetvedtagelsen konkluderede bestyrelsen, at det har været en stor
udfordring at lave budget 2010, men bestyrelsen er af den klare opfattelse, at
budget 2010 er afbalanceret i forhold til DVBFs vedtagne strategier besluttet af
dette repræsentantskab.
Vi kan ikke spare os til udvikling. Udvikling kræver investeringer. Derfor
bliver det også udfordrende at lave budgetter i årene fremover. Vi får penge fra
forholdsvis mange usikre støttekilder, der opererer på etårige støtteperioder,
der gør en del af vores indtægtsgrundlag usikkert fra år til år. DVBFs
bestyrelse ønsker derfor, at en større del af indtægterne sikres fra år til år. Dette
vil en større medlemsfinansiering sikre.
Skal DVBF sikre sin placering i den danske idrætsverden på det nuværende
niveau, så vil det kræve, at organisationen fortsat har midler til at kunne
forandre sig, så DVBF dels kan omstille sig til de overordnede forventninger
fra det landspolitiske system, dels vil kunne udvikle de produkter, som vores
medlemmer vil efterspørge i fremtiden.
Bestyrelsen besluttede, at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde
i januar 2010, således at vi som ansvarlig bestyrelse fik mulighed for så tidligt
som muligt at orientere repræsentantskabet om de konsekvenser, som vores
faldende indtægtsgrundlag vil få i årene fremover. Det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde besluttede at vedtage en forhøjelse af den personlige
licens, der vil forbedre indtægtsgrundlagets størrelse og stabilitet og som på
den lange bane skal være med til at sikre vores overlevelse som specialidræt i
den danske idrætsverden.
Underskuddet i 2009
Det økonomiske resultat for år 2009 er meget nedslående og langt fra ledelsen
målsætning. Vi har gennem flere år måtte se, at både Nestea Beachvolley Tour
og landsholdsaktiviteter for beachvolley-landsholdene ikke opfylder deres
budgettal, men fortsætter aktivitetsniveauet. Initiativer for netop at styrke netop
dette område er slået fejl, da vi i 2009 mistede sportschef Mads Elbrønd og
senest det politiske led til bestyrelsen Bent Juhler. Derfor er det besluttet, at
beachvolley-aktiviteterne ligger i regi af Forretningsudvalget indtil en stærkt
ledelse kan etableres.
Det har betydet, at ledelsen har måttet vedtage justeringer af aktiviteter gennem
efteråret for at afbøde både repræsentantskabet beslutning om at fastholde den
personlige licens, den manglende divisionsrække og enkelte områders

Repræsentantskabsmøde 2010

Side 12 af 35

overskridelse. Desværre viser disse tiltag ikke at kunne forhindre forbundet
mod et historisk negativ resultat.
EM-slutrunden for herrer 2013
DVBF arbejdede i 2008 tæt med Sport Event Denmark (SEDK) og
eventorganisationerne i de store byer med henblik på at afvikle EM-slutrunden
for herrer i 2011 i Danmark. Det lykkedes som bekendt ikke, men vi blev en
meget flot nummer to. Denne oplevelse inspirerede os til at snakke videre om
fremtiden med SEDK og i efteråret 2009 blev det besluttet, at SEDK og eventorganisationerne i de store byer ville bakke op om en ansøgning om slutrunden
i 2013.
Ansøgningen blev indsendt 1. april 2010 og er nu under forberedende
behandling i det europæiske volleyballforbund, CEV. Den endelige beslutning
træffes i CEVs bestyrelse i oktober 2010. Og vi er ikke ene-arrangør, idet det
polske forbund tilbød sig som partner, da DVBF havde meldt ud i omverdenen,
at Danmark var officiel ansøger til slutrunden i 2013. Polen er en meget stærk
forbundsfælle – både volleyballfagligt og politisk.
Der er mindst et konkurrerende bud, idet vi ved, at Finland har indgivet et bud
sammen med Estland. Chancerne får at vinde buddet vurderes at være langt
større end sidst.
Forudsætningen er fortsat, at DVBF ikke påtager sig nogen form for
økonomisk risiko og omkostninger i forbindelse med forberedelse og
gennemførelse af arrangementet.
International beachvolley-event
DVBF er sammen med SEDK og Wonderful Copenhagen ved at forberede en
ansøgning om etablering af en årligt tilbagevendende international beachvolley
event i det centrale København.
Planen er at stable et flerårigt arrangement på benene, hvor der lægges ud i
2011 og 2012 med en World Tour Challenger, i 2013 og 2014 med en World
Tour Open og i 2015 et VM. Alle events skal afholdes på Rådhuspladsen og
Nytorv.
Samarbejdet med CEV
Vores aktiviteter i CEV-regi i forbindelse med EM-ansøgningerne har betydet
for DVBF, at vi nu er en del af det europæiske netværk, som kan være til stor
gavn i fremtiden.
Således er Peter Morell indvalgt i CEVs arbejdsgruppe ”EU Youth
Development”. Denne arbejdsgruppe er sammensat af kompetente fagpersoner
fra særligt udvalgte europæiske nationer, der har speciel fokus på ungdom og
udvikling. Det er en stor ære for Danmark at blive udvalgt til at have sæde i
sådan en arbejdsgruppe.
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Kredsene
Samarbejdet med kredsene foregår i det daglige via DVBFs konsulenter og
DVBFs øvrige administration.
Endvidere mødes kredse og DVBFs bestyrelse normalt et par gange om året for
at drøfte fælles spørgsmål.
DVBF ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kredsene i de
kommende år.
Tak til samarbejdspartnere og Volleyball Danmark
På DVBFs vegne vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for samarbejdet
og for opbakningen til volleyball-sporten i Danmark. Tak til sponsorer,
kommuner, idrætslige samarbejdspartnere og institutioner.
DVBFs frivillige ledere, styregruppemedlemmer og ansatte arbejder som altid
målrettet på at opfylde samarbejdspartnernes forventninger til DVBF. Tak for
jeres indsats.
Jeg vil også gerne på DVBFs vegne kvittere og takke for det allervigtigste
arbejde for Volleyball Danmark – nemlig det store og kompetente arbejde, der
udføres ude i klubber og kredse. De mange frivilliges indsats er uundværlig for
Volleyball Danmark.
Afslutning
Bestyrelsen har i 2009/2010 bestået af 9 medlemmer plus formanden for Top
Volleyb Danmark som tilforordnet medlem.
I efteråret 2009 valgte Jørgen Henriksen at trække sig ud af alt
volleyballarbejde af helbredsmæssige årsager. Og i december valgte Bent
Juhler at udtræde af bestyrelsen, idet han ikke var enig i bestyrelsesflertallets
prioriteringer.
Bettina Nielsen ønsker at forlade bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, da
hun ønsker at bruge mere tid på klubaktiviteter.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelseskollegerne for et
godt samarbejde og for deres indsats i det forløbne år.

Forretningsudvalget
v/ Erik Jacobsen, formand
Forretningsudvalget (FU) bestod i 2009 af formanden Erik Jacobsen,
næstformanden Jørgen Bentzen, økonomiansvarlig Jan Herneth og
bestyrelsesmedlem Carsten Parsow.
Ledelsesgruppens medlemmer deltager i FU-møderne og direktøren er sekretær
for FU.
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FU-møder afholdes som udgangspunkt den første mandag i hver måned.
FU varetager den daglige drift sammen med administrationen.
Ledelsesgruppens deltagelse i FU-møderne betyder, at cheferne for de
respektive områder rådgiver direkte i sagsbehandlingen, hvilket effektiviserer
beslutningsprocessen og den efterfølgende effektuering af beslutningerne.
FU og Ledelsesgruppen varetager forberedelse af bestyrelsens møder med de
nødvendige debatoplæg og indstillinger.
Løbende afrapportering vedrørende økonomiske forhold og budgetopfølgning
sker til FU.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke FUs medlemmer for indsatsen i
udvalget og takke såvel valgte som ansatte deltagere i FU-møder for et
effektivt og godt samarbejde i 2009.

