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Ungdomssekretariatet 
SVBK att. Henrik Petersen 

Idrættens hus 
Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
 28 87 16 01 
 43 26 26 27 

 ungdom@svbk.dk 

 
Brøndby den 17. januar 2014 

 
Til Bestyrelse og Ungdomsudvalg 
 
Referat af ungdomsudvalgsmøde mandag den 13. januar i Idrættens hus 
 
Tilstede: Henning Gade, Simon Øksnebjerg, Birgitte Hansen, Jørgen Bentzen (gæst under pkt. 2) og 
Henrik Petersen 
Afbud: Per Hansen 
 
1. Protokol – tilføjelser til dagsorden 

 
2. Kidsvolley 2.0, gæst Jørgen Bentzen 

Hvilke tanker har DVBF med Kidsvolley 2.0? Når der udsendes et presseklip hvor der tales om sam-
arbejde, så syntes SVBK at det er lidt mærkeligt at man ikke er blevet inddraget tidligere i processen. 
Ungdomsudvalget i SVBK har også gjort sig nogle tanker. 
Jørgen Bentzen var glad for at være blevet inviteret til møde med SVBKs Ungdomsudvalg. 

 Kidsvolley er nok det største tiltag i volleyball i mange år, og antallet af kidsspillere har været 
stødt voksende de sidste mange år, dog ikke længere. 

 Kidsvolley 2.0 er støttet at Danmarks Idræts Forbund og ift. DVBF’s økonomi skal projektet 
ses som en afløser for projekt medlemsboom der udløber. 

 Kidsvolley 2.0 sætter fokus på at DVBF bliver synlige i klubberne, og udviklingskonsulenterne 
skal inden for de kommende 3 år være på 900 klubbesøg. 

 DVBF vil samarbejde med de kredse og andre partnere der har ressourcer til det. 
 
I SVBK er vi rigtigt glade for de mange spillere som kommer til sporten som helt unge, men det er 
utroligt kedeligt at vi mister så mange spillere specielt ved 15-16 års alderen og ved overgangen til 
seniorvolley. Vi har en lille kerne af gode og ambitiøse spillere som holder fast i den gode ende (Li-
ga/1. division), men kredsturneringen bliver mindre og mindre. 
Kidsvolley bliver typisk varetaget af forældre, men spillerne ved overgangen til U14-16 ofte får gamle 
elitespillere som trænere. Hvad sker der ved den overgang? Bliver det hele lidt for seriøst? Glemmer 
vi at spillerne også skal have det socialt sammen? Hvis vi spørger spillerne om 10 år så vil de typiske 
kunne huske den gode klubweekend, frem for da de vandt Danmarksmesterskabet. 
 
I SVBK er vi meget åbne om en dialog om fremtidens projekt kidsvolley 2.0. 
Ligger der en fast handlingsplan for de klubbesøg som konsulenterne skal lave og er der udstukket 
en fælles plan for hvilken vej vi skal gå? Jørgen Bentzen er ikke så meget nede i detaljeplanen   
Kidsvolley 2.0 bliver kædet sammen Dansk Volley, hvad gik det galt i første gang, de fejl skal vi ikke 
gentage Kidsvolley 2.0 skal ikke bare være 2 x 1.0  
Kidsvolley skal fremover helst være forankret i en del af en klub og målet er at klubben skal være 
selvforsynende. 
 
For SVBK er det vigtigt at vi også indtænker overgangen til ungdomsvolley, hvor der en tendens til at 
vi taber bredden på bekostning af eliten. Hvordan bliver miljøet så interessant, at flere bliver hæn-
gende i klubben?  

