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Idrættens Hus, 30. juni 2016 
 

 

TURNERINGSUDVALGSMØDE 

9. juni 2016 kl. 17.30 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Henrik Pape, Mads Haastrup og Christina Cassone (referent) 
Afbud:   
 
  

1 Protokol 

 i.a.b. 

2 Orientering 

  

 Christina har orienteret omkring DVBF rep.møde. 
Især opmærksom på stigning i kredsholdslicens, personlig licens og debatten/workshoppen 
om streamingen. 

 Mads har orienteret om at Tim Poulsen er indtrådt i DSG. 

 Ernst og Christina har orienteret om personalesituationen pr. 1/8 hvor Christina overtager 
ungdommen i SVBK og går på fuldtid. Henrik fratræder sin stilling i SVBK og går fuldtid i 
forbundet (og tager TC med sig). 

 

3 Turnering 2016/17 

  

 Ekstraordinære pladser 
Efter at have gennemgået ansøgningerne er følgende blevet tildelt: 
DSD: Farum-Holte.2 og Vestegnens Volley.2 
HDS: Farum-Holte.2 og Lyngby-Gladsaxe.4 (det hold der hed Lyngby-Gladsaxe.6 i HS2 i 
foråret 2016) 
DS1: Lyngby-Gladsaxe.2 og Ishøj Volley 
HS1: DTU 
 

 Fordeling af rækkerne 
Udover de ekstraordinære pladser, rykkes Grøndal EV op fra DS1-kval til DSD, og Gentofte 
rykkes fra HS1-kval til HDS som almindelige oprykninger. 
Ellers ser det meget fornuftigt ud med fordelingen af rækker og venter spændt på hvad 
klubberne melder tilbage med ultimo juni. 
 

 Nyt kredskampskema 
HP og CC har udarbejdet et nyt kredskampskema som kan downloades og printes med 
kampenes info på (ligesom man kender det fra ungdomskampskemaet). Desuden kan man i 
forvejen printe holdsedler og rotationssedler ud via volleyball.dk og derfor kan vi undgå at 
sende noget med post fra sæsonen 2016/17. 
 

4 Propositioner 

  
Christina havde lavet et oplæg til propositionerne med de ændringer der blev talt om til sidste møde. 
Desuden blev der især diskuteret pointgivningsreglen samt afgørelsesgrundlaget. Til sidst blev der 
vedtaget at ændre pointgivningen således at der gives 3 point til vinderen uanset om man har vundet 
kampen 3-0, 3-1 eller 3-2 og at der gives fortsat 1 point til taberholdet hvis dette taber 3-2. 
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5 Kredspokal 

  Evaluering af KP finaler 
Rigtig god dag med gode kampe selvom de endte 3-0 alle sammen. Kunne godt have tænkt 
sig flere tilskuere og flere tilmeldte til middagen senere, men weekenden passede dårligt 
(konfirmationer m.m.). Men det var stadig en hyggelig dag. 

 

 Indbydelse + reglement for 2016/17 
Kigger vi på efter sommerferien. Christina kigger på mulighederne til KPs 1. runde ligesom vi 
havde i Rødovre sidste år. 

 

6 Næste møde 

  
25. august kl. 18.00 i Idrættens Hus 
 

7 Evt. 

  
 

 
 
Venlig hilsen, 
Christina Cassone 
Kredssekretær 


