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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 14. februar 2015 

 
Til Bestyrelse og udvalg 
 
 Referat af Ungdomsudvalgsmøde onsdag den 4. februar i Idrættens hus 
Tilstede: Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Boye Frederiksen, Dorte Krogh og Henrik Petersen 
Afbud: Peter Jespersen 
 
1. Protokol – tilføjelser til dagsorden 
 
2. Kvalifikation til Europamesterskabet HU19  

Det danske HU19 landshold har kvalificeret sig til Europamesterskaberne den 2-12. april i Tyrkiet. 
Det har bevirket at DVBF har flyttet Danmarksmesterskabet for U18 hold og justeret en del af liga-
slutspillet. HU19 landsholds forberedelserne kolliderer med Sjællandsmesterskabet for HU16-18 og 
det flyttede Danmarksmesterskab for U18 kolliderer med Grand Prix finalestævnet. 
Sjællandsmesterskabet HU16-HU18 de planlagte stævner i SVBK afholdes som planlagt. Begrun-
delse der er få stævner hvor jævnaldrene spiller turneringskampe mod hinanden og en flytning af 
stævnerne vil betyde at det kolliderer med andre turneringsaktiviteter. Det kan få indflydelse på DM 
kvalifikation fra HU16 rækken, BUSG kontaktes med henblik på muligheden for at tildele wildcard. 
Finaler i Grand Prix turneringen, spilles som planlagt. Målet med Grand Prix turneringen er at de spil-
lere som ikke normalt spiller på seniorhold U-DM hold muligheden for at spille. De spillere som klub-
berne f.eks. må undvære til GP finalestævnet, deltager jo ved Danmarksmesterskabet for U18 hold.  
 

3. Kids- Teenstævner 
I efteråret rundede vi 450 tilmeldte kids- og teenhold, hvilket er lidt bedre end i efteråret 2013 og på 
niveau med 2011-12. Samlet set havde vi rundet 1000 hold hvis der ikke havde været aflysning som 
følge af vandskade. 

 Friends Open. HP undersøger hvilke hold klubberne deltog med. Måske vil denne type af 
stævner være bedre i opstartsperioden. DVBF skulle måske være med ind over. Ideer: evt. T-
shirts, reklame for volleyball, f.eks. sæsonens første stævne i de næste tre år, måske lettere 
hvis det er ens bedste ven.. HP arbejder videre med DVBF  

 Pokal Festival ca. 90 hold deltog 
 

4. Grand Prix 
Positivt, at spille og fint afvikling, vi har lidt flere afbud i denne sæson ift. tidligere. Hvorfor melder 
holdene afbud? 
 

5. Visioner 
Det kunne være en ide at sætte fokus ”team ånd”, dyrke teamet, dyrke klublivet og de sociale relatio-
ner 
”stjerne viser flaget” / ”Idoldyrkelse” kan vi udnytte synergien med EM-kvalifikation for HU19 spillere 
og/eller unge ligaspillere for pigerne eller landsholdsspillere. Det kan f.eks. være der den første ½ 
time ved f.eks. et kidsvolleystævne og lære fra sig mv. landsholdsspiller autograf på postcard eller 
autograf på medbragt T-shirts, evt. kombineret med forældrecoachkurser. 
Evaluering 
Armbånd - kidsstævner 
U14 DM-kvalifikation over to dage  
Link ar  
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6. Orientering 

a. Nyt fra bestyrelsen 
Kredsstruktur – møde 1. marts. Alt er åbent til diskussion 
Christina Cassone er ansat pt. 25. timer om ugen, Simon og Christina har defineret arbejdsopga-
verne  

b. Nyt fra DVBF 
Peter Morsing er ansat som beachkordinator og eventmanager  

c. Talentcenter Øst 
Gränsefejde, er konfirmeret af Sverige – 2. påskedag 
Der kunne godt bruges en træner eller to mere på pigesiden 
Det fungere fornuftigt med hallerne, men vi vil helt sikkert få udfordringer med hallerne næste 
sæson. 
SVBK har trukket den økonomiske støtte til talentcentret 

 
7. Beachvolley 

Vi ser tiden an 
 
8. Næste møder 

Mandag den 13. april kl. 17.30 i Idrættens hus 
 

9. Eventuelt 
 

Referent: Henrik Petersen 