Administrationen
v/ Erik Jacobsen, formand
Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke DVBFs personale for endnu en stor
og målrettet indsats i 2009. Resultatet af indsatsen fremgår af beretninger fra
andre områder.
Cheferne for de enkelte områder og DVBFs formand bemander DVBFs
Ledelsesgruppe, der mødes fast to gange om måneden med henblik på at
koordinere de løbende aktiviteter og at forberede/planlægge
Forretningsudvalgets møder.
Der er sket følgende ændring af ansættelser i 2009:
 Michael Leth-Sørensen blev pr. 1. januar 2009 ansat som
regnskabsmedarbejder.
 Mikkel Simonsen (breddekonsulent), Kasper Lindberg
(informationsmedarbejder), Carsten Eis (beach- og
arrangementskoordinator) og Per Vind Petersen (turneringsleder) blev alle
afskediget i løbet af 2009; dog først med virkning fra starten af 2010. Disse
afskedigelse skete som en del den store spareplan bestyrelsen iværksatte i
slutningen af 2009.
I starten af 2010 blev Casper Mortensen ansat som Event- og
Kommunikationskonsulent. Henrik Petersen er ligeledes blevet fuldtidsansat
som Turneringsleder.
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Beachområdet
Styregruppens beretning
v/ Bettina Nielsen, områdeleder
Beachvolleyspillerne i Danmark leverede også i 2009 gode resultater på den
internationale scene. Der var flere højdepunkter på både senior- og
ungdomssiden. For A-landsholdene var deltagelsen ved VM i Stavanger
sæsonens højdepunkt. For Dansk Volleyball Forbund og alle omkring holdene
var det en historisk begivenhed, at Danmark for først gang nogen siden havde
både et herre- og et damehold med til et VM.
Herrelandsholdet sluttede VM som nr. 17 efter en flot indsats, hvor de
imponerede med flotte sejre undervejs i turneringen. På baggrund af sæsonens
stabile resultater sluttede holdet som nummer 32 på verdensranglisten og kan
nu regnes blandt nogle af verdens absolut bedste hold.
Damelandsholdet sluttede VM efter at have tabt sine puljekampe men holdet
leverede en god præstation i flere af kampene. På verdensranglisten nåede
holdet ikke helt sit mål, hvilket primært skyldes mange skader undervejs i
sæsonen.
Målsætningen for såvel herre- som damelandsholdet er fortsat kvalifikation til
OL i London 2012. Den første OL-kvalifikation i dansk beachvolleyhistorie er
efter holdenes indsats i år rykket endnu et skridt nærmere, men alle omkring
holdene er opmærksomme på, at det fortsat kræver fokuseret hårdt arbejde for
at nå det ultimative OL-mål.
De gode resultater skal også ses i lyset af, at vi i 2009 for alvor fik fuldt
udbytte af at have en fuldtidsansat landstræner og en deltidsansat sportschef på
beachvolleyområdet. Opgraderingen af Dansk Volleyball Forbunds
beachvolleysatsning resulterede blandt andet i, at vi 2009 fik penge fra Team
Danmarks talentpulje til et 4-årligt projekt med det formål at udbygge
talentmiljøerne i primært København og Odense.
I et tæt samarbejde med sportschefen og de to byers beachvolleyklubber er der
etableret fast træning for talenter i begge klubber. Ud over talenttræningen har
der i denne satsning været udsendt tre ungdomslandshold. Ved U20 EM deltog
Danmark med både et herre- og et damehold, hvor herreholdet sluttede som en
flot nr. 5 mens dameholdet sluttede som nummer 19.
Derudover deltog Danmark i både U19 VM og U21 VM med et herrehold.
Holdene kom dog ikke længere end kvalifikationsrunden, men leverede gode
præstationer undervejs. Begge VM-resultater er påvirket af, at Danmark ikke
tidligere har spillet FIVB-turneringer for ungdom. Det betyder, at vores hold
skulle igennem kvalifikationsrunden, som typisk er meget stærkt repræsenteret.
Talentsatsningen er afgørende for at vi fremadrettet kan vedblive med at skabe
gode internationale resultater.
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Alle spillere har i den forgangne sæson ydet en dedikeret indsats, som betyder
at flere danske hold nu er at finde på den internationale scene. Trænere og
ledere har ydet en formidabel indsats på trods af forskellige udfordringer
undervejs. Den finansielle krise har desværre også påvirket Dansk Volleyball
Forbund og beachvolleyområdet. I forlængelse af de budgetmæssige drøftelser
for området valgte sportschefen desværre at opsige sin stilling ved udgangen af
2009. En stor tak skal lyde til den afgående sportschef for et stort stykke
arbejde med udviklingen af beachområdet i Dansk Volleyball Forbund.
Beachvolleymiljøet er godt etableret i de fire største byer. Der arbejdes
ihærdigt med at skaffe flere baner såvel indendørs som udendørs i disse
klubber. Vi vil ønske klubberne alt mulig held og lykke i deres videre arbejde
og håber, at 2010 vil blive året hvor jeres ihærdige bestræbelser vil lykkedes.
På den danske DM-tour ændrede vi i 2009 turneringsstruktur med intentionen
om at hæve det sportslige niveau i kampene. Ændringerne blev positivt
modtaget af spillerne. Der er dog et par mindre justeringer, som kan gøre
turneringsstrukturen endnu bedre, så dem vil vi gennemføre i 2010. Antallet af
seniorhold på strandene var desværre lavere end i de foregående år, hvilket er
en tendens vi snarest muligt skal forsøge at stoppe. Antallet af ungdomshold
(U15/U17) steg med 25 %, hvilket bringer antallet af hold op på et fornuftigt
niveau. Touren er sommerens samlingspunkt for både elite- og breddespillere
og vi skal derfor løbende arbejde på at forbedre touren, så den bliver attraktiv
at deltage i for alle landets beachvolleyspillere.
Vi havde et ønske om at rykke dele af touren ind i byerne, hvilket af mange
årsager desværre ikke lykkedes i 2009. Vi mener stadigvæk at muligheden med
at give lokale stævner, en blåstempling således at de kan indgå som en del af
touren og dermed være pointgivende i forhold til kvalifikation til semifinaler
vil være et stort løft for hele tourkonceptet. I forhold til den aktuelle
økonomiske situation og manglende sponsorer, så er det desværre usikkert om
visionen kan realiseres i 2010.
Igen i år skal der lyde en stor ros til 2009-årets tourarrangører. I har udført et
formidabelt stykke arbejde med at skabe rammerne for afviklingen af en god
DM-tour. Tak til vores sponsorer, der gør det muligt at afvikle en DM-tour og
tak til spillere og dommere for at levere varen på banerne.
Touren skal fortsat udvikles og tilpasses, således at vi kan gøre den mere
attraktiv for sponsorer og spillere. I 2010 vil vi arbejde mere målrettet på at
inddrage interesserede til at medvirke til at udvikle beachområdet. Vi tror, at
beachvolley sammen med Kidsvolley og Teenvolley er nogle af de produkter,
der appellerer til ungdommen og det skal vi være bedre til at udnytte.
Tak for endnu et godt beachvolleyår med gode oplevelser på både den
internationale og den nationale scene.
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Dommerområdet
Styregruppens beretning
v/ Leif Sonnesen, områdeleder
Dommerstyregruppen (DSG) har haft et ganske aktivt år: Der har været afholdt
en del møder og mange problemstillinger er blevet vendt. Indsatsen har hele
året taget udgangspunkt i vores Vision og Strategi – og rigtig mange af målene
er nået.
Udover nedenstående emner fra de forskellige underarbejdsgrupper, så har
DSG i det forgangne år primært arbejdet med:
 Implementering af det nye IT-system til påsætning og afregning for
dommerne. I foråret 2009 blev det besluttet at udskifte det hidtidige ITsystem med DIFs system, som hænger sammen med de øvrige IT-systemer,
der benyttes af Dansk Volleyball Forbund. Som alle andre skift af ITsystemer, så opstod der nogle problemer, men i det store og hele er skiftet
forløbet godt, og det nye IT-system er nu ganske velfungerende.
 Et dommerseminar for alle DT-dommere. Dette blev afholdt i januar 2010,
hvor størstedelen af de aktive DT-dommere deltog. Seminaret omhandlede
dommerens personlige mentale arbejde med at blive en ”god dommer”,
herunder bl.a. forberedelse, fokusering, samarbejde og koncentration. Der
var et par eksterne indlægsholdere, og seminaret var en succes, så det
påtænkes at gennemføre et dommerseminar igen i kommende sæson.
I det næste år bliver der nye hovedopgaver – foruden fortsættelse hvor dette er
nødvendigt. Første opgave bliver at sætte mål for 2010-11 sæsonen, så der er
noget at arbejde efter.

