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Til klubber i SVBK med ungdomshold

Information om ungdomsaktiviteter sæsonen 2018-19
I SVBK ligger det os meget på sinde at få lavet en rigtig god ungdomsturnering, der rummer mulighed for at
udfordre spillerne på flere niveauer.
UNGDOMSVOLLEY
Grand Prix
I forhold til Grand Prix (GP) turneringen har SVBK fået et samarbejde op at stå med den Skånske kreds
(Sverige) for at få flere og andre hold med i turneringen. I første omgang vil der dog kun være tale om svenske U16 og U18 hold, da de ikke har en tilsvarende U14 årgang. Vi har planlagt 1 GP-stævne i Danmark og
1 GP-stævne i Skåne pr. halvsæson. Derfor opfordrer vi klubberne til at prioritere disse stævner, især hvis
man har U16 og U18 hold. Der vil være et begrænset antal de stævnerne i Sverige, hvorfor det vil være efter
først-til-mølle-princippet - dog vil U16 og U18 hold have fortrinsret. Skulle der være flere hold der ønsker at
spille GP samme weekend, men ikke har fået plads til det svenske stævne, vil vi forsøge at oprette et ekstra
stævne på Sjælland for dem.
SVBK har besluttet at arrangere fælles bustransport til de to svenske stævner. Mere information kommer
herom.
Derudover har SVBK’s UU – efter opfordring fra flere klubber – besluttet at gøre de fleste Grand Prix stævner tidsmæssigt kortere. Praktisk betyder dette at der arbejdes på at holdene kun spiller 2 kampe. De GP
stævner der afholdes i samarbejde med Skåne kan være undtagelserne.
DM-kvalifikationsturnering/Sjællandmesterskaberne (SM)
Spilles over op til 4 runder. Holdene spiller alle mod alle, en eller flere gange, dog kan U18 holdene maksimalt møde hinanden 2 gange. UU har besluttet at 2. holdene ikke kan tilmeldes SM-turneringen i sæsonen
2018-19. Vinderne af turneringen bliver Sjællandsmestre.
• U18 spilles over op til 4 runder
• U16 spilles over 4 runder (1 i efteråret og 3 i foråret). Hvis antal tilmeldte hold kræver en runde mere,
vil der blive lagt en hverdagsrunde ind.
• U14 spilles over 4 runder i foråret
• Reglerne for deltagelse i den DM kvalificerende turnering er de samme som ved DM
• Der skal være 6 spillere på banen
• Piger kan kun spille på pigehold og drenge på drengehold
Særregel i HU14: piger må deltage på drengehold
• Runderne spilles på faste dage og det er som udgangspunkt ikke muligt at flytte kampene/runderne. I
bør derfor være opmærksomme på dette i forbindelse med fastsættelsen af DT-kampe og ønsker
om spillefri i kredsturneringen. Dog kan et stævne ekstraordinært flyttes hvis:
o Alle de deltagende klubber er enige herom.
o Såfremt enighed ikke kan opnås mellem alle klubberne kan enkelte 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, dog for runderne i december er fristen 3 uger før.
o Kampene skal være spillet senest sidste planlagt runde
TERMINER
1. runde
2. runde
3. runde
4. runde

DU14-HU14
Søn. 13. januar 2019
Lør. 9. marts 2019
Lør. 30 marts 2019
Søn. 7. april 2019

DU16-HU16
Lør. 1. december 2018
Lør. 12. januar 2019
Lør. 16. marts 2019
Søn. 31. marts 2019

DU18-HU18
Hverdag – uge 3-6
Hverdag – uge 9-10
Hverdag – uge 11-13
Lør. 6. april 2019

