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Turneringsområdet 
 
Styregruppens beretning 
v/ Flemming West, styregruppeformand 
 
VolleyLigaen 
VolleyLigaen har i denne sæson været igennem en større forandring. På det le-
delsesmæssige plan er VolleyLigagruppen nedlagt og de udviklingsmæssige 
elementer varetages nu af Top Volleyball Danmark, mens den almindelige drift 
ligger i Turneringsstyregruppen. 
 
VolleyLigaen har fået et kvalitetsløft med Ligaportalen, hvor der er præsentati-
on af holdene, live stillinger og statistik fra kampene. Klubberne uploader også 
videoer, så klubberne har mulighed for at se hinandens kampe og samkøre dis-
se med statistikken. En implementering af dette umiddelbart oven på Europa-
mesterskaberne var nok meget ambitiøs, men efterhånden som sæsonen skred 
frem blev det bedre, så alle kan være helt klar til den kommende sæsonstart. 
 
VolleyLigaen rykker sig til stadighed og der er fokus på ordnede og lovlige 
forhold for de spillere som klubberne har på kontrakt. I skrivende stund arbej-
des der på at indføre standartkontrakter for spillerne i VolleyLigaen. 
 
Landspokalturneringen 
Vi forsøgte os i denne sæson med ude/hjemmekampe i kvart- og semifinalerne 
for både damer og herrer. Målet var at holdene skulle have flere kampe, men 
det gør samtidigt lidt op med sjælen i pokalturneringen, hvor det som outsider 
er lettere at overraske over 1 kamp.  
 
Finalerne blev sædvanen tro spillet i Odense Idrætshal men denne gang lørdag 
aften, i håbet om at flere tilskuere ville blive og se begge kampe, men det blev 
lidt sent for en del af de mange medrejsende unge tilskuere og deltagere i Po-
kalfestivalen.  
 
Turneringsstruktur 
Indplaceringen af hold i 1. og 2. division hvor såvel Storebælt og Lillebælt bli-
ver passeret, er en udfordring for de involverede klubber og hold. Det bliver 
der nu kigget på.  
 
Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe der skal komme med et oplæg til 
fremtidig struktur i Danmarksturneringen, hvor bl.a. følgende elementer tages 
med: 

o Muligheden for så mange jævnbyrdige kampe som muligt 
o 2. holds mulighed for at ligge tættere på Ligaholdet 
o Økonomi, f.eks. færre passager af Storebælt  

Der vil komme en høring hen over sommeren/efteråret. Planen er at arbejdet 
afsluttes omkring 1. november og en eventuelt ny turneringsstruktur vil blive 
implementeret fra sæsonen 2015-16. 
 