Påsætning
v/ Torben Lykke
Igen i denne sæson var der problemer med at få alle DT-kampe påsat med to
dommere. Desværre måtte en del kampe afvikles med en dommer, hvilket ikke
er ønskværdigt. DSG skal fortsat arbejde på at få flere dommere i gang med at
dømme DT-kampe. Især mangler der dommere i Jylland, så dette område skal
der fokuseres på.
Ellers har det nye IT-system været et stort arbejdsområde for vore påsættere.
Det har krævet træning og tilvænning. Det nye system har rigtig mange
muligheder – men man skal jo først lære dem at kende. Det har kostet meget tid
og bekymringer for vore påsættere, men nu efter tilvænning er systemet ganske
velfungerende.
Sæsonen 2009-2010 var også den første sæson med udvidet slutspil og
kvalifikationsspil til Elitedivisionen. Her blev der afviklet en stor mængde
elitekampe på en kort periode. Dette satte både dommerne og
dommerpåsætterne under pres, men i det store hele forløb det fint.
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Udvikling
v/ Hans-Ole Nielsen
Det primære arbejde for udvikling i den forgangne sæson har haft fokus på at
få implementeret nogle nye arbejdsredskaber for udviklinger (nyt ord i stedet
for ”bedømmelser”). At få etableret et udviklerkorps og at få sat gang i
konkrete udviklinger.
Der er nu udarbejdet nye skemaer til brug for såvel registrering og som skriftlig
tilbagemelding til dommeren. Disse skemaer giver videre muligheder for at
dommeren i samspil med udvikleren kan arbejde med konkrete fokuspunkter.
Til at drive dette er der genskabt en gruppe af udviklere, som arbejder med det.
Vi må dog erkende at ikke alle, som har sagt ja til at hjælpe er kommet i gang
endnu pga. dommermangelen.
I sæsonen 2009-2010 kom der rigtig gang i udviklingerne og 35 er blevet
gennemført. Her har der været fokus på nyuddannede dommere og på
dommere, der måske skal ændres i grupperingen. Det er naturligvis blevet
positivt modtaget, at der er kommet rigtig gang i udviklingerne, både fra
dommere og klubber. Så målet er at fortsætte denne tendens og gennemføre
endnu flere udviklinger i 2010-2011.

Spilleregler
v/ Mads Olsen
På spilleregelområdet har det været et roligt år. Der har ikke været nogen nye
regler. Men alligevel dukker der naturligvis nye spørgsmål op, der skal tages
stilling til – og der dukker nye informationer om fortolkninger af regler op.
Følgelig har der været arbejde med diverse præciseringer.
Som noget nyt har vi i denne sæson gjort forsøg med nyhedsbreve til DTdommerne specifikt om spilleregler og udviklingen heri. Der arbejdes videre
herpå og det forventes at sådanne nyhedsbreve vil blive en fast del af billedet i
kommende sæson.

Internationale Dommere og Teknisk Delegerede
v/ Leif Sonnesen
På dette område har det været et roligt år. De internationale dommere og de
teknisk delegerede har været benyttet i udlandet ganske meget og har generelt
haft gode resultater. Men der er ikke sket noget ud over det sædvanlige.
Der arbejdes med rekruttering til denne gruppe. De ældste internationale
dommere falder for den internationale aldersgrænse inden for en kortere
årrække. Pt. arbejdes der på at gøre en enkelt kandidat klar til internationalt
kursus i 2011 og på at finde potentielle kandidater til fremtiden.
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Beachvolley
v/ Leif Sonnesen
I beachvolley-sæsonen 2009 skete der det højst usædvanlige, at der var
dommere nok til alle elitekampe! Men dette skyldtes, at turneringsformen var
lavet om, så der var færre elitekampe. Ellers lignede det en gentagelse af de
foregående sæsoner: Der var de samme regler og de samme aftaler overfor
dommerne. Så på mange måder var det en lige ud ad landevejen og vellykket
sæson for beachdommerne.

