Til SVBK’s TU

Sjællands Volleyball Kreds
Idrættens Hus
Brøndby Stadion20
2605 Brøndby

Idrættens Hus, d. 24. februar 2015

Referat for TU-møde tirsdag d. 17. februar kl. 17:30 i Idrættens hus

Deltagere: Mads Haastrup, Ernst Knudsen, Henrik Pape, Mikkel Ruhnau og Christina Cassone (referent)
Afbud: ingen
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Protokol
Intet
Orientering
Christina har orienteret om hvad der er sket siden Nytår og hvordan det går med det nye job.
Er i gang med at finde stille og roligt ud af tingene hen ad vejen når hun kommer til dem.
Turnering
 Alternative stævner
Christina har haft kontakt med Poul-Erik og har været ude til stævnet 7/2 en times tid. Vi har fået et
ekstra stævne, har flyttet et stævne til Valbyhallen og flyttet dato på det sidste stævne. Ellers kører
det meget sig selv.
Vi betaler DVBF et gebyr for alt. stævner. Er det rimeligt når de fleste er motionister?
Kunne man udvide konceptet mere udenfor Kbh?


DGI projektet: Christina har forklaret ideen mht netværksmøderne vi regner skal op og stå ultimo
marts. Forslag fra TU om at det skal være mere konkrete tiltag.



Status
KV61.2 trukket i DDS kval ellers fungerer turneringen fint. Det føles som om der er mange
kampflytninger.



CC er i gang med at få styr på diverse kampflytninger.
TU ser om proceduren for kampflytning skal justeres.



Kredspokal (finalestævnet 18/4 i Kedelhallen)
Semifinaler m.m. er klar for herrer, bliver klar 18/2 i mix. Damerne spiller stadig.
Finalestævnet: projektdommerne, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, spillende hold, Peter
Morsing inviteres. TU skal være repræsenteret (Mads er der enten som spiller eller dommer, Mikkel
regner også med at være der).



Licens
Mix skal have seniorlicens
En generel reminder til holdene at de skal huske at have licens  konsekvenser



Transseksuelle spillere
CC undersøger med DIF, men indtil videre går vi ud fra at det er ok.



Ny turneringsstruktur i divisionerne
 Hvad betyder det for os?
Vi kan komme af med op til 7 hold. Alt afhænger af wildcardhold (vides mere efter 1/3) og evt
trukket hold i divisionerne.
 Op- og nedrykning internt i vores rækker
Vi kan ikke give besked om oprykning før divisionerne er afklarede. Men som udgangspunkt
rykker 2 hold op og 2 ned, men da den nye 3. div. har indflydelse på antallet af hold i kredsen, er
dette ikke sikkert at vi kan fastholde.
Dette kan meddeles på hjemmesiden og facebook.

Til SVBK’s TU
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Diverse sager
 Bornholm
Der har været bøvl med et par klubber der skulle til Bornholm og at reglerne ikke er skrevet ned i
propositionerne. Både Peter og Christina har forklaret alternativet. Der er en aftale med Knudsker
(Mix) at de kun har 2 stævner pr. år. For at det er fair overfor de andre klubber, går turen dertil på
skift mellem holdene. Alternativet havde været at der lå flere stævner på Bornholm og at et hold
kunne risikere at tage turen 2-3 gange på en sæson, hvis der skulle trækkes lod.
Aftalen om stævnerne på Bornholm, anbefales derfor skrevet ned i propositionerne, så der ikke
hersker tvivl.
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Mix-rækken. Er der andre kredse der har mix turneringen?
Evt. kunne man holde et DM for Mix. CC spørger DVBF. Og evt. kontakt/samarbejde med DGI.

Team Volley Ishøj
De har flyttet/udsat mange kampe. CC har taget fat i klubben.

Dommersituation
 Det nye dommerkursus
Ikke indført i kredsen endnu. DVBF arbejder på at få det klart til sæsonstart 2015/16.


Der er diskuteret om det ikke var en idé at afgive dommerkurserne til DVBF. Vi er den eneste kreds
der afholder selv kurserne og det er efterhånden heller ikke så mange. Forslaget gives videre til
bestyrelsen.
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Propositioner
 Afgørelsesskemaet – er blevet ændret og Mads er tilfreds 
 Bornholm (se under punkt 4, Diverse sager)
 Op- og nedrykning af spillere – kan ikke skrives enklere. Christina kigger på de konkrete sager når de
kommer og evt. spørger om hjælp.
 Spilledragt: vi skal have beskrevet reglerne om libero-dragten i kreds-regi.
 Dommerne: når beskrivelse af det nye dommerkursus er klar, skal der redigeres kravene for
dommerne i serie-rækkerne.
 Point med til foråret – skal vi have det med næste sæson?
 Placering i rækken: skal vi tilbage til at det er flest point og derefter vundne kampe.
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Økonomi
Regnskab 2014: kommer ud med et fint overskud.
Budget 2015: TU beholder budgettallene fra 2014 budgettet.
Næste møde
Tirsdag 7/4 kl. 17.30 i Idrættens Hus
Evt.
Punkter der skal tages op til bestyrelsesmødet 18/2:
 Påsætning af dommer til kredspokalfinalerne
 Alternativt stævnegebyr til DVBF (Bestyrelse/FU)
 Bekræftelse på proceduren for de udsatte kampe.
 At få organiseret dommerområdet og definere hvem der har kompetence til at tage beslutninger
indenfor dommerrelaterede opgaver og problemstillinger (påsætninger, udviklinger,
dommerprojekt, dommeruddannelser, kriterier for dommere ift propositionerne o.a.).

8
9

