Den 10. juni havde SVBK’s ungdomsudvalg (UU) møde hvor der især blev talt og diskuteret sæson
2020/21. Det har givet en del ændringer og informationer som I får i denne mail. Jeg har forsøgt
mig med nogle overskrifter så det er lidt mere overskueligt.
Nye årgange
Den bratte slutning i marts på sæson 2019/20 gjorde at vi ikke afsluttede SM-turneringen eller fik
spillet DM. Dette har også givet anledning til forskellige snakke på tværs af forbund, kreds og
klubber.
Det har bl.a. resulteret i at årgangene for sæson 2020/21 er blevet ændret til U15, U17, U19 og
U22.
Beslutningen er taget på baggrund af mange ting, men ændringen gør det muligt for holdene at få
en slags ”ommer”-sæson. Dette vil kunne give mange klubber mulighed for at samle samme
spillere som forhåbentlig kan føle at de kan få en hel sæson som slutter til april/maj, som den
normalt gør.

6. klasser/årgang 2008
Nogle af jer har haft bekymringer ift. børnene som går i 6. klasse (eller årgang 2008 som svarer til
klassetrinnet) da denne årgang pludselig er i ”grå zone” mellem kids og ungdom.
I skal ikke være bekymrede
6. klasserne har faktisk mange muligheder og tilpasset deres
niveau. Denne årgang kan spille kidsvolley level 4 åben, Teen 1, Teen 2 og U15.
Forbundets retningslinjer omkring klassetrin i kidsvolley går normalt til 5. klasse. I SVBK har længe
haft mulighed for at spille kidsvolley helt op til 6. klasse. Sidste sæson valgte vi at følge forbundets
retningslinjer omkring klassetrin i de forskellige levels og indførte samtidig de åbne rækker, bl.a.
level 4 for t.o.m. 6. klasses børn. Dette har UU valgt at fortsætte med da nogle børn kan have godt
af at spille kidsvolley et år længere, hvis de ikke er klar til at spille Teen eller 6-mandsvolley.

Kidsvolley
I 2019/20 sæsonen har der været et meget lavt antal hold i level 0 og 1. Det er virkelig ærgerligt da
mange stævner/mini-camps blev aflyst. Vi håber at det nye projekt fra forbundet ”Ramasjang” kan
på sigt give et boost til de små levels.
I 2019/20 forsøgte vi at arrangere mini-camps for level 0 og 1. Dette var nogle glade for, fordi det
bl.a. gav mulighed for spillere at komme enkeltvis og var ikke låst af at skulle have minimum 3
spillere for at kunne spille stævne. Vi vil gerne fortsætte forsøget i kombination med de ”normale”
stævner. Første level 0-1 arrangement pr. halvsæson vil være som mini-camp, de andre vil være
alm. stævneform (sammen med level 2).

I modsætning til level 0-1, har level 3 været et meget populært level at spille stævner i. det er et
level som vokser hvert år. De sidste sæsoner har vi forsøgt at holde level 3 sammen med Teen 1 da
spillene ligner hinanden og for at sætte fokus på Teen1 for især de ældre børn. Vi synes det har
været en succes. Så meget at vi har ofte haft for mange hold til disse stævner som enten krævede
afslag eller en ekstra hal. Derfor er der besluttet at de to rækker som udgangspunkt splittes igen
ad. Vi håber dog at der stadig vil være fokus på især Teen1 spillet i klubberne især for 5.-6 klasses
børn som ikke har niveau/erfaring til at spille level 4/Teen 2.
SVBK har også besluttet at følge linjen fra sidste år omkring klassetrin og niveau i kidsvolley. Derfor
er følgende retningslinjer udarbejdet:
Kidsvolley er et spil med fokus på udvikling og derfor er det vigtigt at børnene spiller på det niveau
de magter og er kommet til. Det er dog en nødvendighed for de forskellige levels at have en
aldersgrænse i form af klassetrin. Dette betyder dog ikke at børnene nødvendigvis skal og må spille
derefter. Er en spiller (eller et hold) god nok til at mestre et højere level, skal de spille det højere
level. Vi vil gerne sætte fokus på udviklingen af spillerne og at spille nedad i niveau – bare fordi
man er ung nok – gavner ikke spilleren selv, men det kan også være hæmmende og skræmmende
for andre mere urutinerede spillere som ikke er kommet til samme niveau.
Vi tager dog hensyn til spillere eller hold der er i en overgangsfase mellem levels, eller evt. mellem
kidsvolley og teen/ungdomsvolley. Dette betyder at man selvfølgelig har lov til at prøve at snuse til
niveauet højere for at se om man er parat til det. Spiller man et par stævner niveauet højere og
finder man ud af at det var for stor en udfordring og ønsker at spille niveauet under igen, skal man
selvfølgelig have lov til det.
Vi forventer dog at spillerne til SM spiller på det level de har spillet hele sæsonen, om ikke andet
sidst på sæsonen hvis der har været et skift undervejs.
For at belyse ovenstående følger der 2 eksempler:
Eks. 1: En spiller som går i 4. klasse spiller level 3 og mestre dette level. Spilleren må derfor ikke
spille level 2 åben, selvom det er tilladt at være 4. klasser i level 2 åben.
Eks. 2: En spiller som går i 6. klasse spiller teen/ungdomsvolley fast i løbet af sæsonen. Spilleren må
derfor ikke spille level 4 åben, selvom det er tilladt at være 6. klasser i level 4 åben.