Bredde- og Udviklingsområdet
Styregruppens beretning
v/ Jørgen Bentzen, områdeleder
For første gang i min tid som politisk ansvarlig for Bredde- og
udviklingsområdet, må jeg i min beretning konstatere en tilbagegang for
Kidsvolley. Heldigvis en minimal tilbagegang på kun 5 %, men når vi gennem
de sidste mange år har været vant til store fremgange, giver tilbagegangen på
kidsområdet stof til eftertanke. At medlemskurven på et tidspunkt ville flade ud
og at der var grænser for, hvor mange kidsspillere I havde ressourcer til at
kunne håndtere ude i klubberne, var vi godt klar over. Spørgsmålet var bare,
hvor denne grænse lå.
Vi tror, at grænsen ligger højere en de 3.200 kidsspillere vi er nu. Fra politisk
side vil vi tage fat på at undersøge og iværksætte konkrete handlinger, så vi kan
understøtte arbejdet med Kidsvolley ude hos jer og få rykket grænsen en tak
opad.
Et af de problemer, vi erkender, er, at foreningsidræt kræver frivillige. En
væsentlig begrænsende faktor for udvikling og ekspansion er mangel på
frivillige, herunder også den risiko for ”nedslidning” af de, der så påtager sig
lidt mere end sjovt er – for vi vil jo så gerne... Hvordan vi rekrutterer flere gode
frivillige og fastholder og ”skåner” de mange, vi heldigvis har i
volleyballforbundet, optager os en del. Heldigvis får vi i 2011 hjælp af en
markant fokus på frivilligt arbejde, idet 2011 er udnævnt af EuropaKommissionen til frivillighedens år. Desuden afholder DIF kongres i
weekenden 3.-5. februar 2011. Ligeledes med temaet frivillighed!
Der skal ikke herske tvivl om at vi ikke accepterer nogen form for tvang,
misbrug eller pædofili i DVBF! Vi hilser de nyeste sanktioner omkring
manglende børneattester fra kommunerne velkomne.
Teenvolley har været i fokus de sidste år og tallene viser, at det går den rigtige
vej. En fremgang på 3 % er slet ikke så dårligt, men vi vil sætte os endnu
højere mål. Hvordan kan vi fastholde endnu flere Kidsspillere, når de rykker op
til Teenvolley? Hvordan kan vi rekruttere nye unge til Teenvolley?
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Vi er ikke i tvivl om, at den strategi vi har lagt med Teenvolley er rigtig og at
vi er på rette vej. Vi har et fleksibelt Teenvolleysystem med plads til alle, vi
har en fleksibel turneringsstruktur og ikke mindst en talentcentermodel, der
giver muligheder for de bedste af vores ungdomsspillere.
Der er blevet taget særdeles godt imod Teenvolleys mange muligheder på
landets uddannelsesinstitutioner. Vi har iværksat rekrutteringskampagner rettet
mod folkeskolens ældste klasser, efterskoler og gymnasier i 2009 og de vil
blive intensiveret i 2010 og 2011. Det er særdeles vigtigt, at de centrale
kampagner, som vi sætter i gang sker i et koordineret og afstemt samarbejde
med jer klubber. Det er afgørende for at rekrutteringen lykkes, at I som klubber
bliver en aktiv samarbejdspartner.
Vi fik implementeret de nye aldersinddelinger på ungdomssiden i 2009 og
Danmarksmesterskaberne i de mange rækker afvikles i skrivende stund. Det er
Bredde- og udviklingsstyregruppens (BUSG) opfattelse, at vi med de nye
årgange DU13/HU14 og DU20/HU21 skaber en bedre overgang til henholdsvis
Teenvolley og seniorvolley. Vi glæder os til at se den evaluering, der vil
komme hen over sommeren.
Udviklingen af breddebeachvolley har ikke før været et område BUSG har
involveret sig i. Vi føler, at vi med de ressourcer, der ligger i afdelingen, må
være med til at tage et medansvar for udviklingen af beachvolley. I samarbejde
med fire store beachvolleyklubber starter vi et udviklingsprojekt med det
formål at styrke og udvikle beachvolleyaktiviteten og beachvolleymiljøet i
volleyballklubber med beachvolleyfaciliteter. Vi glæder os til samarbejdet og
mener, der ligger et stort potentiale i projektet.
Ultimate Volley Xperience (UVX) var et af de projekter jeg i min sidste
beretning gjorde rede for. UVX er et godt og spændende projekt, men har vist
sig at være særdeles ressourcekrævende og det har ikke helt levet op til de
forventninger, vi havde rent økonomisk. Det har betydet, at vi har lavet nogle
personalemæssige justeringer og måtte tage afsked med breddekonsulent
Mikkel Simonsen, der var projektansvarlig for UVX. UVX-projektet fortsætter
i fremtiden i en lidt ændret form med færre afsatte personalemæssige
ressourcer og mere ekstern hjælp.
Det har så til gengæld betydet, at vi har kunnet fastansætte Line Skov Høst, der
som primære arbejdsområder har skoleturneringerne og Bedstevolley.
Bedstevolley, camps, uddannelse, Kids-bedstevolley, UVX, skoleturneringer,
efterskoleprojekter, gymnasieprojekter – ja, projekter er der mange af, og der er
nok at tage fat på. Udvikling er et nøgleord for den afdeling, hvor jeg har det
politiske ansvar, men det er også vigtigt at understrege, at den udvikling, som
vi starter, skal give mening for jer klubber og skal understøtte
volleyballforbundets strategier.
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Kidsvolleys projekter og aktiviteter
I 2009 oplevede vi en markant stigning i antallet af afviklede Kidsvolley
skolestævner. Det blev til 179 stævner med deltagelse af ca. 23.000 elever. Et
tæt samarbejde mellem DVBF, Dansk Skoleidræt og de mange kidsklubber i
landet sikrede en flot afvikling og en stor succes.
DVBF har sammen med 20 af vores kidsklubber lavet samarbejdsaftaler med
skoler, der ligger i klubbernes lokalområder. Formålet med samarbejdet er at
skabe en tættere kontakt mellem den lokale volleyballklub og den lokale skole,
så børnene har mulighed for at dyrke idræt i deres nærområde.
Samarbejdsaftalen bygger på et yde-yde princip. Det vil sige, at både DVBF,
klubben og skolen stiller ressourcer til rådighed med det formål, at skabe de
bedste betingelser for elevernes idrætsaktivitet målrettet mod Kidsvolley.
Ni klubber har i 2009 arbejdet med projekt ”Et godt idrætsmiljø for børn”. De
har arbejdet intensivt med at beskrive politikker og handlinger på følgende seks
hovedområder: Aktivt forældresamarbejde, Børnepolitik, Organisering,
Aktivitetsniveau, Den gode voksne, Det fysiske miljø. Klubberne blev
certificeret på kidsklubsamlingen i Fredericia i september.
Der er gennemført 31 klubbesøg målrettet udvikling af Kidsvolley.
I 2009 afviklede vi 20 kidscamps fordelt over hele landet.
Der er i 2009 udviklet nye materialer til Kidsvolley. ”1001 øvelser” samt
”Kidsvolley Grundbog” er titlerne på de nye, flotte og brugervenlige
materialer. Materialerne er målrettet trænere i Kidsvolley og skal være med til
at understøtte fastholdelsen og uddannelsen af kidstrænerne.
Teknikspil 1 og Teknikspil 2 er to nye spil til brug i træningen. Spillene kan
bruges i klubber og skoler. Konceptet er solgt til det svenske
volleyballforbund.
Aktiviteter indenfor Teenvolley
I 2009 gennemførte vi 31 Teenvolley skoleturneringerne i samarbejde med
klubberne. Ved skoleturneringerne deltog ca. 3.500 elever. Med de mange
muligheder, der er i Teenvolleystrukturen, har det givet de deltagende elever en
succesoplevelse. En virkelig god reklame for volleyball og en fantastisk
rekrutteringsbase.
I forhold til skoleturneringer har vi også deltaget i en landsdækkende
kampagne GetMoving fra Sundhedsstyrelsen, hvor vi var ude på 18 skoler og
lave UVX skoleturnering. Et spændende og anderledes initiativ, der satte fokus
på idrætten på en anden måde.
I samarbejde med SyVBK har vi med stor succes gennemført et efterskole- og
klubprojekt. På hverdagsaftner i nærområdet mødes 2-3 hold fra efterskoler og
klubber og spiller en lille turnering. Arrangementet afvikles på skift i de
deltagende klubber eller efterskoler. Ni klubber og syv efterskoler har deltaget i
projektet.
Repræsentantskabsmøde 2010

Side 22 af 35

Tre efterskoler er blevet basismedlemmer i DVBF og på to efterskoler har man
startet en træneruddannelse i Kidsvolley.
Der er gennemført 20 UVX-arrangementer i 2009.
To klubber var med i projekt ”Et godt idrætsmiljø for unge” Det er et projekt,
der minder meget om det tidligere nævnte projekt for børn, men med stor
involvering af de unge. De seks fokuspunkter, der arbejdes med i ”Godt
idrætsmiljø for unge” er Foreningens ungdomspolitik, Velkvalificerede trænere
og ledere til alle, Trænings- og konkurrencetilbud til alle, Faciliteter og
rammer, Samarbejde og kommunikation, Synliggørelse af kompetencer.
Teenvolley har som Kidsvolley også sine egne camps. Her blev der i 2009
afviklet ni camps med masser af positive tilbagemeldinger.
Bedstevolley
Otte Bedstevolleyklubber er nu blevet indmeldt som basismedlemmer af
DVBF og to volleyballforeninger har taget bedstevolley på programmet.
Der er startet et Bedstevolley specialistkorps med 10 frivillige fordelt over hele
landet. Specialistkorpsets opgave er at udbrede kendskabet til Bedstevolley og
få klubberne til at blive medlemmer i DVBF. Der er gennemført 12
klubudviklingsbesøg til opstart af Bedstevolleyklubber.
Danske Bank har støttet det nye projekt ”Generationer i samspil” med 120.000
kr. Generationer i samspil er en begivenhed for Bedstevolleyspillere og børn
fra 3. og 4. klasse, hvor de samles om en fælles aktivitet. De to målgrupper
spiller Kids-Bedstevolley sammen og deltager i fælles aktiviteter, som vedrører
sundhed. Generationer i samspil gennemføres også som klubarrangementer.
Uddannelse
Langt de fleste af DVBFs uddannelsesaktiviteter afvikles igennem
Uddannelseshuset.
Gennemførte kurser igennem Uddannelseshuset i 2009:

Basistræner 1+2
Teentræner 1+2
Teenhjælper
Kidshjælper
Kidstræner 1
Kidstræner 2
Kidshjælpetræner
Assistenttrænerkurser
Divisionstræner
Kidsklubsamling
Beachtrænerkurser
B-dommer
DT-dommer
Repræsentantskabsmøde 2010

Antal kurser
6
6
1
1
3
3
2
1
4
1
1
2
1

Antal deltagere
39
45
18
20
44
41
40
27
43
40
6
28
11
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Gennemførte kursusaktiviteter for lærere mv. uden for uddannelseshuset:
 25 Kids- Teenvolley kurser for lærere med 500 deltagere.
 5 Kidsvolley kurser på lærerseminarier med 100 deltagere.
 5 Kidsvolley spotkurser med 125 deltagere.
 5 Teenvolley spotkurser med 100 deltagere.
Herudover er der gennemført temakurser og klubkurser, særligt inden for Kidsog Teenvolley, kidsdommer og teendommer.
Kurserne er gennemført ved hjælp af vores korps af dygtige og engagerede
instruktører.
Afslutning
Med disse ord vil jeg slutte min beretning og takke alle de frivillige ledere og
trænere, der ude i landet har gjort et stort stykke arbejde for dansk volleyball.
Uden jeres medvirken kunne det høje aktivitetsniveau, vi med rette kan være
stolte af, ikke gennemføres. Ligeledes tak til administrationen for deres store
arbejde og en speciel tak til Mikkel Simonsen for hans store arbejde med at få
sat projekt UVX i søen.

