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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 15. juni 2014 

 
Til Bestyrelse og udvalg  
 
Referat af Ungdomsudvalgsmøde tirsdag den 3. juni kl. 17.30-21.00 i Idrættens hus 
Tilstede Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Peter Jespersen, Dorte Krogh og Henrik Petersen  
Gæster: Niels Kliim og Christina Attrup DVBF under punkt 2. 
Afbud: Boye Frederiksen 
 
1. Velkommen til nye medlemmer 

 
2. Kidsvolley 2.0 

Niels og Christina fra DVBF deltog i dette punkt. 
Hvad er planen med Kidsvolley 2.0, hvad laves der på klubbesøgene, hvordan kan DVBF og SVBK 
støtte op omkring hinanden ift. udviklingen af kidsvolley? 
Målet på den lange bane er, at der skal flere medlemmer til, og hvordan kan vi sikre os, flere foræl-
dre, ledere og på længere sigt flere seniorspillere. 2.0 giver det et boost.  
DIF sætter ikke nogen begrænsninger. Der kan arbejdes i flere retninger efter klubbernes behov og-
så selvom det går over i Teenafdelingen eller klubledelse. 
Klubbesøgene har i første fase været at stikke en finger i jorden, og se hvad for nogle udfordringer 
de enkelte klubber har. Logistik (haller, antal spilere, trænere), indsamle data, og skaffe personlige 
kontakter. 
Tendenserne i klubberne er meget forskellige. Nogle steder har de ledere, men mangler spillere eller 
det modsatte. Vi har klubber, hvor der er ventelister og andre som lige kan fylde en bane op. Der er 
klubber der har masser af ungdomshjælpere andre steder er der en træner til 20 spillere. 
Status er blevet delt via Facebook og det virker som en god ting. Facebooksiden til Kidsvolley 2,0 er 
en Kidsvolley side og vi er meget opmærksomme på at siden kun skal omhandle Kidsvolley. 
Målet er at facilitere en proces i klubberne i steder for at løse de udfordringer som klubberne har. Der 
bliver kigget på træningerne og talt med trænerene eller trænere/bestyrelsen, hvad er det for nogle 
udfordringer som klubberne har – pejling på hvor klubberne er henne. 
Vi må godt pirre klubberne, men må ikke overtage klubberne. 
Nøgleordet – tilpasning kontekst – hvad passer til klubben. 
DVBF har en række basisvarer som vi kan tilbyde f.eks. i form af kurser, netværk mv. 
 
Hvad er der generelt? 
- Sort set alle klubber har vækst potentiale, det vil være muligt, at der kan være flere spillere 
- Rekruttering er skolestævne og en plakat 
- Nogle klubber kan rumme flere spillere  
- Nogle klubber med god træning  
- Et fokus på trænerudvikling via fx kurser eller lign vil have stor betydning 
- Mange er engagerede ledere 
- Mange klubber har et godt børnemiljø 
- Kidsklubber er en klub i klub (enkelt mands projekt) 

 
Ideer 
- Holland – månedens video med øvelser, det kommer på FB 
- Små kidsklubber – vi har mange klubber med få spillere (er der områder vi kan spille stævner i) 
- Stævneledelse – hvordan bliver vi selvhjulpne, f.eks. en mentorordning 
- Kurser: forældre har brug for noget andet end volleyballfolk  
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- Kvalitet er vigtigt for fastholdelse  
- Lønnede ansatte, evt. fælles mellem klubberne 
- Man skabe noget – en følelse af at komme den i hallen og være mange 
- Sætte tingene i gang ved at fortælle den gode historie 
- Samle små klubber inden for kort afstand – udnytte klumper 
- Trænerne skal tænke rekruttering forældre – klubben skal hjælper til at engagere forældre - træ-

nerne har så meget andet. Kan andre hjælpe? 
 

3. Evaluering af sæsonen 

 Kids- og Teen stævner. Vi nåede 529 tilmeldte hold, hvilket som er det samme som i sidste sæ-
son og havde det ikke været for en aflysning pga. vandskade ville vi være på niveau med de 
bedste sæsoner omkring 2010-11. Positivt med flere level 3-4 hold, level 2 status quo. Vi har en 
klar tilbagegang for level 0 hold. Vi skal forsøge at flere af de helt unge ud og spille.  

