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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 20. maj 2016 

 
Til Bestyrelse og udvalg 
 
Referat af ungdomsudvalgsmøde tirsdag den 17. maj i Idrættens Hus 
Tilstede: Troels Lavridsen, Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Dorte Krogh og Henrik Petersen. 
 
0. Arbejdsform i UU 

Der vil være ønskeligt at komme tættere vores kernemålgruppe, ungdommen det kunne være med 
spillere og ungdomstrænere i alderen fra 16-17 år op til 25 år. Dette kunne ske ved at inviterer de 
ungemennesker til f.eks. en snak om ”hvad har du på hjerte” eller hvad får dig til at forsætte med at 
spille volleyball. Det kunne også være et temamøde f.eks. hvad vil de unge ift. f.eks. at spille ung-
dom/senior. 
Der kunne være tale om en ny prototype at UU-møder hvor der var en lille workshop eller lignende 
med unge, og efterfølgende diskussion f.eks. over pizzaer eller lignende og efterfølgende møde hvor 
de unge kunne deltage hvis de har lyst. 
Tobias har også nogle ideer, måske disse kunne kombineres. Per/Simon tager punktet med på næ-
ste bestyrelsesmøde og vender tilbage til UU  
 

1. Protokol – tilføjelser til dagsorden 
Simon har kontaktet VK Vestsjælland, som vil kunne deltage i UU som en dele ordning, det kræver at 
dagsorden er lidt tidligere ude. 
 

2. Status på Tilmeldinger til kids- og Teenstævner  
Tilmeldingen til weekendens sjællandsmesterskab i level 3 og Teenvolley er eksploderet med 35 le-
vel 3 hold og 61 Teen 1-2 hold, derved runder vi 1050 deltagende hold hvilket er rekord i SVBK.  
 

3. Evalueringer / sæsonplanlægning (slået sammen til et punkt) 
a. DM-kvalifikation U14 

De fleste peger mod en turnering a la U16-18 som starter så sent som muligt. Der spilles en alle 
mod alle turnering over 2-3 runder, hvis der er mere end 10 hold tilmeldt i en række spilles en 
ekstra runde. Turneringen lægges i Vol@. Tilmeldingsfrist ca. 10 december 

b. DM-kvalifikation U16-18  
Der spilles en alle mod alle turnering, hvis der er 3-6. hold tilmeldt møder holdene hinanden 2. 
gange. Hvis der er 7 eller flere hold tilmeldt 1 gang. Slutstillingen fra alle mod alle turneringen af-
gøre Sjællandsmesterskabet og DM-kvalifikation 
Diskussion om 2. hold deltagelse i SM-turneringen 

 Spillerne er begejstret for denne type af kampe og det har præstige at spille SM 

 Det kan være konkurrence forvridende, specielt hvis almindelige op- og nedrykningsregler 
Et flertal i UU besluttede at 2-3. hold kan deltage i turneringen såfremt det samlede holdantal ikke 
overstiger 16. hold. Spillerne er låst på det enkelte hold, klubben kan ved dokumenterer langvari-
ge skader få dispensation til at foretage holdskifte. 
Per Hansen er uenig i den måde vi spiller turneringen – det er en oplevelse og uretfærdigt at 2. 
hold der spillere. 

c. Grand Prix 
Kampene tager som regel 45 min, specielt mod slutningen af sæsonen når holdene er blevet me-
re jævnbyrdige. Vi sætte 65-70 min af fremadrettet, det kræver dog 6½-7 til et stævne og laver 
forsøg hvor der ikke er sat tid på, men kampene startes løbende 

 



  Side 2 af 2 

 
4. Næste møder 

31. august kl. 17.30 i Idrættens Hus – forplejning gerne Pizza kl. 18.30 
Punkter: 

 Budget 

 Unge /Tema 

 Fastlæggelse af sæsonens UU-møder 
 

5. Eventuelt 
 

 
Referent: 
Henrik Petersen 
 
 


