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Idrættens Hus, 24. juni 2020 
 

TURNERINSGS- & DOMMERUDVALGSMØDE 

Torsdag den 17. juni kl. 16.30 
Idrættens Hus. 
 
 
Deltagere: Niels-Erik Broberg, Mie Nonbo Holck, Villy Rosendahl-Kaa og Christina Cassone (referent) 
Afbud:   Ernst Knudsen 
 

1 Orientering 

 Nyt fra forbundet: Nye årgange i ungdom (U15-17-19) som gør at man er senior som U20 og ikke 
U19 som i år. 
Nyt projekt: City Volley, en ny og smartere udgave af popup volley. 
 

2 SVBK turnering 2020/21 

  
Kredsturneringen 
 

• Rækkeoversigt 
Det ser ok ud hos damerne med 9 hold i DDS, 8 hold i DS1 og indtil videre 9 hold i DS2. 
Hos herrerne er det mere udfordrende. Her har vi 11 hold i HDS, 10 i HS1 og indtil videre 5 
hold i HS2. 
Vigtigt at gøre reklame for flere nye herrehold og hvad fordelene er (1/2 pris for nye hold, nr. 
1 og 2 rykker op så gode chancer for oprykning, man kan ”nøjes” med 5 spillere til kamp). 

• Hvordan skal de forskellige rækker spilles? 
I DS og S1 rækkerne spilles alle mod alle 2 gange (hjemme og ude). Herrerækkerne 
kommer til at have lidt ekstra kampe og der kræves min. 2 hverdagsrunder. S2 rækkerne 
afventer vi til tilmeldingsfristen 9. august så vi ved det endelige antal. 
Oprykningspil spilles som 3-kantstævne tirsdag 27. eller onsdag 28. april. 

• Det nye turneringssystem, MVP 
Vi skal til at implementere det nye system, MVP, som kan hjælpe klubberne og holdene på 
mange administrative og praktiske opgaver. 
TU er blevet enige om at indtastningen af haltider og kampflytningsfunktionen i MVP skal 
være obligatorisk for alle hold at bruge i 2020/21 sæsonen. E-kampskemaet skal være 
frivilligt men anbefales at implementere i løbet af sæsonen da vi forventer det bliver 
obligatorisk fra 21/22 sæsonen. 

• Reglementer/Propositioner 
Vi afventer med at ændre og offentliggøre de nye propositioner til forbundet har sendt deres 
ud angående DT turneringen. Regler omkring op- og nedrykning har betydning for vores 
kredsrækker og vi har ikke fået en melding om hvornår rækkernes ”normale” skal være til 
stedet i gen. SVBK ønsker at komme tilbage til normalen efter sæson 20/21. 

• Dispensationer 
TU har valgt at slette dispensationsansøgningen ifm. divisionsspillere i mix-rækkerne. Dog 
anbefales/opfordres der kraftigt at man ikke udnytter reglen omkring brugen af dem. 
Eventuelle divisionsspillere skal spille mix hvis de har tilknytning til holdet og spiller med 
holdet normalt. Der bør f.eks. ikke hentes divisionsspillere til mix rækkerne blot for at vinde 
en afgørende kamp. Men vi har forståelse for at der kan være forskellige baggrunde for et 
mix hold, som mange steder er baserede på sociale tilknytninger på tværs af kønnene og 
holdene i en klub eller på tværs af klubber. 
 

- Kredspokalturneringen 
Vi fortsætter med reglerne fra sidste år omkring ungdomsspillere. 
Dispensationer for divisionsspillere fjernes. 
Kredspokalfinalerne ændres til at spilles hver for sig tirsdag eller onsdag i uge 16 hos et af 
holdene (trækkes lod om hjemmebanen). Dette for at prøve at give holdene mulighed for at 
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hype begivenheden lidt mere lokalt, samt for at undgå weekender som i forvejen er presset i 
denne periode (stævner, konfirmationer, U-DMere m.m.). 

 

3 Camps 

  
Efter tidligere opfordring fra Tobias om en ny camp, spurgte jeg Sebastian Mikelsons om han og 
måske hans bror (hæver og center) kunne måske lokkes til at holde en camp. Han var ikke afvisende 
for ideen, men skulle helst ligge inden ligasæsonens start. 
Vi tager det op efter sommerferien så vi kan se hvordan situationen med samfundet og Corona ser 
ud til den tid. 
 

4 Dommer+ 

  
Årets dommer 2020 blev udsat i første omgang til september/oktober når sæsonen startes igen. 
Der er besluttet at sende t-shirt til dommerne/klubberne allerede i august, så man kan starte på en 
frisk runde ”årets dommer” når vi starter sæsonen. 
 
Andre tiltag og kurser tages op til næste møde efter sommerferien.  

5 Næste møde 

 Efter sommerferien og lige efter tilmeldingsfrist i nederste række. Helst en dag i uge 33. 

 
 