Turneringsområdet
Styregruppens beretning
v/ Carsten Parsow, områdeleder
Turneringsaktiviteten i DVBF kræver et stort, dagligt arbejde med kontakt til
vores klubber. Udviklingen i den digitale kommunikations muligheder har
vænnet os alle til at få svar i samme øjeblik, vi spørger. Det oplever vi også i
den daglige ledelse af turneringsaktiviteterne. Turneringsstyregruppen (TSG)
forsøger efter bedste evne at leve op til den forventede
kommunikationshastighed…
Sådan indledtes sidste års beretning fra TSG. Ordene gælder stadig, vi er alle
blevet mere og mere krævende med hensyn til et hurtigt svar. Vores ansatte i
DVBF har travlt – endda meget travlt. De har blandt meget andet travlt med at
give os alle et hurtigt svar. Jævnligt er der henvendelser til TSG, som vores
ansatte turneringsleder ikke kan svare på alene og derfor bliver de sendt videre
til TSG-medlemmerne, som så også får travlt.
Her kan man så løbe ind i en flaskehals. Nemlig det faktum, at TSGmedlemmerne er frivillige ledere, som også har et arbejde at passe. Derfor er
det sjældent muligt at få svar her og nu. Jævnligt har vi også haft sager til
behandling, hvor det ikke er nok at sætte sig til tastaturet og besvare-til-alle på
de rundsendte mails, men det er også nødvendigt at få drøftet sagerne. Så der
må vi lige afvente, at bliver muligt at træffe TSG-medlemmerne i en ledig
stund for telefonisk drøftelse. Fordi disse sager/spørgsmål jo sjældent passer
sammen med, at vi har planlagt nært forestående fysiske møder.
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Og så kan svaret ikke falde lige så prompte, som ved de mere simple spørgsmål
til reglementer og propositioner. Dette har der dog som hovedregel været
forståelse for hos de involverede klubledere. Men jeg vil alligevel gerne
appellere til volleyfolket om forståelse for disse forhold.
Det har været et turbulent år i DVBF-regi og ikke mindst et turbulent år i TSG.
I efteråret 2009 kom vi i et par situationer, hvor reglementet, som var vedtaget i
sommeren lige inden, viste sig at indeholde nogle fejl og
uhensigtsmæssigheder. Når den slags viser sig, som noget der er væsentligt
større end simple uhensigtsmæssigheder, så er man nødt til at genåbne
diskussionerne på bestyrelsesplan og få rettet fejlen. Dette gælder også selv om
turneringen, som omfattes af reglementet allerede er i gang.
Der var i den foregående sæson nedsat en tværfaglig gruppe, som skulle kigge
på tværs i de samarbejdende led mellem ungdoms- og seniorreglementer og på
tværs mellem ansatte og folkevalgte frivillige ledere. I denne gruppe drøftede
man forskellige tiltag til udviklingen af Volley Danmark. Blandt meget andet
vores wildcard-ordning for optagelse af talentfulde ungdomshold i 1. og 2.
division for såvel herrer som damer.
Her var det efter flertallet af den tværfaglige gruppes medlemmers opfattelse
aftalt, at en ung spiller på et certificeret wildcardhold, skulle kunne spille frit
på et andet turneringshold i klubben i samme spillerunde. Dette var imidlertid
ikke, hvad der endte med at blive skrevet i reglementet. Så det var et eksempel
på problemer til løsning, som blev løst ved at genåbne drøftelserne i
bestyrelsen og få gjort en rettelse i reglementet.
Jeg kom i denne sæson sådan lidt hovedkulds ind i TSG i starten af december
måned 2009, da den daværende formand i november havde trukket sig fra såvel
TSG som bestyrelsen.
Forretningsudvalget bad mig overtage ledelsen af TSG, om ikke andet så frem
til repræsentantskabsmødet i juni 2010. I nødens stund trådte jeg ind i TSG og
havde påtaget mig en række opgaver, som skulle vise sig at blive større og
noget mere tidskrævende end forventet på det tidspunkt.
TSG var ikke ligefrem overbemandet, idet gruppen efter formandens udtræden
nu var reduceret til to personer. Hvoraf den ene var den ansatte turneringsleder.
Så første opgave var at få reorganiseret og tilført lidt bemanding.
Torben Rask Petersen, som var eneste tilbageværende frivillige leder sagde
heldigvis hurtigt ja til at fortsætte. Og dernæst satte jeg min lid til en rutineret
leder i TSG-sammenhæng og kontaktede Flemming West med en forespørgsel
om indtræden i TSG. Vi havde nogle samtaler og aftalte, at Flemming skulle
med til næste TSG-møde, som foregik i juleferien.
Jeg havde det på fornemmelsen inden mødet, men heldigvis sagde Flemming
også ja tak til udfordringen omkring det fremadrettede arbejde i TSG. Og stor
tak til både Torben og Flemming for jeres aktive medvirken i TSG-arbejdet
både på daværende tidspunkt og tiden der er gået siden.
Repræsentantskabsmøde 2010
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Til det omtalte møde i julen havde vi fået en anmodning fra Top Volley
Danmark om flytning af DM for U20/U21 på grund af landsholdsaktiviteter i
den planlagte weekend ved månedsskiftet april-maj.
Så dette var et enkelt af mange punkter, som blev behandlet på julemødet. Den
eneste mulighed vi så på daværende tidspunkt for tidsfastsættelse for dette DM
var i påsken. Efter mange for-og-imod overvejelser henover de første uger af
2010 mente vi, at dette tidspunkt var eneste weekend, som ikke kolliderede
med anden aktivitet. Tilbage stod vi så med udfordringen, at det planlagte
stævne i Gentofte 9.-10. april, så pludselig ikke havde nogen betydning for
kvalifikation til DM.
Straks beslutningen var meldt ud via vores nyhedskanaler, kom der indsigelser
fra flere involverede parter. Og da jeg i min ledergerning er opdraget til at lytte
på argumenter fra deltagende parter, gjorde vi det i TSG/bestyrelsen
selvfølgelig også i denne situation.
Flytningen af dette DM kom så med på bestyrelsesmødet, som blev holdt i
Odense lørdag under Pokalfestival 2010. Og her blev det besluttet, at flytte
DM’et endnu en gang og vi ville tilbyde Gentofte arrangementet i stedet for det
hos dem planlagte stævne. Søndag morgen under Pokalfestivalen mødtes
repræsentanter for Gentofte Volley, tre fjerdedele af FU, DVBFs
turneringsleder og DVBFs elitechef og fik snakket sig til rette om løsningen,
der som bekendt medførte en flytning af DM’et væk fra påsken og til
datomæssig placering i stedet for Gentoftes stævne. Da det blev meldt ud
samme søndag formiddag bredte der sig hurtigt en strøm af positive
tilkendegivelser fra de deltagende klubber.
Jeg vil her gerne sige tak for Gentofte Volleys positive indstilling og
medvirken til løsning af problemet. Og samtidig rette en stor tak for et
velafviklet arrangement.
Vi har hen over vinteren haft en lang række andre sager og spørgsmål at tage
stilling til i TSG. Jeg vil dog ikke her hverken genoptage drøftelserne eller
referere i detaljer fra sagsbehandlingen. Men som det blev konstateret i
indledningen til denne beretning, så præges vores liv også i volleyball af de
mange digitale kommunikationsmuligheder.
Der er mange, som gerne vil give udtryk for deres holdninger og meninger,
som jo grunder i deres stærke engagement i volleyball, via diverse nyheds- og
diskussionsfora og ikke mindst via blog-skrivning. Og det med det stærke
engagement er jo for så vidt godt nok. Det er det stærke engagement blandt
frivillige, som er med at drive volley-vognen fremad. Stærkt engagement er det
vigtigste brændstof for en organisation som vores.
Ytringsfriheden er vores ret som borger i Danmark. Det er der sagt og skrevet
meget om de sidste par år. I volleysammenhæng ser jeg af og til en tendens til,
at bare man skriver på en blog eller andet debatforum, så kan man tillade sig at
skrive næsten hvad som helst til og om andre volleyledere. Dette synes jeg så
er en kedelig tendens, som jeg håber, vil aftage igen.
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TSG omtales ofte som værende folk, der udelukkende tager tåbelige og
uduelige beslutninger. Dette håber jeg så ikke er det sande billede. Det vil da
være pokkers uheldigt, at repræsentantskabet vælger uduelige ledere til
bestyrelsen, som så udpeger lige så uduelige og tåbelige folk til TSG og andre
styregrupper.
I stedet for evig og altid at ytre sig i disse grimme tonelejer, så skulle de selv
samme personer meget hellere tage og involvere sig i arbejdet. Der er muligvis
ikke plads til dem alle sammen i selve TSG. Men nogle af de evigt negative
kunne måske være med at pege på folk, som på konstruktiv vis kunne være
med at tilgodese udviklingen af hele Volley Danmark.
Ja, du læste rigtigt. Jeg er så naiv at tro, at der stadig findes folk, som vil være
med at forbedre det totale billede, som ikke kun ser det med egne
snæversynede øjne. Og dermed også vil være med at tale om konstruktive
løsninger, der gavner andre og flere end lige deres egen klub.
Vi bør som ledere huske at bevare helikopteroverblikket for at træffe de bedste
beslutninger for fællesskabet. Så derfor skal disse ord læses som en opfordring
til at flere tænker i retning af fælles forbedringer.
På eliteklubmødet i marts måned tillod jeg mig at sige, at jeg ikke havde nogen
klar programerklæring for, hvorhen jeg ønsker, at TSG skal bevæge sig. Dette
gælder stadigvæk, idet jeg ikke har mødt nogen åbenbaring, der kunne lyse
vejen frem for mig.
På samme eliteklubmøde blev der blandt meget andet drøftet kvalifikationsspil
til elitedivisionen for grundspillets nr. 5-8. Og det er vist klart for enhver, at der
skal laves om på den nuværende form. Om det skal ske ved tildeling af points
efter opnået placering eller vi skal over i noget a la nr. 1-4’s krydsspil i
semifinalerne, det må tiden vise.
I skrivende stund føler jeg mig ikke overbevist om, at det er mig, som sidder i
formandsstolen i TSG, når vi har konstitueret bestyrelsen efter
repræsentantskabsmødet 2010. Det kommer vist ikke kun an på, hvad jeg selv
vil og kan bidrage med. Men det hænger i høj grad sammen med, hvordan vi
får besat de p.t. værende ledige pladser i bestyrelsen.
Turneringsaktiviteten afvikles i nært samarbejde med Dommerstyregruppen
(DSG), hvorfor vi finder det naturligt, at TSG og DGS også har et tæt
samarbejde og udveksler holdninger og erfaringer i forhold til situationer, hvor
begge parter har interesser. Vi har i det daglige et generelt godt samarbejde,
som desværre i nogle få sammenhænge har haltet lidt i år. Vi har derfor aftalt at
holde et par fælles møder med DSG, hvor vi kan få fastlagt den fremtidige
samarbejdsform lidt mere præcist end hidtil.
Jeg værdsætter det gode samarbejde og siger DSG tak for det.
Tak for samarbejdet til TSG-medlemmerne. Og en særlig tak skal der lyde til
Per Vind Petersen for det store arbejde, han har ydet gennem nu mange år.
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Desværre siger vi nu farvel til Per på grund af de vedtagne omstruktureringer
og nedskæringer i medarbejderstyrken i DVBF. Mange gange har det krævet
noget særligt for at yde vores klubber den bedste service. Jeg takker dig også
for din indstilling omkring opsigelsen, at du gerne ville være med at køre
turneringen færdig i den igangværende sæson og dermed blev i hele
opsigelsesperioden.
Til slut skal der lyde et stort tillykke til alle medaljetagerne ved de danske
mesterskaber i hver deres række.
På gensyn til repræsentantskabsmødet og ikke mindst den kommende
sæsonstart.

