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Greve, 8. juni 2020 
 

 

UNGDOMSUDVALGSMØDE 

10. juni 2020 kl. 19.00 online 
 
 
Deltagere: Per Hansen, Simon Øksnebjerg, Elmer Petersen, Morten Løgager, Bertram Rygaard-

Rasmussen og Christina Cassone/CC (referent). 
Afbud:   
 

1 Protokol 

 i.a.b. 

2 Orientering 

 

Vi har fået et nyt medlem til UU: Bertram. Bertram spiller og er træner i Gentofte og vi meget glade 
for at have fået ham med ombord. 
 
Pga. Corona epidemien har forbundet valgt at aflyse alle ungdoms DM'erne. Klubberne og kredsene 
er blevet spurgt i denne forbindelse. Undertegnet (CC) forslog at ændre årgangene til U15/17/19/22 
da det var en ændring der i forvejen blev overvejet for 21/22 sæson og for at holdene i 19/20 
sæsonen har mulighed for at få en chance mere sammen. 
 

3 Nye årgange 

 

Volleyball Danmark har meldt nye årgange ud for 2020/21 sæsonen. I første omgange som 
forsøgsår. 
U15: årgange 2006/07/08 
U17: årgange 2004/05 
U19: årgange 2002/03 
U22: 1999/2000/2001 
 
Ifm. ændringen af årgangene har der været spørgsmål og fokus på 6. klasseårgangen, der svarer til 
U13-årgangen. Det er en årgang som ligger mellem Kids Level 4 (op til 5. klasse) og ungdom (U15) 
når man flytter årgangene. Det er nok også grunden til at VD angiver 3 årgange under U15 - fordi det 
er en mulighed for den årgang. 
For 6. klasserne er det også muligt at spille Teen. 
 
I SVBK har 6. klasser også haft mulighed for at spille kidsvolley level 4 åben i sæson 19/20. Dette 
har UU besluttet at fortsætte med. Vi fortsætter også med de retningslinjer/restriktioner/opfordring 
om at spillerne spiller på det niveau de er på og ikke spiller nedad fordi man har den "rigtige" 
årgang/klassetrin. Der tages højde for spillere/hold der i en kort periode er i gang med at overgå til et 
højere level og prøver dette af i et par stævner for at se om de er klar til det. 
 
Fx. spiller en 6. klassespiller U15 eller Teenvolley fast, må disse spillere ikke spille level 4 åben. 
Det samme gælder for spillere som har spillet level 4 stævner: de må ikke spille nedad i level 3 eller 
level 3 åben blot fordi de kan ift. de alderen/klassetrin. 
 
CC laver et udkast for ovenstående og sender rundt. 
 

4 Ungdom 20/21 

 

 
DM-Kval. og SM 
DM-kval (SM) kun for U15 og U17, da U19 spiller kval. til weekendstævner. 
 
Skal SVBK holde et separat SM til U19erne så vi også finder sjællandske mestre i denne række? 
UU har diskuteret det og er enige om at udelukke en decideret turnering over flere runder til et evt. 
SM. Et forslag kunne være at man holder et SM over 1 eller 2 dage i samme weekend, afhængig af 
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antal tilmeldte hold. Det er dog lidt udfordrende at finde en weekend til det, da mange/de fleste i den 
aldersgruppe spiller senior. 
CC sender mail til klubberne om hvad deres tanker og forslag til U19 SM er. Skal det holdes eller er 
det overflødigt? CC prøver at finde nogle mulige terminer, så klubberne kan tage stilling til om det 
kan lade sig gøre. 
 
Henrik Petersen har sendt nogle forslag for U19 DM-kval. regler/retningslinjer. UU har behandlet 
dem og støtter op omkring dem. CC sender svar med forslag til småjusteringer. 
 
UU har også vendt nethøjder for ungdomsrækkerne ift. SM, DM-kval og DM. 
Vi følger normalt forbundets regler om nethøjder for de forskellige rækker, men vi har endnu ikke fået 
en udmelding om dem. CC kontakter forbundet og foreslår dem følgende nethøjder: 
 
HU15: 2,24                     DU15: 2,15 
HU17: 2,35                     DU17: 2,24 
HU19: 2,43                     DU19: 2,24 
 
TIl GP er der mere fleksibilitet da man kan møde hinanden på tværs af årgangene. CC prøver at 
gøre mere opmærksom på dette i indbydelsen og overfor stævnelederne. Hvis fx et U15 hold møder 
U17, kan holdenes trænere gå i dialog om hvad der er bedst for spillerne og kampen og evt. finde et 
kompromis. Udgangspunktet er at man spiller på de ældstes nethøjde, men i visse situation kan 
andet give mere mening. Man kan fx vælge at sætte højden imellem de to årganges. 
 
