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UNGDOMSUDVALGSMØDE 

6. november 2019 kl. 17.00 i Idrættens Hus 
Vi mødes i restauranten 
 
Deltagere: Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Morten Løgager, Christina Attrup Juhl (gæst fra VD) og 

Christina Cassone/CC (referent). 
Afbud:  Elmer Petersen 
 

1 Nyt og status fra Volleyball Danmark 

  
Til mødet havde vi besøg af Christina Attrup Juhl fra VD som kom med status og information fra 
forbundet. 
  
Skolestævner 
Novo Nordisk har meddelt at de ikke længere kan støtte de generelle aktiviteter, men vil have fokus 
på mere specifikke målgrupper som f.eks. Julemærkehjem. Det bar forbundet selvfølgelig kede af 
det da det har været en god samarbejdspartner, men er gået med til et projekt med 
Julemærkehjemmene. 
VD vil gerne fortsætte med skolestævnerne men det er en stor økonomisk udgift, så der skal enten 
findes en ny sponsor eller rette rammerne for skolestævnerne (f.eks. der kan digitaliseres mere). 
Der er sendt mange ansøgninger til mulige nye sponsorer til skolestævnerne men desværre har der 
ikke været en der har bidt på. Novo Nordisk har derfor valgt at støtte et år mere (2020) men med lidt 
mindre økonomi. 
SVBK har også talt om situationen og synes det er vigtigt at skolestævnerne fortsætter og er også 
interesseret i at evt. støtte projektet. 
I SVBK-regi er der ca. 10 klubber der afvikler 70 skolestævner på 1 år. 20-30 stævner som er i skole-
regi uden tilknytning til klubber. 
 
CEV-skoleprojekt hvor der gives bolde til skolen hvis klubben er koblet op på et skolebesøg. 
 
Vi kan på et senere tidspunkt tale om 2021 og hvad status er dér ift. sponsor eller hvad kredsene evt. 
kunne byde ind og hjælpe med. 
 
Børneidræt og præmiering 
Christina AJ fortæller om CEV skoleseminar i juni i Slovenien (sammen med Sara Lilja Jensen fra 
VD). Et seminar hvor der var ca. 15 forskellige lande (de fleste mindre lande, selvom Italien dog var 
med). Fokus om hvordan spillet er reduceret i børnevolley samt hvor vigtigt samarbejdet med 
skolerne er i forhold til rekruttering. 
Noget som der også blev udfordret med til seminaret, er kulturen omkring børneidrætten. Især de 
nordeuropæiske lande har kigget på præmieringen til børnestævner. Nogle af landene er gået helt 
væk fra at finde vindere for at sætte fokus på ”har det sjovt til stævnet?” i stedet for ”hvad nr blev I?”. 
Kan man italesætte sporten på en anden måde hvis man fjerner præmieringen/rangeringen for de 
mindste, så fokusset er på udviklingen fremfor resultatet? 
Det er også blevet diskuteret i skoleidræt-regi. 
 
Ungdomsreglementer 
Ømtåleligt emne for alle har en mening om det. VD er i gang med at kigge på reglementerne med det 
mål for øje at vi i løbet af de næste 5 år skal være flere ungdomsspillere/hold. 
Bl.a. kigges der på aldersdispensationer, holdfællesskaber og talentstatus. 
Der er mange forskellige holdninger til disse emner afhængig af geografien, størrelse af klub man 
kommer fra osv. 
Derfor er det svært at gøre alle tilfredse. 
SVBK’s UU ønsker at bliver mere involveret i disse diskussioner. 
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Samarbejde med kredsene 
VD vil gerne have mere fokus på samarbejdet med kredsen. VD vil starte med at indkalde SVBK’s 
UU og Midtjysk’ tilsvarende ungdomsgruppe til en snak om bl.a. årgangene på ungdomsholdene 
med den tanke om at de skal ændres til U15, U17 og U21. Der skæres ned på 1 mesterskab. Der 
mange diskussioner og fordele ved at ændre årgangene. 
 
Projekter 
Gymnasieprojektet og ”Bevæg dig for livet” slutter 31/12-19. Begge har været succesfulde. 
Der er søgt til et nyt projekt ”Ramasjang” for de mindste børn og deres forældre. 
Players1st: medlemsundersøgelse der er tilbudt klubberne. Vi har fået 20 klubber med indtil videre. 
Niels er ansvarlig for projektet og er meget imponeret over de svar vi har fået ind. Fokus på hvad 
klubberne gør godt og hvad kan man gøre bedre. 
 
Vi aftaler at SVBK’s UU og VD mødes 1-2 gange om året i det omfang det er relevant. 
 

2 Protokol 

 i.a.b. 

3 Orientering og status fra kredssekretæren 

  
- Projekt ”Træningsprogrammer” 

Vi er ved at være klar til at sende programmerne ud. CC er ved at ved at lægge øvelserne 
ind i øvelsesbanken. Vi kommer til at bruge nyhedsbrev-program hvor man kan melde sig til 
at få programmerne hver uge. Video til øvelserne er ikke lavet endnu, men bliver en prioritet 
til foråret. 
 

- SM U18 og U16 
Programmet til SM er under udarbejdelse og næsten færdigt. 
 

- GP 
Startede sæsonen med et par opsange da jeg endte med at lave programmet om adskillige 
gange i løbet af ugen op til stævnet pga. afbud, hold der havde glemt at melde sig til osv. 
Det er blevet lidt bedre efterfølgende. 
 

- Teenstævner 
Rigtig mange hold i år. Der er fyldt op her gang. Mange af stævnerne har vi prøvet at finde 
ekstra haller som løsninger. 
Toreby er begyndt at få lidt gang i ungdommen og er begyndt at melde et par hold til 
Teenstævner. Positivt at der kommer gang i området i de sydlige øer. 
 

- Kidsstævner 
Level 3: stor årgang og begynder at være for mange hold til at vi også kan have teen1 
samtidig til nogle af stævnerne. 
Level 0-1 mini-camp: Simon orienterede fra den mini-camp han holdt. Det gik rigtig godt. 
Fokus med motorisk træning og tempo/høj puls. 
Level 2: mere fokus på at dømme ”dårlig” teknik. Mere fokus på rigtig teknik når man samler 
børnene inden stævnet og trænerne skal være bedre til at instruere forældrene der skal ud 
og coache. 

 

4 Næste møder 

  
Uge 7: 12 februar 
Uge 13: 23. marts 
 

 