KIDS- OG TEENVOLLEY
Vi fastholder proceduren, hvor hold har mulighed for at deltage i to rækker, f.eks. kan holdet/spillerne fastholde deres basiskunnen på level 2 og tilvænne sig det næste niveau level 3.
Derfor vil udgangspunktet være at der kun bliver placeret et level i en hal ad gangen og så vidt som muligt
forskudt for hinanden. Level 0-1 vil dog altid ligge sammen. Der kan forekomme undtagelser som f.eks.
stævner i ferieperioder samt udenfor Storekøbenhavnsområde hvor antallet af tilmeldte hold typisk er mindre.
På baggrund af netværksmødet den 6. juni, vil vi derudover i efteråret forsøge at holde nogle level 3 stævner
sammen med Teen 1.
Vi vil også prøve at dele Teen 2 stævnerne i flere haller, da der i år har været pres på flere stævner ift. antal
tilmeldte hold.
Til netværksmødet var der desuden også et ønske om flere stævner. Det er et ønske vi vil prøve at imødekomme i det omfang det er muligt. Det afhænger meget af de haltider vi får ind, samt klubbernes ønsker om
at være arrangører til dem.
Klubberne vil 2 gange om året skulle meddele (juli og oktober) kredssekretariatet, hvilke hold de forventer at
have i det efterfølgende halvår.
Vores mål er bl.a. i størst muligt omfang at kunne sikre, at arrangørklubben selv kan være repræsenteret ved
de stævner, de arrangerer.
HUSK! Når først stævnerne er placeret, er det meget svært at ændre levels, weekender m.m.
OBS! Det er stadig ikke helt klart om hvornår Teen 2 DM kommer til at være og derfor kan der komme mindre ændringer ift. en eventuel kvalifikation til det. Når den eventuelle nye termin og rammerne er bekræftede,
vil vi give jer besked herom.

Hvad skal I gøre som klubber?
• Først og fremmest er det vigtigt, at I søger rigelig med haltid (både til ungdom og seniorvolley).
Til ungdomsvolley skal vi bruge ca. 5 timer (effektiv spilletid) – HUSK vi har behov for haltider til turneringer i perioden 15. september 2018 til den 19. maj 2019. I skal kun lave en fælles indberetning af haltider, så koordinerer vi brugen til hhv. kampe i Danmarksturneringen, kredsturneringen, ungdoms-, kidsog teenvolley.
• I skal foretage et kvalificeret skøn på hvilke rækker I forventer at have turneringshold i.
• I skal beslutte Jer for, i hvor stort omfang I vil være arrangører af kids- og teenstævner.
Grand Prix stævner og DM-Kvalifikationsturneringen bliver fordelt i de haller, hvor klubberne har hold
med, dog er det vigtigt at klubber, der evt. ikke har deltaget tidligere melder sig under fanerne.
• I skal overveje, hvordan det vil være smartest, at stævnerne ligger (det kunne f.eks. være en fordel med
3 weekender i træk eller lørdag/søndag i samme weekend, hvis I selv står for en bod, eller at have dem
spredt ud over året, da det vil være lettere at skaffe forældre mm. til at hjælpe)
• Overholdelse af deadlines
o Søndag den 1. juli skal vi have modtaget haltiderne.
o Søndag den 15. juli skal vi have modtaget ”Stævneskema for ungdomsvolley”.
o Primo august udsendes et fortryk for ungdom til gennemsyn og kommentering. Tilbagemeldinger skal ske senest 13. august, hvor planlægningen for seniorturneringen går i gang.
Bemærk at det vil blot være et midlertidigt fortryk og at der kan komme ændringer ifm. planlægningen af seniorturneringen derefter.
o Ultimo august vil turneringsplanen for ungdom for efteråret 2018 ligge klar sammen med seniorturneringen.
o Der vil komme en tilsvarende høring/runde i oktober med henblik på foråret 2019.

Vigtige datoer efteråret 2018
15. - 16. september
22. el. 23. september
29. - 30. september
7. oktober
13. - 14. oktober
15. - 18. oktober
13. - 21. oktober
27. - 28. oktober
27. el. 28. oktober
11. november
17. - 18. november
24. el. 25. november
Lørdag 1. december
8. el. 9. december
16. december

Kids- og teenstævner starter op
GP
Weekendstævne Ikast KFUM
GP i Rødovrehallerne med svenske hold
TC – High performance camp
U17 NEVZA (2002 og yngre)
Efterårsferie
U19 NEVZA (2000 og yngre)
GP
GP i Sverige
Weekendstævne VK Vestsjælland
GP
SM U16
GP Jul
Mulighed for kids- og teenstævner

