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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 25. september 2014 

 
Til Bestyrelse og udvalg  
 
Referat af UU-møde onsdag den 17. september 
Tilstede: Per Hansen, Dorthe Krogh, Boye Frederiksen og Henrik Petersen 
Afbud: Peter Jespersen, Simon Øksnebjerg (orlov) 
 
1. Protokol – tilføjelser til dagsorden 

Intet at bemærke 
 

2. Ungdomsudvalgets arbejde 
HP orienterede om ungdomsudvalgets arbejdsopgaver og den daglige drift.  

 
3. Orientering 

SVBK’s bestyrelse. 

• Der er afholdt strategiseminar hvor bestyrelsen og nogle udvalgsmedlemmer deltog. Målet er at 
lave en linje for det fremtidlige arbejde i SVBK, målsætning er: SVBK skal gøre det nemmere at 
være klub. 

• Der er pt. ikke nedsat et dommer- og turneringsudvalg i SVBK, der er lavet tiltag til nedsættelse 
af disse. 

DVBF 

• Kidsklubsamling, er velgennemført i Fredericia efter flere års pause 

• Der er udarbejdet en procesplan for debatten om kredsstrukturen, der holdes et fælles møde 
med flere deltagere fra kredsene den 1. november (eller 2. november). 

• Der bliver lanceret et nyt licenssystem i disse dage. 
• Der afholdes kursus weekender i disse uger, i alt 250 forskellige personer er på kursus 
Talentcenter Øst/Talenthold 

• Talentcenter Øst har startet træningen, med spillerne på Talentholdene er knap 200 spillere ind-
stillet til træningerne. 

• Den nye skolereform giver lidt udfordringer, da nogle spillere har svært ved at komme til træning 
kl. 17. Da man vedtog skolereformen glemte politikkerne, at tage højde for den frivillige idræt. Det 
er umiddelbart svært at ændre på træningstiderne, men vi har skrevet til forældrene og bedt dem 
om at vende tilbage, hvis de har udfordringer. 

• Trænerteams er på plads 
o Piger A (Talenthold) Skafte Herskind, Bo Møllgaard og Sólvá Heidi Dimon  
o Piger B Sven Brix og Emma Brix 
o Piger C Kim Buchwald, Ditte Damsgaard, Janus Nordlow og Rolf Meegdes  
o Drenge A (Talenthold) Jørgen Breinholm, Henrik Petersen og Henrik Kjær 
o Drenge B-C Morten Hjulmand, Ask Harsløf og Simon Okholm??? 

• Forældremøder afholdes onsdag den 1. og 8. oktober 
• High Performance Camp i Ikast (efterårsferien) indbydelse er udsendt, tilbuddet er også givet til 

øst spillere, men de skal selv sørge for transporten. Camps er en vigtigt del af spillernes sociale 
netværk, der bør indlægges en Øst camp eller træningsdag med teambuilding i træningspausen. 

• Sølvkort der giver gratis adgang til Liga og Pokalkampe udleveres til alle TC-spillere 
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4. SM-turnering 

Henvendelse fra Gentofte Volley, vedr. kampe i Sjællandsmesterskabet. Per Hansen svarer 
 
5. Fokus punkter for den kommende sæson 

• Hvordan får vi flere hold ud og spille kids- og teenstævner. Vi har sammenlignet klubbernes ind-
berettede ungdomsmedlemmer med deltagende hold i kids-, teen- og ungdomsturneringer i den 
forgangne sæson. Det er UU’s vurdering at stort set alle klubber med kidsspillere har et udvik-
lingspotentiale ift. stævnedeltagelse. Vi prioriterer, at forsøge at få nogle de klubber der har min. 
20 kidsspillere og som har en meget lav stævnedeltages pr. spiller til at deltage i flere stævner 
Henrik kontakter klubberne i en prioriteret rækkefølge 

• Forældrecoachkurser ved stævnerne. Vi vil meget gerne forsætte med disse kurser i denne sæ-
son, Henrik undersøger mulighederne for instruktører 

• Arrangørkurser (stævneafvikling) Sørby og Frederiksberg er aftalt, Amager er på trapperne 
• Aktivstævneledelse i hallerne med kids- og teenstævner. Vi er godt på vej, men der skal følges 

op i hallerne  
 

6. Kidsvolley 
Præmier, DVBF arbejder på en ide om et armbånd til alle deltagere ved et stævne i stedet for medal-
jer. 
Det er et spændende initiativ, men medaljer er nr. 1, Henrik undersøger med DVBF hvad mulighe-
derne og prisen er. Når det kendes træffes der en beslutning. 
 

7. Budget 
For 2014 fremskrives til 2015 
 

8. Facebook 
Der er mange retninger for brugen af Facebook, i første omgang mener UU at målgruppen er træne-
re, ledere og seniorspillere. 
 

9. Næste møder 
Mandag den 24. november kl. 17.00 
 

10. Eventuelt 
 

Referent: Henrik Petersen 

 
 


