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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 1. september 2015 

 
Til Bestyrelse og udvalg 
 
Referat af ungdomsudvalgsmøde mandag den 31. august i Idrættens hus 
 
Tilstede: Simon Øksnebjerg, Per Hansen, Dorte Krogh, Troels Lavritsen og Henrik Petersen 
Afbud: Peter Jespersen 
 
 
1. Protokol 
 
2. Orientering 

DVBF 

 Kidsklubsamling, der deltog 38 hvoraf 9 kom øst fra Storebælt. Det er uendeligt når der et kanon 
program så deltager der færre, end hvis indbydelsen er lidt på det jævne 

 Der arbejdes på et nyt tilmeldingssystem til kids- og teenvolley, da det eksisterende system 
egentligt ikke virkede, men det er lykkedes at hold det i gang. Systemet bliver i Vol@ hvor vi har 
det øvrige turneringssystem. Der kommer sikkert til at køre et forsøg med det nye system i en re-
gion i foråret. 

Talentcenter Øst/Talenthold 
Talentcenter Øst er presset både økonomisk og på de fysiske rammer. Der arbejdes med forskellige 
nødløsninger for pigerne – drengene må formodes at kunne være i rammen. Først træning for piger-
ne er den 2. september og drengene stater en uge senere 

 Pause hvor de yngste piger først starter senere er ikke optimal, muligheder kunne være: 

 De yngste træner hver anden gang, 1 gang pr. måned til ½ kontingent 

 Rotationsordning der indeholder ”workshops” f.eks. med mentaltræning, teambuilding, kost, fy-
sisk. 

 
3. Turneringsplanlægning 

Efterårets turnering er planlagt og udsendt. 
Det har været muligt, at lægge en runde i efterårsferien for kids- og teenhold, hvilket gav god opbak-
ning i 2013. I 2014 var der ikke tilgængelige haltider. 
Kids- og teen stævnerne er med en enkelt undtagelse er stævnerne kun lagt i én hal. Det giver ud-
fordringer når holdene skal fordeles i flere haller og reelt set var det kun tre Teen1-2 stævner hvor 
det var nødvendigt ud fra antallet af hold i den forgangne sæson. Hvis det bliver aktuelt må vi finde 
en løsning 
 

4. Fokus punkter for den kommende sæson 

 Fokusklubber ift. flere hold til kids- og teenstævnerne. Der er måske basis for et samarbejde i 
Sydhavsområdet. HP undersøger mulighederne. Enkelte fokusklubber blev fundet. Vi ser tiden 
an og reagere på hvordan det ser ud efter de første runder 

 HP tager en opfølgende status med konsulenterne 

 Forældrecoachkurser / landsholdsspillere ved kidsstævnerne. HP undersøger hvilke spillere der 
kan hjælpe til hvornår. De unge spillere skal holdes udgifts neutrale og have lidt forplejning. Go-
karts – til autografskrivning. 

 Level 2 her går teknikken tabt er der muligt at klippe en YouTobe video sammen? Regelgennem-
gang skal der fokuseres på 



  Side 2 af 2 

 
5. Budget 

 Indtægter skal balanceres, men med samme indtægtsniveau 

 Kidsafgiften til DVBF skal hæves til 18.000 

 Økonomi til forældrecoachkurser/landsholdsspillere 

 Talentcentret punktet behandles i først i bestyrelsen 
 
6. Næste møder 

Onsdag den 21. oktober  
Onsdag den 13. januar 
 

7. Eventuelt 
 
Referent: 
Henrik Petersen 

 


