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UNGDOMSUDVALGSMØDE 

31. oktober 2017 kl. 17.30 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Per Hansen, Elmer Petersen, Signe Lagoni og Christina Cassone (referent). 
Afbud:   
 
 

1 Protokol 

 i.a.b. 

2 Orientering 

  
CC orienterede fra SVBK bestyrelsesmøde 25/10 samt Volleyball Danmarks netværksmødet i 
september. 
 
Til netværksmødet var der besøg af en argentiner som kom og fortalte om hans projekt ”Monster 
Block”. Meget inspirerende som satte nogle tanker i gang ift. kidsvolley, hvor man kunne overveje at 
indføre angreb/smash allerede i level 2. Man kunne evt. teste spillet til et stævne i foråret hvis det var 
aktuelt eller bede klubber om at teste det af ”derhjemme” til træningen. 
 
Til bestyrelsesmødet var der fokus på dommerne. 
 

3 Turneringen 2017-18 

  
Kids og Teen 
Level 3 er den store gruppe i år, mens det halter med level 0-1-2. Man må antage at mange af 
holdene der var level 2, som var den store gruppe sidste år, er rykket op i level 3 i år. 
Det virker som om folk skal i gang igen. 
Man kan være lidt bekymret med level 0-1-2 som ikke er så store. Level 0-1 er sjældne store, men 
level 2 er mindre end det plejer. Glemmer man at fylde op nedefra når man rykker op, eller kommer 
de ikke ud og spille? Christina prøver at undersøge det og kontakter nogle af de klubber som burde 
have level 2 hold. 
 
Teen virker dog til at være fint kørende. Vi har lagt lidt færre stævner ift sidste år hvor det var 
haltende, men lægger nok flere teenstævner i foråret, da de er overfyldte i år. 
 
Men positiv udvikling at der kommer ”nye” klubber ift. de sidste år. 
 
SM 
 
Fristen for tilmelding er 27. oktober. Vi har følgende tilmeldinger: 
 

HU18: 6 hold (sidste år 5 hold) DU18: 6 hold (sidste år 8) 

HU16: 7 hold (sidste år 8/7*) DU16: 9 hold (sidste år 15/10*) 

HU14: 6 hold (sidste år 9/8*) DU14: 8 hold (sidste år 10/9*) 

* Det første tal er hvor mange hold der var tilmeldt – det sidste tal er hvor mange hold der var til sidst 
efter trækninger. 
 
Vi har lidt færre hold end sidste år, men sidste år var også generelt et år med mange tilmeldinger ift. 
tidligere. 
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GP 
Status på GP: vi har en smule færre hold end sidste år, men ellers kører det fint. 
Jule GP: spillerne samt trænere/ledere får en lille gave i år til jule GP. CC undersøger rammerne for 
stævnet (hvilket spil skal der spilles? 
 
Man kunne overveje til næste sæson om man skulle samle GP i en række, så man deler dem kun på 
niveau og ikke køn. Der er også kommet flere mix hold så det kan give mening. 
 

 Ungdomshold/spillere på seniorhold 

 Hvad er vores holdning til at flere og flere, samt yngre og yngre spillere (og nogle gange hele 
ungdomshold) spiller seniorturnering på bekostning af ungdomsturneringerne (især GP men også 
SM)? 
 
De bedste ungdomsspillere og nogle gange hele hold, bliver væk fra GP turneringen eller er i mindre 
omfang i turneringen da de spiller seniorkampe i en tidlig(er) alder. I nogle tilfælde ses de bedste 
spillere ikke engang til SM, men de dukker først op til DM. 
 
Det er ærgerligt at ungdomsspillere vælger GP fra til fordel for at spille senior. Seniorkampe er noget 
andet og de unge bør stadig knyttes et ungdomsmiljø i volleyball – især U14 og U16. 
Det udhuler lidt ungdomsturneringen og det sænker niveauet lidt. Man kunne være bekymret at man 
kunne miste en midtergruppe hos de unge, altså dem som ikke kommer til at spille liga/division, men 
ender som breddespillere – for de er meget vigtige da det er dem der bærer klubberne på sigt. 
Nogle hold prøver at spille både senior og ungdom, hvilket er udmærket at man stadig prioriterer 
ungdomsturneringen, men det giver udfordringer i planlægningen at man skal tage hensyn til ønsker 
om spillefri så de kan begge dele. 
 
Vi kan opfordre til en diskussion/debat om temaet til f.eks. et netværksmøde, så vi kan høre hvad 
klubberne mener om det. 
 

4 Økonomi 

  
Udvalget har kigget på regnskabet indtil videre. Der er dog ikke sendt faktura ud for efteråret endnu, 
så regnskabet er ud fra et skøn ift. antal tilmeldte hold indtil videre i efteråret og et kvalificeret gæt på 
hvordan det kommer til at se ud i november og december. Vi holder budgettet på nogle af posterne -
dog nogle skal der muligvis justeres på i budgettet 2018. 
 

5 Næste møde 

 Onsdag 10. januar kl. 17.30 

 
 