Sidst men ikke mindst, så har UU også besluttet at ændre lidt på formen af kidsvolleystævnerne.
UU har i denne forbindelse kigget på anbefalinger fra DIF, undersøgt rammerne omkring
børnevolley (under 13 år) i andre europæiske/nordiske lande og andre kredse i landet, samt
rammerne omkring børneidræt i andre idrætsgrene som vi sammenligner os med.
UU har besluttet på baggrund af ovenstående besluttet at ændre vores stævner til ikke at
præmiere nr. 1, 2 og 3 med medaljer, undtagen sidste stævne i foråret (SM) hvor alle har mulighed
for at få en medalje med hjem (guld, sølv, bronze og erindringsmedaljer).

Dette gør vi for at sætte mere fokus på udvikling fremfor resultater og præmier, ”har det været
sjovt til stævnet?” fremfor ”Vandt I? Hvad nr. blev I til stævnet?”.
Det er vigtigt at understrege at forslaget om at fjerne medaljer til top3 vindere er ikke
spare/økonomisk motiveret. Det er et forslag der skal flytte fokusset mere på udvikling og mindre
på resultater (= om man vinder medaljer), og dermed også være i tråd med anbefalinger og
retningslinjer på området.
Børnene modtager fortsat et armbånd eller børnetatovering til stævner. Vi arbejder også på andre
tiltag på ”souvenir” fra stævnerne. Mere info når det er på plads.

Teenvolley
Teen 2 vil blive udbudt i 2 rækker ligesom sidste sæson:
U14 for 6. og 7. klasser
U16 for 8. og 9. klasser
På nuværende tidspunkt ved vi ikke om der spilles DM i Teen 2 og eventuelt i hvilke
klassetrin/årgange. Skulle et eventuelt DM spilles som U15, vil vi arbejde på at udbyde et Teen2
stævne i samme årgang inden DM.

GP, SM og kalender
Vi er nået til det tidspunkt på året hvor vi skal planlægge næste sæson og hvor der normalt
kommer en form for kalender ud med GP runder og SM terminer.
Da jeg selv men også en del af konsulenterne i forbundet har været hjemsendt, er der fortsat
nogle informationer og terminer som ikke er på plads endnu.
SM terminerne afhænger bl.a. af hvornår DM ligger i 2021. Er der plads til f.eks. en runde efter
Påske eller skal de være spillet alle inden.
Derfor afventer jeg med at sende en oversigt for foråret til jeg har disse informationer.
Jeg er også gået i dialog med det skånske forbund for at høre om samarbejdet skal fortsætte. Her
er der også forbehold for Corona-situationen og anbefalinger efter sommerferien.
Til eventuelle stævner i Sverige, har bestyrelsen besluttet at en eventuel bustransport skal dækkes
af holdene selv.
Derudover har forbundet besluttet – med støtte fra kredse og stævnearrangører – at U19 DMkvalifikationen spilles som tidligere ifm. weekendstævnerne i Ikast, Vestsjælland, Frederiks og
Odense.
Derfor vil der som udgangspunkt ikke være en SM-turnering for U19 rækkerne og derfor ingen
sjællandske mestre for U19. Mange spillere i denne årgang spiller i forvejen seniorkampe og derfor

vil det være svært at finde tid til at spille en SM-turnering. Hvis der skal findes U19 sjællandske
mestre, vil det kun kunne lade sig gøre som et 1-dags eller 2-dags stævne over 1 weekend. Vi vil
dog gerne høre klubberne om deres tanker omkring dette, da mulighederne er begrænsede.
Derfor ønsker vi at trænerne for U19 holdene og/eller klubbernes ungdomsansvarlige giver os
deres tanker og inputs på emnet via følgende spørgeskema senest 12. juli på:
https://forms.gle/i4g9asHLXfdSUCzD9
Derefter vil UU tage en beslutning om hvorvidt der skal spilles om sjællandsmesterskaberne i U19
rækkerne.
Stævneskemaet som der normalt sendes ind omkring denne periode, er lavet om fra et word
dokument til et skema på hjemmesiden: https://svbk.dk/ungdom/ungdomsskema/form/42/
Skemaet skal være udfyldt og gemt senest 12. juli.

Vigtige datoer efteråret 2020
19. - 20. september
19. el. 20. september
26. - 27. september
3. el. 4. oktober
10. - 18. oktober
24. el. 25. oktober
7. el. 8. november
14. - 15. november
21. el. 22. november
28.-29. november
5. el. 6. december
12.-13. december

Kids- og teenstævner starter op
GP
Weekendstævne Ikast KFUM + U19 DM-kval.
GP (med svenske hold??)
Efterårsferie
GP
GP (måske i Sverige som vi plejer?)
Weekendstævne VK Vestsjælland + U19 DM-kval.
GP
Mulig SM-runde for U15 og U17
GP
SM U15+U17

Vigtige datoer foråret 2021
30. - 31. januar
Pokalfestival
6.-7. februar
Weekendstævne Elitetræf (Frederiks) + U19 DM-kval.
13. - 21. februar
Vinterferie Uge 7
20. – 28. februar
Vinterferie Uge 8
6. - 7. marts
Weekendstævne Scandinavian Masters (Odense) + U19 DM-kval.
13. - 14. marts
Weekendstævne Kids-og Teenvolleytræf (Ishøj)
27. marts - 5. april
Påskeferie
Fredag 30. april
Bededag
Torsdag 13. maj
Kr. Himmelfart
Farvekode:
SVBK GP / SM og DM Kvalifikation / TC, Landshold og U-landshold / DM og weekendstævner /
Andet

