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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 19. juni 2015 

 
Til Bestyrelse og udvalg 
 
Referat af Ungdomsudvalgsmøde tirsdag den 16. juni i Idrættens hus 
 
Tilstede: Simon Øksnebjerg, Per Hansen, Dorte Krogh, Troels Lavritsen og Henrik Petersen 
Afbud: Peter Jespersen 
 
Velkommen til Troels Lavritsen i ungdomsudvalget. 
 
1. Protokol – tilføjelser til dagsorden 

Intet at bemærke 
 

2. Fælles ungdomsturneringsmøde ml. administratorerne i alle regioner 
BUSG havde indkaldt alle ungdomsturneringsadministratorer i Danmark til et fælles møde for deles 
at afklarer hvordan kids- og ungdomsturneringerne spilles i de enkelte regioner og se på muligheder 
for samarbejde fremover. Eventuelle ændringer ift. de fremtidige turneringer ligger i BUSG, nogle af 
disse var: 

 Aldersgrænser: Der er stort set ingen U14 volleyballhold vest for Storebælt, muligheden for at 
vende tilbage til U15-17-19 årgangene evt. med et U21 DM med fri tilmelding blev diskuteret. 
BUSG tager diskussionen op 

 I forlængelse heraf blev muligheden for at indgå sene holdfællesskaber i U14 rækken for at klub-
ber der ikke har Teen 2 hold kan lave fælles U14-volleyballhold 

 DM med 10 hold i rækkerne bliver indstillet fra DVBF’s reglementsgruppe da det ikke har ikke 
været muligt at fylde DM op de sidste mange år. Det anbefales at DM-kvalifikation fremover bliver 
i øst/vest hvor Storebælt udgør en grænse 

 Diskussion om ældste årgang i Kidsvolley er 5. el. 6. klasse. 
Det er lidt skræmmende, men som status er i dag så findes halvdelen af alle ungdomsmedlemmer 
øst for Storebælt, og hvis vi kigger på hold/holdtilmeldinger så spiller holdene i SVBK væsentligt me-
re, sikkert pga. den geografiske nærhed mellem klubberne. 
Ungdomsudvalget vil gerne se en dagsorden for disse møder fremover. Ungdomsudvalget ser frem 
til at blive involveret i diskussionerne om de fremtidige aldersgrænser. 
 

3. Evalueringer på tiltag i denne sæson 

 Sjællandsmesterskabet U14 over 2 dage: U14 Sjællandsmesterskaberne spilles over 2 dage 
(samme weekend), hvis der er 2-5 hold tilmeldt en rækkes spilles der kun 1 dag 

 Grand Prix: Forsøg med HU14 og Mix U14 hold i laveste DU-række i Grand Prix turneringen for-
sættes, holdene kan max niveau C. 

 Manglende Level 0-1 hold: efter de sidste runder ser det ikke helt så katastrofalt ud. HP har haft 
et god og konstruktivt møde med Christina, Sara og Niels fra DVBF. Meget tyder på at spillerne 
kommer lidt tilfældigt dumpende ind i klubberne. MEN alt tyder fastholdenes i volleyball er væ-
sentligt større for spillere der spiller mange stævner og kampe. Fokuspunkt.  
 

4. Status på Tilmeldinger i denne sæson  
Vi runder 1000 tilmeldte kids- og teen hold i denne sæson, hvilket er tilfredsstillende. 
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5. Sæsonplanlægning  

Planlægningen af Danmarksturneringen er ændret, da talentholdene spiller i nogle særligt ud-
valgte weekender. I disse weekender kan vi af gode grunde ikke spiller U16-18 DM kvalifikation. 
Det giver os lidt udfordringer, da der kun er meget få weekender hvor der kan spilles DM kvalifi-
kation – ligeledes skal der være 2 uger mellem Grand Prix stævnerne. 

 Sjællandsmesterskabet / DM-kvalifikation U14-U16-U18 
Justeres så U18 rækken spilles i op til 4 runder, dog vil holdene maksimalt møde hinanden 2 
gange. Klubberne kan tilmelde 2-3. hold såfremt det samlede antal hold i en række ikke oversti-
ger 12 hold. Sjællandsmesterskabet U14 spilles over to dage i samme weekend den 5-6. marts 
2016. Såfremt der er 5 eller færre hold tilmeldt en række, afvikles denne på én dag. 
Kampflytninger U16-18 DM kvalifikation kan ekstraordinært flyttes hvis: 
o Alle de deltagende klubber er enige her om 
o Såfremt enighed ikke kan opnås mellem alle klubberne kan kampe flyttes. Her er muligheden, 

at kampene spilles på hverdage, lokalt i klubberne. Den klub som ønsker kampene flyttet må 
påregne at spille disse som enkelte kampe på udebane 

o Kampflytningerne er godkendt af SVBK senest 6 uger før oprindeligt kampdato 

 Grand Prix 
Den store fleksibilitet i turneringen fastholdes og tiltaget med HU14 hold kan deltage på de lave-
ste DU niveauer forsættes. Ungdomsudvalget diskuterer forskellige muligheder for planlægnin-
gens af stævnerne og valgte en model hvor den 12-13. december tages i brugt og finalestævnet 
spilles den 21-22. maj for at forlænge sæsonen. 

 Kids- & Teen 2 
Et stort stævne tilbud fastholdes, så vidt muligt så spillerne får mulighed for at udfordre spillerne 
på flere niveauer. Gerne Level 0-1 / Level 3 /Teen 1-2 - Level 2 / Level 4. 
Der er lægges en plan så vi gerne besøger alle levels 2 gang i løbet af sæsonen og bruge ca. ½ 
time hvor ungdoms / A-landsholdsspillere giver spillerne en sporlig indlæring / god oplevelse og 
Forældrene ”uddannes/præges f.eks. med coachkurser eller den gode historie om hvorfor kids-
volley er fantastisk og hvorfor stævne deltage er vigtigt for fastholdelse. Stikord: 
o Hvad er fordelen ved at spille Volleyball (Kidsfolder  hvad er kidsvolley) 
o Hvorfor begyndte du at spille Volleyball 
o Motoriskudvikling, lære at koncentrerer sig  
o Volleyball spiller er god til at samarbejde med alle (fra uddannelse stederne) 
o Smage de tre bidder  

 Henvendelse fra Ishøj 
Ved turneringsplanlægningen har SVBK ingen plan om at generer nogle, men SVBK er nød til at 
planlægge turneringen så den harmonere med Danmarksmesterskabet og overordnet set at ska-
be flest mulige turneringstilbud.  
 

6. Orientering 

 DVBF: BUSG er udvidet med repræsentanter fra kredsene/regionerne  

 SVBK: Udviklingsseminar afholdes i nærmest fremtid 
 

7. Næste møder 
Mandag den 31. august kl. 19.30 
 

8. Eventuelt 
 
 

Referent:  
Henrik Petersen 

 


