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TURNERINGSUDVALGSMØDE 

Torsdag 7. december 2017 kl. 18.00 
 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Mie Nonbo Holck, Henrik Pape og Christina Cassone (referent) 
Afbud:    
 

1 Protokol 

 i.a.b. 

2 Orientering 

 • Bestyrelsen 
Bestyrelsesseminar i januar m. efterfølgende netværk omkring marts. 

 

• FU 
FU har lavet et budgetforslag som TU har godkendt. 
 

• DU 
DU har lavet et 3-sporsprojekt.  
1. Vi skal have uddanne flere dommere  
2. Vi skal videreuddanne og pleje klubdommerne (Dommer+) og danne et netværk med dem.  
3. Projektdommerne hvor kvaliteten sikres og som sendes ud og dømmer også udenfor 
deres klub.  
Vi er gået ind og er mere konsekvente på at tjekke kampskemaerne så vi sikrer at det er 
uddannede dommere til kampene. Det er ikke for at straffe klubberne eller hive flere penge 
hjem, men for at skubbe klubberne til at have de rigtige mennesker på dommerstolen samt i 
at tage et medansvar i den dommersituation vi har i kredsen.  
Vi tror ikke på at guleroden er nok til at vi få flere dommere, for der er ikke mange der har 
lyst til at dømme og frivilligt tage de ekstra dommertjanser.  
Pengene fra dommerbøderne skal gå i en fond som klubberne kan søge som tilskud til deres 
dommerkurser.  
 

• Fra sekretær 
➢ Hævercamp 

Vi ar afholdt en temaaften i Kedelhallen med fokus på hæverne. Mats var instruktør og 
det var populært og folk var glade for initiativet. 

➢ Hjemmesiden 
Vi gik live med den nye hjemmeside i sommer. Det er et mere brugervenligt program at 
arbejde i samt hjælper i den daglige drift med f.eks. tilmeldinger til stævner m.m. 

 
 

3 Kredsturnering 

  

• Status efteråret 
- Bestyrelsen har besluttet at oprettet en bornholmsfond til de klubber der skal til/fra 
Bornholm at spille. Som udgangspunkt er der 10.000 pr halvår som kan søges til dækning af 
færgebilletten. Det gør vi fordi det er en stor post for en klub, for at undgå eventuelle afbud 
og for at støtte op omkring de bornholmske hold. 
- 3 afbud til Årby i streg i november/december. Det var ikke godt. Holdene har fået en 
påmindelse om at forsøge at flytte kampen i stedet for – især når der 2-3 uger til. 
- Det føles som om der har været færre kampflytninger i efteråret, hvilket må være et udtryk 
for at turneringsplanen var godt lavet. 
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- 1 protest: Vi har haft en protest (den første i 3 år) som er afvist fra protestkomitéen. 
 

• Status efter Nytår 
- 4 nye HS2 hold (Hvidovre, Amager, VKV og Frb).  
- 1 nyt mix2 hold 
- 1 HS2 har trukket sig 
 
 

4 Kredspokalturneringen 

 • Status på turneringen 
Vi er nået til kvartfinalerne. 
 

Kampnr Række Hjemmehold Udehold 

119094 KP Damer - Kvartfinaler VK Vestsjælland.3 Himmelev VK 

119095 KP Damer - Kvartfinaler DTU Volley Taastrup IK 

119096 KP Damer - Kvartfinaler Lyngby-Gladsaxe Volley.3 Frederiksberg Volley.3 

119097 KP Damer - Kvartfinaler RS Rødovre/Ishøj VLI.2 

119102 KP Herrer - Kvartfinaler RS Rødovre/Ishøj.2 DTU Volley 

119103 KP Herrer - Kvartfinaler Pan Volley Himmelev VK.2 

119104 KP Herrer - Kvartfinaler VLI.3 VK Vestsjælland.3 

119105 KP Herrer - Kvartfinaler Amager VK.2 VLI.2 

119098 KP Mix - Kvartfinaler CBS Sport Farum-Holte 

119099 KP Mix - Kvartfinaler Amager VK VAGS 

119100 KP Mix - Kvartfinaler Helsingør VK Frederiksberg Volley 

119101 KP Mix - Kvartfinaler RS Rødovre Volley DTU Volley 

 

• KP-finaler 
Der er sendt ud at finalen spilles 21/4. Udfordringen som vi fandt ud af til mødet er at der er 
bl.a. KSV stævne samtidig. Forslag om at flytte Finalerne til St. Bededag (evt. Kr. 
Himmelfart). 
 

• Ungdomsspillere i KP 
Bør ungdomshold spille i KP, når spillerne har talentstatus og spiller samtidig i divisionerne? 
Generelt er det en udfordring med de hold i seniorturneringen (både KT og KP) hvor holdene 
er rene ungdomshold. Det er en udfordring administrativt men tendensen begynder også at 
udvande selve ungdomsturneringerne. Det er en tendens/sag både TU og UU bør kigge 
sammen om.  

 
 

5 Næste møde 

  
CC sender Doodle. 
 

6 Evt. 

  

 
 