Top Volley Danmark
Top Volley Danmarks beretning
v/ Eric Adler, formand for Top Volley Danmark
2009 blev året, hvor effekten den nye talentudviklingstrategi omfattende et
fuldt udbygget talentcentersystem samt ungdomslandshold i alle aldersgrupper
reelt begyndte at vise sin styrke. Ikke tidligere har vi haft så mange talenter i
dansk volleyball, og det lover godt for fremtiden. Det er derfor også
bekymrende, at netop disse fremgange i fremtiden er ressourcemæssigt truet,
selvom vi med al magt forsøger at fastholde udviklingen.
Parallelt med talentudviklingen er det målet at fastholde vores repræsentative
deltagelse i internationale aktiviteter for vores seniorlandshold. I et år uden
EM-kvalifikation blev det muligt at spille flere landskampe end i 2008. Dette
er vigtigt for at sikre platformene for fremtidens talenter, samtidig med at vi
giver vores dygtigste spillere i Danmark en mulighed for at repræsentere deres
land internationalt. Ud over at det styrker vores nations internationale brand,
styrker det også vores landsholdsspilleres mulighed for at være de
rollemodeller, et hvert moderne forbund har brug for.
Baggrunden for Top Volley Danmarks (TVD) arbejde har været et
velfungerende samarbejde med Team Danmark på udviklingsområdet. På
denne baggrund er det igennem et langsigtet projekt frem mod 2018 lykkedes
at skabe en rød tråd i udviklingen af volleyballspillere i Danmark. Et projekt
som Team Danmark desværre og helt uforståeligt har valgt at stoppe i utide.
Den brede rekruttering og fastholdelse som vores udviklingsafdeling har stor
succes med, sammenholdt med de tilbud TVD kan give ungdomsspillerne på
den mere kvalitative del af udviklingen, går hånd i hånd mod den målsætning,
at vi i fremtiden kan skabe mange flere veluddannede volleyballspillere,
trænere og ledere.
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TVD er reelt opdelt i 10 projektområder, hvoraf ”Elite- og
divisionstræneruddannelse”, bidrag til ”Rekruttering og fastholdelse”, samt
projekt ”Synlighed landshold” primært drives af Bredde- og
udviklingsafdelingen. I denne beretning vil det være nærliggende primært at
fokusere på TVD kerneprojekter som er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Projektområderne 1, 3 og 4 er alene baseret på DVBF-økonomi med tilskud fra
DIF, mens projektområderne 2, 5, 6 og 7 har været gennemført på baggrund af
en samfinansiering mellem DVBF og Team Danmark.
Talentudvikling
DVBFs talentudvikling er nu fuldt udbygget og implementeret og derfor på vej
til at blive et helt normalt driftsområde i TVD. Spillere, trænere, klubber og
forældre har taget meget positivt imod tilbuddet, som gradvist opkvalificeres.
Omfanget af tilbud til unge talenter i alle aldre er mangfoldigt. De tilbydes
træning i forbindelse med aktiviteter i klubber, talentcentre, highperformance
camps og med landsholdene. Samtidig giver vores nye aldersgrænser og
lempelige forhold omkring repræsentation på flere hold en optimal mulighed
for at skabe de rette rammer omkring den enkelte spillers aldersrelaterede
udvikling.
Tilbuddene stiller store krav til vores trænere og ledere. De bidrager i det
daglige til at planlægningen for den enkelte spillere bliver optimal – og det er
en stor opgave. TVD vil i fremtiden iværksætte nye tilbud for en
opkvalificering af ungdomstrænernes viden, således at det sportslige tilbud til
talenterne i dagligdagen vil blive af international topklasse. Dog forudsætter
dette, at vi stadig kan skabe de fornødne ressourcer til denne del af TVDs
virke.
Vores talentkoncept er netop baseret på teorien omkring aldersrelateret træning
og sigter mod en bred tragt med tre talentniveauer C, B, og A. C niveauet er
indslusningen til vores ”School of Volleyball”, B er niveauet over, hvor fokus
for alvor rettes imod at skabe en ”Expert Volleyballplayer” og A niveauet
liggende med krav til præstationer lige under, hvad der kræves for at spille på
vores ungdomslandshold, såfremt talentet rækker så langt. Ideen med
talentarbejdet er, at alle skal have en mulighed for at gå gennem denne ”School
of Volleyball”, også selvom ikke alle, der gennemgår denne uddannelse, ender
som landsholdsspillere. Vi hylder princippet om, at alle der kan og vil skal
have muligheden for at udvikle sit personlige expertniveau – til gavn for
volleyball, og samtidig sikres det, at vi ikke taber talentfulde spillere i
processen.
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Arbejdet i talentcentrene bliver drevet på baggrund af vores
talentcentermanual, som efter en succesfuld introduktion for to år siden i
fremtiden vil blive revideret i en ren dansk version. Implementering af
manualens metoder er en løbende proces, som dynamisk vil blive forsøgt
implementeret helt ud på klubniveau. At få skabt en sådan kultur kræver tid,
men vi føler at vi er godt på vej.
I foråret blev ATKmanualen (aldersrelateret træningskoncept) tillige udgivet. I
samarbejde med Team Danmark har vi startet implementering af ATK. En
implementering som blev aftalt i 2007 og løber til medio 2011. Vi vil i løbet af
2010 igangsætte kurser landet over i denne nye udviklingsfilosofi. ATKmanualen er udviklet i tæt samarbejde med bredde- og udviklingsafdelingen og
vil ligeledes blive indskrevet i de materialer og strategier, der allerede i
længere tid har været iværksat i Bredde- og udviklingsafdelingens satsninger
omkring Kidsvolley og Teenvolley.
Med al synlighed er den røde tråd i DVBFs talentarbejde for alvor ved at slå
igennem. Mange talentfulde volleyballspillere er på vej gennem deres
volleyballskole og det vil lede til mange dygtige volleyballspillere i Danmark i
fremtiden. Vi mener at have et talentarbejde, der kan måle sig med mange af de
nationer i Europa, som vi i fremtiden ønsker at sammenligne os med. Et signal
om at vores talentudvikling bevæger sig i den rigtige retning kan måles på det
niveau, ungdomslandsholdene viser i internationale sammenhænge. Her viser
præstationerne i 2009 fine fremgange, og vi kan allerede på nuværende
tidspunkt se, at præstationerne på kort sigt vil blive endnu bedre. Det er meget
motiverende for vores daglige arbejde med talentudviklingen i dansk
volleyball.
Link til TVDs talentudvikling: www.volleyball.dk/sw22272.asp
Ungdomslandsholdene
Allerede i januar måned startede ungdomslandsholdenes program. EMkvalifikationen for HU19-herrer (1991 og yngre) blev spillet i Polen. Det
danske HU19-landshold spillede en fin turnering, der på trods af nederlag til
bl.a. stærke nationer som Polen, Ukraine og Hviderusland fik vist, at
ungdomslandsholdene for herrer var på rette vej. EM-kvalifikationen for
DU18-piger (1992 og yngre) blev spillet i Grækenland. Vores piger gennemgik
en meget lærerig proces i selskab med blandt andet Rumænien, Belgien og
Grækenland, hvilket nok skal lede til fremtidige fremgange for holdet.
I april og maj måned deltog HU21 (1989 og yngre) og DU20 (1990 og yngre) i
VM-kvalifikationerne i Finland og Tyrkiet. HU21-landsholdet klarede sig
imponerende godt mod topnationer som Finland, Grækenland og Portugal, som
