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Ungdomssekretariatet 
SVBK att. Henrik Petersen 

Idrættens hus 
Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
� 28 87 16 01 
� 43 26 26 27 

� ungdom@svbk.dk 

 
Brøndby den 22. april 2014 

 
Til Bestyrelse og udvalg  
 
Referat af ungdomsudvalgsmøde onsdag den 19. marts i Idrættens hus 
 
Tilstede: Birgitte Hansen, Peter Jespersen, Per Hansen, Henning Gade og Henrik Petersen 
Afbud: Simon Øksnebjerg 
 
1. Protokol 
 
2. Sjællandsmesterskaberne  

• Det er lykkedes at finde arrangør af sjællandsmesterskaberne for Kids- og Teen 1-2 volley samt 
Grand Prix finalestævnet. Alle stævner spilles 26. april – 11. maj 

• SM turneringen U16-18. UU diskuterede mulighederne for turneringen specielt mulighederne for 
kampflytninger. UU mener det er vigtigt at vores unge spillere har mulighed for at spille både 
ungdom og senior. Med en turnering over blot 4 turneringsrunder må det være muligt at prioritere 
ungdomskampene og derved flytte eventuelle senioraktiviteter.  

 
3. Turnering U14-16-18 

Der er fordele og ulemper ved både Grand Prix turneringen og deltagelse i SVBK’s seniorturnering. 
Det kan være svært at planlægge, når man spiller Grand Prix og man typisk skal reservere hele da-
ge. I seniorturneringen er det lettere at planlægge, da man kun spiller én kamp. Omvendt giver 
Grand Prix turneringen mulighed for at holdene lettere kan gå til/fra turneringen. Hvis Grand Prix tur-
neringen blive mindre, kan der blive for stor niveauforskel specielt på drengesiden. 
Grand Prix 5 holds pulje – udelukkende 2 sæt kampe 
 

4. Repræsentantskabsmødet 

• Forslag til årets SVBK’er og Årets ungdomsklub, blev vendt. 
• Hvem forsætter i ungdomsudvalget. Birgitte stopper, mens de resterende sandsynligvis forsætter. 

Nye emner blev, nye medlemmer til ungdomsudvalget efterlyses  
• Beretning fra ungdomsudvalget, Henning starter på et udkast, der sendes rundt i udvalget 
 

5. Kidsvolley 2.0 
Grundet kommunikationsfejl deltog Christina og Sara ikke i mødet, de bliver indkaldt til næste møde. 
Ungdomsudvalget efterlyser en projektplan, projektanalyse, tidshorisont og delmål, herunder en stra-
tegi for nye klubber/afdelinger. Ungdomsudvalget finder det vigtigt at SVBK og DVBF samarbejder så 
vi arbejder i samme retning. 
Punktet tages op på næste møde 
 

6. Kurser 

• Ny version af forældre coachkurset blev testet ved level 2 stævnet i Bjæverskov (8 hold), hvor 
Simon havde et kort kursus med forældrene på ca. 20-25 min. mens Henrik ”varmede” spillerne 
op motorisk. Det virkede umiddelbart som en bedre version, da den ikke var så grænseoverskri-
dende overfor de deltagende forældre og trænere.  

• Henrik har holdt stævneafviklingskursus i VK Holbæk, et par forældre er klædt godt på til week-
endens stævne 
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7. Beachvolley 
Der ligger pt. ingen plan for ungdomsaktiviteter i sommeren. Dog barsles der om en U18 NEVZA tur-
nering i august, med tilsvarende udtagelse.  
 

8. Kids- Teenstævner 

• Status på hold er, at vi holder status quo, dog mangler vi det stævne på 25 hold, som måtte afly-
ses pga. smeltevand på banen 

• Vi har fået mange positive kommentarer om at 6. klasses elever kan spille level 4 
• Teen 1-2 det ser fornuftigt ud – fokus som level 3-4  
• Max antal hold til stævnerne skal fjernes 
 
 

9. Orientering 
a. Kredsstruktur, der er holdt fællesmøde mellem DVBK og kredsene. Der er nedsat en arbejds-

gruppe bestående hovedsageligt af kredsformændene, der skal kigge på mulig fremtidig kreds-
struktur, der indeholder både det frivillige, det politiske og det administrative niveau.  

 
10. Næste møder 

Tirsdag den 3. juni kl. 17.30 
 
11. Eventuelt 

 
 
Referat 
 
Henrik Petersen 

 
 