Vigtige datoer foråret 2019
5. el. 6. januar
GP
Lørdag 12. januar
SM U16
Søndag 13. januar
SM U14
Søndag 20. januar
GP i Sverige
26. - 27. januar
Pokalfestival i Odense
Hverdag uge 3-6
SM U18
2.-3. februar
Weekendstævne Elitetræf
9. - 17. februar
Vinterferie Uge 7
Søndag 17. februar
GP
16. – 24. februar
Vinterferie Uge 8
Hverdag uge 9-10
SM U18
2. -3. marts
Weekendstævne DHV Odense
Lørdag 9. marts
SM U14
Søndag 10. marts
GP
Hverdag uge 11-13
SM U18
Søndag 16. marts
SM U16
16. - 17. marts
Weekendstævne Ishøj
19. – 21. marts
Skole DM
Søndag 24. marts
GP med svenske hold
Lørdag 30. marts
SM U14
Søndag 31. marts
SM U16
Lørdag 6. april
SM U18
Søndag 7. april
SM U14
13. el. 14. april
GP
18. – 22. april
Påske
27. el. 28. april
GP Finalestævne
4. - 5. maj
DM U14
11. – 12. maj
DM U18
Fredag 17. maj
Bededag
18.-19. maj
DM U21
25.-26. maj
DM U16
Torsdag 30. maj
Kr. Himmelfart
Farvekode:
SVBK GP / SM og DM Kvalifikation / TC, Landshold og U-landshold / DM
Med venlig hilsen
Christina Cassone, Kredssekretær

Stævneskema for ungdomsvolley
Klub: _____________ indberetter nedenstående oplysninger til SVBK til planlægningen af kids- og
teenstævner i efteråret 2018.
Det er vigtigt at I vurderer om jeres 6. klasser skal spille Level 4, Teen 1-2 eller Grand Prix turnering. I forhold til stævnetilmelding er det fortsat meget fleksibelt, men i forhold til at være arrangør
er det vigtigt I træffer de rigtige valg allerede nu.

Hold
Vi forventer med stor sikkerhed at have hold i følgende rækker i efteråret 2018: Sæt 
Kidsvolley  Level 0-1
 Level 2
 Level 3
 Level 4

Teen 1
DU14
 Teen 2
 GP
 SM-Turnering
HU14
 Teen 2
 GP
 SM-Turnering
DU16
 Teen 2
 GP
 SM-Turnering
HU16
 Teen 2
 GP
 SM-Turnering
DU18
 Teen 2
 GP
 SM-Turnering
HU18
 Teen 2
 GP
 SM-Turnering
For U14 hold, sæt kryds på det niveau I forventer, at spillerne skal starte. Skriv evt. bemærkninger:

Stævner
Vi vil gerne afholde stævner på følgende levels / niveauer i efteråret 2018: Sæt 
Kidsvolley  Level 0-1
 Level 2
 Level 3
 Level 4

Teen 1
DU14
 Teen 2
 GP
HU14
 Teen 2
 GP
DU16
 Teen 2
 GP
HU16
 Teen 2
 GP
DU18
 Teen 2
 GP
HU18
 Teen 2
 GP
Skriv gerne prioritering:

Vi ønsker at afholde _____ (antal) Kidsstævner, ____ Teenstævner, ____ Grand Prix.
Hvordan ønsker I stævner fordelt?
 Stævnerne ønsket fordelt jævnt ud over sæsonen
 Stævnerne ønskes placeret lørdag og søndag i samme weekend
 Stævnerne ønskes placeret 2-3 weekender i træk
 Andet, skriv mere

Dette skema er udfyldt af:
Navn:
E-mail:
Tlf:

Kontaktperson
Navn:
E-mail:
Tlf:

Såfremt du ikke er hjemme i perioden 1.-10. august, skal I skrive en ekstra kontaktperson på fra
klubben, så vi kan kvalitetssikre turneringsplanlægningen.
Dette skema skal være kredssekretariatet i hænde senest søndag den 15. juli (gerne før hvis
muligt). Skemaet sendes til svbk@svbk.dk eller SVBK, Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby.