 
Christina og Sara begynder deres møder med klubberne i den nærmeste fremtid. Ungdomsudvalget 
inviterer dem til næste møde, så vi kan sparre på udviklingen og hører deres syn på hvor vi er henne 
lige nu i SVBK  
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3. Kids- Teenstævner 
Der var var 430 tilmeldte kids- og teenhold i efteråret 2014, samlet set lidt færre hold end de foregå-
ende år. Den manglende første runde grundet Europamesterskaberne er blevet opvejet af de runder 
som vi havde i efterårsferien. Den største samlede afvigelse er Teen 2 DU14 hvor vi har haft markant 
færre hold, hvilket dog delvist opvejes af lidt flere level 3-4, måske som følge af særreglen med al-
dersgrænser i SVBK. 
I foråret afholdes endnu et mini forældrecoachkursus, denne gang ved level 2 stævnet den 8. februar 
i Ejbyhallen. Kurset holdes af Simon Øksnebjerg, vi justerer ift. første gang så kurset holdes i den 
ene ende af hallen og spillerne laver fællesopvarmning, lege mv. varighed ca. 25-30 min  
Ved planlægningen af forårets kids- og teenstævner har der ikke været så mange klubber der har til-
budt sig som arrangør. I første omgang er Sjællandsmesterskaberne ikke planlagt, men der er klub-
ber der har reageret på rykkeren 

 

4. Sjællandsmesterskaberne (DM-kvalifikation)  
Der er kommet nogle henvendelser angående kampflytninger og eventuel mulig flytning af kampene i 
SM serien. Ungdomsudvalget fastholdt beslutningen om at kampene skal spilles de dage hvor de er 
planlagt. 
Der er kommet indsigelse mod den meget sene flytning af DU18 stævnet den 7. december grundet 
det ikke var muligt at spille i Gladsaxe Sportshal. Der blev fundet en erstatningshal i Slagelse, men 
det var ikke muligt for to hold at arrangere transport. 
Ungdomsudvalget mener ikke det er rimeligt at vi med så kort varsel pålægger ungdomshold trans-
port der involverer andre f.eks. forældre, når de ellers kunne være cyklet til hallen. Kampene skal 
spilles om. Alle kampe skal afvikles samme dag, kamp start første kamp kl. 18.30 el. 19.00. Henrik 
skriver betingelserne ud til klubberne, hvis flere klubber melder sig som arrangør, trækkes der lod om 
hvor der spilles. 
 

5. Orientering 
a. Nyt fra bestyrelsen 

Budget SVBK’s bestyrelse har godkendt budgettet som får følgende konsekvens 
Kidshold 175  200, Teen hold 135  150, GP Turnering 1750  2000, stævne 250  300, 
SM Turneringen uændret 1.000. TC 40.000  30.000 
Kontor SVBK flytter kontor dvs. at SVBK ikke længere har noget selvstændigt kontor. Peter Mor-
sing flytter fysisk til DVBF’s bredde- og udviklingsafdeling, mens Henrik bliver siddende i den nye 
DVBF turnerings/elite/landsholdsafdeling. Peter og Henrik holder faste møder hver 2. uge 
Kredsturneringen syd Peter Morsing overtager kredsturnering for Fyn/Sydjylland  

b. Talentcenter Øst 
o Talentcenterholdene er kommet godt i gang både hvad angår træning og kampe. 
o Vi har udfordringer med plads i Rødovrehallen grundet mange pigespillere. Vi har fået lov 

at låne 2 baner i Friheden IC, så B pigerne træner i Friheden og C pigerne i Rødovrehal-
len 

o Der holdes forældremøde onsdag den 22. januar 
o Træner situationen: Niels Kliim stopper hos drenge pga. arbejdet, Simone Okholm erstat-

ter Niels, pigerne har længe været lidt underbemandet på trænerfronten, her starter Em-
ma Brix 

o De svenske politikkere har bekræftet at vi spiller Gränsefejden 2. påskedag – vi venter li-
ge på go fra praktikkerne  

 

6. Beachvolley 
Vi har talt om dette måske skulle være et indsatsområde i 2014, 
Kunne man lave et kidsstævne, evt. lave et projekt/event sammen med Novo 
Amager Strand Park kunne være en mulighed, evt. i beachhallen – det skal være let for klubber-
ne/spillerne at tilmelde hold 
Henrik taler med DVBF 

 

7. Næste møder 
Onsdag den 19. marts. Kl. 17.30 Idrættens Hus 

 

8. Eventuelt 
Intet 

 

Referat Henrik Petersen 