alle blev sat under pres af et uimponeret dansk landshold. DU20 fik sin sag for
mod Finland, Tjekkiet og Tyrkiet - nationer som viste holdet, hvad der skal til
for at blive topspillere i Europa.
Med baggrund i talentcentrenes pinse- og sommercamps blev truppene til
NEVZAmesterskaberne (North European Volleyball Zonal Association) for
U17 (1993 og yngre) og U19 (1991 og yngre) landsholdene udtaget. Holdene
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forberedte sig gennem august og september for i oktober at spille U19 NEVZA
efterfulgt at U17 NEVZA i december, begge gange i Ikast. Der skal i den
anledning lyde en speciel tak til Idrætsskolerne i Ikast og Ikast KFUM for et
imponerende engagement omkring disse internationale turneringer omfattende
hold fra Finland, Sverige, Norge, England, Island, Færøerne og Danmark.
Det var stærke danske landshold, der deltog i NEVZA-mesterskaberne, hvor
det for HU19- og HU17-herrerne blev til to flotte sølvmedaljer, mens DU17og DU19-pigerne vandt to bronzemedaljer. Specielt var det ærgerligt for
DU19, som marginalt tabte deres kampe til Sverige og Norge med 2-3 og
derfor lige så godt kunne have løbet med et ædlere metal.
Det er tydeligt, at det fremtidige talentarbejde kommer til at forbedre
ungdomslandsholdenes niveau, og igennem en strategi, hvor vi ikke alene
ønsker at konkurrere i Norden, men tillige i det centrale Europa, sigter mod at
kunne kvalificere vores ungdomslandshold til slutrunder om
Europamesterskabet.
Link til ungdomslandsholdene: www.volleyball.dk/sw8259.asp
Damelandsholdet
Damelandsholdet startede sæsonen i januar med Novotel Cup i Luxembourg.
Her blev det sejr over Luxembourg i en turnering, der tillige omfattede
Azerbaijan og Østrig. Turneringen ledte direkte til holdets VM-kvalifikation i
Estland ugen efter. Allerede før afrejsen fra Luxembourg blev holdet ramt af et
maveonde, som helt spolerede holdets VM-kvalifikation. Dette gav sig kraftigt
til udtryk mod VM-modstanderne fra henholdsvis Estland, Georgien og
Moldavien. Damelandsholdet forsatte sin udvikling af holdet gennem
landskampe mod Færøerne, Storbritannien og Sverige i maj og juni, som blandt
andet resulterede i sejre over Færøerne og Sverige. Damelandsholdet er stadig i
en langsigtet udvikling, men med fremtidens talenter vil vi helt sikkert se et
damelandshold, der udviklingsmæssigt vil flytte sig i årene fremover.
Link til damelandsholdet: www.volleyball.dk/sw7701.asp
Herrelandsholdet
Herrelandsholdet startede tillige sæsonen med ligalandsholdets deltagelse i
Novotel Cup i Luxembourg, som holdet vandt i konkurrence med nationerne
Nordirland, Storbritannien og Luxembourg. Som forberedelse til VMkvalifikationen senere på året i Portugal spillede holdet
forberedelseslandskampe mod Storbritannien i maj, hvor herrelandsholdet med
to sejre fik revanche for det forsmædelige nederlag året før. Tre tætte
landskampe mod et stærkt belgisk landshold, hvor det desværre ikke blev til
sejre, ledte frem til VM-kvalifikationsturneringen i Portugal. Her mødte
herrelandsholdet den absolutte europæiske elite. Efter nederlaget til et meget
velspillende Portugal fandt holdet rytmen mod Grækenland, hvor en sensation
lurede men desværre udeblev. Afslutningen af turneringen mod Slovenien og
Rumænien var lærerig, men uden at holdet kom hjem med sejre. Sæsonen blev
afsluttet med en tour rundt i Danmark med Australien, hvor der blev spillet i
Esbjerg, Herning, Gentofte og Holte. Fire underholdene kampe med meget fin
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tilskueropbakning og god promotion for vores landsholdsarbejde.
Herrelandsholdet mangler lige den sidste niveaustigning før et endeligt
gennembrud og kvalifikation til et EM er mulig, og kun en fortsættelse af det
lange seje træk vil kunne skabe dette gennembrud.
Link til herrelandsholdet: www.volleyball.dk/sw11740.asp
Top Volley Danmark
I 2009 blev tillige gennemført eliteklubmøder, som afvikles to gange årligt.
Møderne er det forum, hvor DVBF og eliteklubberne krydser klinger til gavn
for udviklingen af vores øverste nationale elite. Dette er et arbejde, som TVD
meget gerne ville prioritere endnu højere, men grundet manglende ressourcer
har vi slet ikke kunnet løfte dette arbejde op på det niveau, vi havde håbet på.
Ansvaret ligger alene hos TVD og vi vil i fremtiden bestræbe os på at skabe
mere fokus på eliteklubbernes udvikling. Eliteklubberne har givet udtryk for, at
TVD i dette arbejde skal tage førertrøjen på, og det vil vi meget gerne. Dog vil
det fordre, at der opnås en konsensus med eliteklubberne om, at dette arbejde
bliver projektorienteret og ressourcemæssigt prioriteret, hvis vi skal gøre os
forhåbninger om at løfte vores elitedivision til en ligastatus, som vi efterhånden
kender det fra andre store boldspil i Danmark. Vi har reelt det spillemæssige
produkt, det viste vores DM-slutspil os. Nu er tiden kommet til at få eventen ud
over rampen, således at vores synlighed blandt medier og tilskuere bliver
markeret, og vores identitet i den danske elitesportskultur styrket.
Jeg genindtrådte i foråret 2009 som formand for TVD efter en pause på tre år,
hvor mit arbejde har været helliget bestyrelsesposten i det europæiske forbund,
CEV. En post jeg stadig med entusiasme varetager. Og jeg kan kun sige, at det
har været en glæde at vende tilbage og se den positive udvikling. Jeg har
specielt været glad for, at vi har opkvalificeret talentudviklingen, som vil
kunne sikre vores resultatmæssige fremgang i de kommende år. Samtidig vil
jeg sige tak for samarbejdet med DVBFs bestyrelse og administration samt min
yderst professionelle arbejdende bestyrelse i TVD samt elitestab. De har gjort
arbejdet som formand til en stor fornøjelse og bidraget til, at min bopæl i
Holland ikke skaber nogle problemer i forhold til mit formandskab i TVD.
TVD vil gerne benytte lejligheden til at takke alle øvrige i den danske
idrætsverden og i vores egen volleyballfamilie, der i det daglige støtter op
omkring forbundets elitearbejde både internt som eksternt. Det har været en
uvurderlig støtte for årets arbejde og de mange aktiviteter, vi har gennemført.
Yderligere information om TVDs personsammensætning:
www.volleyball.dk/sw12336.asp
Epilog
Sluttelig vil vi fra TVD gentage, hvad der tillige stod i beretningen sidste år –
fordi det i år er mere aktuelt end nogen sinde:
”Tilkendegivelsen fra flere steder om, at vi til stadighed ikke må gå på
kompromis med vores grundlæggende værdier og berettigelse, har virkelig
bidraget til vores fortsatte tro på den elitekultur, vi i mere end 25 år har
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arbejdet så hårdt for at skabe. Det er en fornøjelse at se, hvor meget grøde der
er i dansk volleyball, og vi vil bestemt bidrage til, at Danmark i fremtiden
fastholder sin position som en yderst respekteret nation i international
volleyball. At vores drømme også rækker videre end dette ved de fleste, og
netop drømmene holder vi aldrig op med at forfølge”.