 Grand Prix turneringen har der været ca. 10 drengehold og 20 pige hold. Hovedparten af disse 
spillere holdene deltager også i SM-turneringen, få deltager på seniorhold og på Teen 2 hold. 
Fleksibiliteten i turneringen gør det let for holdene kan gå til/fra stævnerne og få nogle kampe på 
niveau. Udfordringer er de få drengehold som gør forskellen med holdene kan blive meget stor. 

 Effektiv stævneledelse. 

 SM – turneringen. DU16 (11 hold), DU18 (6), HU16 (5) og HU18 (3). 4 runder med 2 hverdags-
runder for U18 holdene. 

 SM – U14, alle holdene spiller flot volleyball, men mesterskaberne over en dag HU16 (6 hold) al-
le mod alle og DU14 (10). For at sikre kvaliteten i kampene spilles U14 SM i 2015 over 2 dage i 
sammen weekend i to eventuelt i forskellige haller og uden overnatning 

 
4. Sæsonplanlægning 

Ungdomsudvalget diskuterede de overordnede rammer og principper, samt terminer for SVBK’s 
ungdomsturneringen. Disse udsendes primo juni til klubberne som også har mulighed for at tilbyde 
sig som stævnearrangør i den kommende sæson 
Godkendelse af GP-reglement, bilag netop 2 sæt i 5 holdspuljerne  
 

5. Talentcenter Øst 
Har I denne sæson været delt fysisk. A-gruppen, Talentcenterholdet træner fast hver uge i Idrættens 
hus mens B-C gruppen har trænet i Rødovrehallen og B-pigerne i Frihedens IC. Vi slutter sæsonen 
med ca. 190 aktive spillere hvoraf ca. 2/3 er piger. 
Talentcenterholdene forsætter i den kommende sæson Skafte Herskind forsætter med pigerne, men 
Jørgen Breinholm afløser Fred Sturm hos drengene. Projektet er evalueret i Danmarks Idræts-
Forbund og får stor ros, og internt er rimeligt godt tilfreds, selvom der er plads til optimeringer. F.eks. 
kan/skal kamp evaluering og forberedelse optimeres med video og statistik. Planen er at pigerne og 
drenge træner forskud i Anja Andersenhallen, så vi ikke har 20 spillere på en bane i overlappet. 
Truppene for den kommende sæson er ved at blive sammensat. 
B-C truppen forsætter i Rødovrehallen onsdag kl. 17-19. Vi har lejet os ind i hal 2 som i denne sæ-
son, og håber vi kan låne et par baner af RS. Behovet for baner til pigerne er ca. 8 hvis vi skal fast-
holde det nuværende antal pigespillere. En anden udfordring er skole reformen, som vi endnu ikke 
kender konsekvenserne af. Ift. skolereformen skulle det være muligt for eleverne at gå tidligere hvis 
de skal til eliteidræt, Per sender link til loven. 
Pinselejren er fjernet da den er økonomisk dyr, planen var en træningsweekend, men den blev kon-
verter til en talentcenterkampdag i Slagelse med efterfølgende EM-kvalifikationskampe. 
Sommercampen er som udgangspunkt den eneste camp som TC-øst deltager i, men vi har haft åben 
tilmelding for øst spillere til TC-vest campene. Der har været en del deltagere fra øst på disse camps. 
SVBK er sat uden for indflydelse da talentcenterstyregruppen er nedlagt, punktet vendes på næste 
bestyrelsesmøde.  
 

6. Fokus punkter for den kommende sæson 
Flere hold på level 0-1– målrettet indsats mod de 6-8 år HP kontakter Christina/Niels ift. de kontakter 
som de har fået via Kidsvolley 2.0. Det samme gælder klubber kunne tænkes at være arrangør af 
kids- & teenstævner 
Nye klubber – hvem har kids – men ikke spiller – HP laver en opdater en liste / med spillere og stæv-
nedeltagelse til næste møde 
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7. Orientering 

 Der holdes bestyrelsesseminar ultimo juni 
 

8. Næste møder 
Aftales på doodle 
 

9. Eventuelt 
 

 
 
Referent: Henrik Petersen 

 
 


