
Kære kredskontakter 
 
Så har SVBK arbejdet færdigt med næste sæsons propositioner og kredspokal reglementet. 

I kan finde begge her: https://svbk.dk/klubservice/regler 
 
Vi vil dog lige gør opmærksom på nogle af de vigtigere ændringer i de to reglementer og forklare nogle af 
intentionerne bag dem. 
  
 

1. Vi fastholder stadig helårsturneringen samt op- og nedrykning af holdene (nr. 8 og 9 rykker ned, 
mens nr. 1 og 2 rykker op). Dog har TU valgt at indføre et oprykningsspil mellem nr. 7 i rækken og 
nr. 3 og 4 i rækken under. 
Intentionen bag oprykningsspillet er at give nr. 3 og 4 muligheden for at kunne rykke op, samt have 
en retvisende rækkefølge for de oprykningsberettigede hold i tilfælde af, at der skulle komme ekstra 
ledige pladser i rækken. 
I kan finde informationen under kapitel 2.5 Turneringstruktur (side 4). 
 

2. I både kreds- og kredspokalturneringen skal der igen næste sæson søges dispensation for de mix-
spillere der også spiller divisionskampe. Dog skal alle ansøgninger være sendt ind til SVBK senest 
15. september (side 7 i propositionerne og side 1 i KP-reglementet). 
 

3. SVBK har også valgt at lempe reglen for klubskifte i forbindelse med bopælsskifte. Jf. Volleyball 
Danmarks reglement skal man flytte mere end 50 km for at kunne nedsætte karantæneperioden fra 
3 måneder til 1 måned. SVBK har valgt at ændre dette til 25 km for kredsspillere, dvs. spillere som 
spiller i serierne i SVBK (side 12 i propositionerne). 
 

4. TU og DU vil fortsat have fokus på dommerpåsætningen af kredskampene. Det er fortsat et krav at 
have 2 uddannede dommere til alle kredskampene. Dog har udvalgene besluttet at lempe bøderne 
ift. ikke-uddannede 2. dommere i mix rækkerne. Det er dog stadig et krav at der er en 2. dommer til 
disse kampe. Det er en beslutning udvalgene har taget på baggrund af sidste sæsons erfaringer. 
Intentionen med beslutningen er at man vil give klubberne og holdene mulighed for at uddanne nye 
og flere dommere i løbet af næste sæson. 
 

5. TU har valgt at lempe reglen for ungdomsspillere i kredspokalturneringen. Fra sæson 2019/20 er det 
tilladt at have 2 U18 spillere (født i 2002 eller 2003) med på holdsedlen (side 1 i KP-reglementet). 

 
Vær venligst opmærksom på at der er flere ændringer i reglementerne, men at ovenstående er de mest 
markante. Det er derfor vigtigt at I læser begge reglementer igennem inden sæsonen starter. Alle ændringer 
er markeret med grønt. 
 
Venlig hilsen, 
 
Christina Cassone 
Kredssekretær 
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