Økonomiområdet
Økonomisk beretning
v/ Jan Herneth, økonomiansvarlig
De økonomiske beretninger fra den økonomiansvarlige i DVBFs bestyrelse
samt både de interne og eksterne revisorer er i år flyttet til årsrapporten, hvor
de mere rettelig hører hjemme.
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Forslag
Forslag 1 fra DVBFs bestyrelse
Forslagsstiller: DVBFs bestyrelse
Bestyrelsen indstiller, at den, på repræsentantskabsmødet i 2009 vedtagne,
strategi fortsat er gældende.
Motivering:
Den på repræsentantskabsmødet 2009 vedtagne mål og strategi er langsigtet,
hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt bør ændres ved denne.

Forslag 2 fra DVBFs bestyrelse
Forslagsstiller: DVBFs bestyrelse
Bestyrelsen indstiller, at nedenstående lovændring (tilføjelse) vedtages på
repræsentantskabsmødet.
”Stk. 8 Bestyrelsen kan over for en klub, dele af denne, et enkelt klubhold eller
et selskab, forbundet med klubben eller med enkelte af klubbens hold. der ikke
er i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser, og der derfor indledes
forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret, idømme sanktioner.
Disse sanktioner kan bestå i:
a) Fratagelse af point.
b) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra turneringsaktivitet i DVBF.
c) Tvangsnedrykning til underliggende række.”
De to efterfølgende stykker i § 16 ændrer fortløbende nummerering som følge
heraf.
Motivering
Danmarks Idræts-Forbund har anmodet alle specialforbund om at have sådanne
bestemmelser i deres respektive forbundslove. Danmarks Idræts-Forbunds egne
love pålægger alle specialforbund denne forpligtelse, jfr. deres love § 5, stk. 2,
litra 7):
”At udarbejde bestemmelser, der skal godkendes af Danmarks IdrætsForbunds bestyrelse og hvorefter, der skal ske sportslige konsekvenser i
tilfælde, hvor klubben, dele af denne, et enkelt klubhold eller et selskab,
forbundet med klubben eller med enkelte af klubbens hold, ikke er i stand til at
indfri sine økonomiske forpligtelser, og der derfor indledes forhandling om
tvangsakkord eller afsiges konkursdekret.”
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Forslag 3 fra Nordjysk Volleyball Kreds
Forslagsstiller: Nordjysk Volleyball Kreds
Nordjysk Volleyball Kreds indstiller nedenstående forslag til vedtagelse på
repræsentantskabsmødet:
”Kamptjekskema fra sæson 2010-2011 alene benyttes til statistik og ikke som
grundlag for udskrivning af bøder.
Bøder udskrevet i sæson 2009-2010 alene på baggrund af kamptjekskema
annulleres og betales tilbage til klubberne.”
Motivering
Dommerne har altid mulighed for (og pligt til) at notere på kampskemaet, hvis
forholdene for afvikling af kampen er kritisabel eller ikke overholder gældende
reglementer.
Kamptjekskemaet eksisterer formelt slet ikke, da det ikke er nævnt eller
beskrevet i reglementerne eller propositionerne.
(Skemaet er således heller ikke godkendt af bestyrelsen.)
Ifølge Fælles Turneringsreglement §90 skal en forseelse være beskrevet i
propositionerne, for at der kan idømmes en bøde.
Dommerne vælger ofte at sætte X ved ’Ja’, selvom betingelserne ikke er 100 %
opfyldt. Dels fordi der ikke var praktiske problemer for afvikling af kampen.
Dels fordi dommerne godt ved, at et X ved ’Nej’ kan medføre en bøde til
klubben, og det ønsker dommerne ikke at medvirke til.
Dermed mister kamptjekskemaet sin værdi som statistisk grundlag.
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