Grand Prix 
Bestyrelsen besluttede vist at der fra næste sæson skulle være fuld egenbetaling til bussen til de GP 
stævner der skulle holdes i Sverige. Vi vender tilbage til bestyrelsen for at høre om det kan evt. 
ændres til delvis egenbetaling. 
 
Teen 
VD har defineret Teenvolley som værende for 6., 7. og evt. 8. og 9. klasser. Der er dog ikke defineret 
om der spilles Teen DM og evt. i hvilke rækker (U15 eller U14?). Vi vil gerne afvente med at definere 
vores teen-rækker til vi ved mere fra VD. 
 

5 Kids 20/21 

 

Vi har været udfordret på de små levels (level 0 og 1) de sidste par sæsoner. Forhåbentlig kan det 
nye projekt fra VD, Ramasjang, give noget fylde senere henne, men det skal lige igang så det bliver 
desværre nok ikke allerede fra næste sæson. 
Vi går som udgangspunkt tilbage til at holde level 0-1 stævner sammen med level 2, så vi ikke ender 
med at aflyse for mange haltider. 
Level 0-1 spilles igen som almindelige stævner, undtagen det første stævne i hvert halvår. Dér 
udbyder stævnet som Mini-camp ligesom vi gjorde denne sæson. Bliver der en stor tilgang af level 0, 
1 og 2 hold til stævner, kan disse splittes ad til separate stævner. Der bliver dog 1-2 stævner hvor 
level 2 er for sig. 
 
Level 3 stævner er fortsat en populær række med mange hold. Det har givet god synergi at have 
Teen1 sammen med level 3 - dog er stævnerne blevet så populære at vi bliver nødt til at dele dem 
op igen.  
 
Udgangspunkt for antal kidsstævner pr. halvår: 
Level 0-1: 4 stævner (ca. 1 om måneden) 
Level 2: 5 stævner 
Level 3: 7 stævner 
Level 4: 5 stævner 
 
CC forslog at ændre præmieringen til kidsstævnerne til at holde de fleste stævner uden medaljer til 
vinderne/top 3. Som tidligere nævnt er det på baggrund af forskellige inputs, anbefalinger og 
undersøgelser af hvad andre idrætsgerene gør i samme aldersgruppe. 
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• VD's Christina Juhl og Sara Jensen var til CEV-seminar med ca. 15 andre europæiske 

volley-lande (små og store) hvor 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 været sjovt til stævnet?” i stedet for ”hvad nr blev 
I?”. 

• DIF anbefaler ligeledes: "”Ranglister og resultatlister er ikke hensigtsmæssige og bør ikke 
offentliggøres i idræt for børn under 13 år.” 
(https://www.dif.dk/-/media/difdk/nyt/pdf-filer/det-s-gode-s-brne--s-og-s-ungdomsliv-s---s-
dif_final.pdf?la=da) 

• Andre idrætsgrene som vi sammenligner os med (både hvad angår størrelse men også type 
idrætsgren - bold- og holdspil) er også som udgangspunkt gået fra præmiering af 
børnerækker. Håndbold giver diplom i starten og klistermærker til hvert stævne man kan 
klister på diplomet. Basket giver ingen medaljer til børnebasket (U13 og ned). Til 
Floorballstævner er der ingen vindere og tabere og op til arrangørklubben om børnene (alle) 
skal have en medalje. Fodbold har ikke resultater i børnefodbold (som spilles i stævneform) 
t.o.m. U10 men har et afsluttende stævne for alle årgange med medaljer til alle 
(erindringsmedalje). 

• Andre volleyballkredse i Danmark har heller ikke præmieret til alle kidsstævner som vi har 
gjort i SVBK. 

Det er vigtigt at understrege at forslaget om at fjerne medaljer til top3 vindere er ikke 
spare/økonomisk motiveret. Det er et forslag der skal flytte fokusset mere på udvikling og mindre på 
resultater (= om man vinder medaljer), og dermed også være i tråd med anbefalinger og 
retningslinjer på området. 
Børnene skal fortsat modtaget et armbånd eller tatovering til stævner og man kunne vælge at se 
muligheden for at lave et kidsvolley-pas. Til hvert stævne får børnene et klistermærke (ligesom et 
stempel man kan få i de rigtige pas) hvor der står level og dato, som de kan klistre på i passet. 
 
UU har valgt at prøve forslaget af og CC undersøger muligheden og priser ift. at trykke kidsvolley-
passene. 
Der gives derfor ikke medaljer til stævner, undtagen til SM - sidste stævne for sæsonen - hvor der 
fortsat også gives erindringsmedaljer. 
 

6 Eventuelt 

 
UU har behandlet mailen fra Kim Buchwald / VK Vestsjælland om et skoleprojekt for skoler for at 
styrke sporten i de sjællandske områder fra omkring Sorø og vestpå. 
CC sørger for svar. 

7 Næste møde 

 CC sender doodle ud primo august når vi ved hvornår SVBK rep.møde afholdes. 
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