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Idrættens Hus, 6. juni 2019 
 

TURNERINSGS- & DOMMERUDVALGSMØDE 

Torsdag den 9. maj kl. 17.30 
Idrættens Hus. Vi mødes i restauranten. 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa, Mie Nonbo Holck, Niels-Erik Broberg og Christina 

Cassone (referent) 
Afbud:   Minja Hjordt Langer 
 

1 Orientering 

  
Vi nærmer os rep.møde tid. 
 
Top Volleyball Danmark skal umiddelbart nedlægges og erstattes af 3 mindre og mere 
beslutningstagende grupper (det bliver vist liga, landshold og events). 
 
I materialet til midtjysk kredsens rep.mødet står der at de har fået dispensation fra personlig licens i 
jyllandsserien og ned (de betaler dog en holdlicens i stedet for). Det er noget der skal undersøges. 
 

2 Status fra kredssekretæren 

  
- Kredsturneringen 

Umiddelbart har det fungeret godt at kende planen for hele sæsonen. Dog har det ikke været 
en succes i damernes nederst 2 rækker da de endte med at spille mod hinanden for mange 
gange til at det var sjovt. De var dog så mange at 1 række var også uhensigtsmæssigt. Vi 
skal finde andre løsninger: f.eks. 3-kantstævner, eller en række som spiller alle mod alle 1 
gang t.o.m. januar og så lave en form for slutspil efter vinterferien. 
 
Fra SVBK rykker DTU og Glostrup (fra DDS) og Hillerød og Amager.2 (HDS) op i 2. div. Fra 
2. div rykker Gentofte.3 hos damerne, samt KSV og Næstved hos herrerne ned til 
Danmarksserierne. 
 

- Kredspokalturneringen 
Færre hold end tidligere, men nok grundet reglerne om ungdomsspillerne. Men ellers er 
turneringen gået fint. 
Hvad gør man i forhold til et fælles arrangement efter kredspokalfinalerne? CC prøver at 
undersøge med de hold der er har været med i 2018/19 om hvad der skulle til for at de 
havde været med. 
 

3 Propositioner 2019/20 

  
Vi har kigget lidt på propositionerne til næste sæson, men den endelige udgave skal diskuteres og 
godkendes af det TU der er valgt efter vores rep.møde. 
 
Nogle af punkterne vi har kigget på: 

• Ungdomsspillere i KP-turneringen: Vi vil fortsat gerne opfordre ungdomsholdene og 
ungdomsspillere generelt til at spille ungdomsturneringerne og derfor holder fast i at ”rene” 
ungdomshold ikke skal kunne spille i KP-turneringen. Dog kunne vi godt lempe lidt på reglen 
som man f.eks. at man kan have max. 2 ungdomsspillere på holdsedlen eller på banen – 
dog ikke spillere som til dagligt spiller i divisionsrækkerne. Det kunne også være at det kun 
må være U18 spillere. 
Intentionen med at lempe reglen er at man kan supplere seniorhold som er på grænsen til at 
være nok, med nogle af klubbens yngre spillere. 
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• 2. dommer: Vi holder fast i 2 uddannede dommere i dame- og herrerækkerne, men overvejer 

at lempe kravet om uddannet 2. dommer i mix-rækkerne – der skal dog stadig stilles med en 
2. dommer. Intentionen er på sigt at der skal være 2 uddannede dommere også i alle mix-
rækker og opfordrer stadig til at klubberne/holdene stiller op med 2 uddannede dommere 
hvis det er muligt. Vi anerkender dog at stramningerne har været hurtige og bratte ift. mix-
turneringen. 
Dog kan vi konstatere at efter en lidt hård start på sæsonen, har dommerpåsætningen fra 
klubbernes side været betydeligt bedre og mere fyldestgørende. Vores intention om at sætte 
fokus på dommerne er lykkes og det har været en positiv proces, hvor vi bl.a. er i gang med 
at bygge en fælles dommer-database op. 

 

• Klubskifte: Vi har kigget på hvilke dispensationer vi som SVBK kan give til klubskifte-
reglerne. Vi har bl.a. kigget på antallet af km man skal flytte bopæl for at opnå dispensation 
fra de 3 måneders karantæne i SVBK-regi. Vi kigger nærmere på det til næste møde. 

 

4 Rep.møde 

  
Alle stiller op igen til rep.mødet undtagen Minja. 
 

5 Dommer+ 

  
Det var ikke så nemt at finde en praktisk kursusdag i foråret, så CC planlægger at gøre det i starten 
af efteråret. 
Udover et praktisk kursus, kunne et temakursus handle om opstillingsfejl. 
 
Der sendes stadig nogle goodiebags og vi har en del t-shirts tilbage. 
 
Der er blevet uddannet betydeligt flere dommere i denne sæson ift. de sidste 4-5 år. Det er positivt. 
Og vi er stadig i gang med at bygge vores fælles database op i vol@ og folk er mere opmærksomme 
på området. 
 
Brainstorming af ideer: 
Hvis der kommer regelændringer eller -fortolkninger, kunne man holde et møde i september ligesom 
før-DT-møde (for divisionsdommere) for alle dem der er interesserede? Så kunne vi prøve at få en af 
divisionsdommerne/instruktører til at komme og fortælle om dem samt eventuelle fokuspunkter der 
sættes i divisionsrækkerne i denne sæson. Sådan et møde kunne fx holdes før et praktisk kursus 
eller i forbindelse med før-DT-mødet. 
 
Konkurrence: Lave en video der følger f.eks. en klubdommer. En video der fokuserer på 
dommergerningen. 
 
”Årets dommer” pris: Hvad kan kriterierne være? Skal klubberne indstille? Årets dommer i hver klub? 
Den går i tænkeboks. 
 
Kampagne om at give dommeren en skulderklap / sige tak til dem / huske at sige til dem når de har 
dømt godt. Idé: Virtuel t-shirt.  
 

6 Kontormedhjælp 

  
Udvalgets holdning til at have en kontormedhjælper, er at man bør ansætte en studentermedhjælper 
i nogle få timer om ugen mens sæsonen er i gang (bl.a. med kampskemaerne). Det er udvalgets 
indstilling til bestyrelsen. 
 

7 Næste møde 

 Efter rep.mødet 

 
 
 


