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UNGDOMSUDVALGSMØDE 

31. maj 2018 kl. 17.30 
SVBK kontor (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Per Hansen, Elmer Petersen samt Christina Cassone (referent). 
Afbud:  Morten Løgager og Signe Lagoni 
 
 

1 Protokol 

 Elmer og CC gav en opdatering fra forbundets rep.møde. 

2 Orientering (fra bestyrelsen, udvalg, kredssekretær) 

 Netværksmøde 6. juni i Rødovre. 
 

3 Evaluering på 2017-18 sæsonen  

 • Kids- og teenstævner 
▪ Antal hold 

Næsten status quo ift sidste år på kids, hvor vi dykkede markant på antallet. 
Vi falder dog på Teen. 
Level 0 kommer ikke rigtigt i gang i år.  
Der kan tydeligt ses at level 2 har afgivet en del hold op til level 3 og der har 
ikke været nok hold, der er kommet op nedefra.  
Level 4 har også lidt nedgang. 
Teen 2 DU14 har også en betydelig nedgang. Dette ville ikke betyder noget 
hvis det var fordi de spillede 6-mands i stedet for, men det er ikke tilfældet 
da vi også falder på det område. VD har haft svært at fylde hold op til 
stortset alle DM rækkerne. 
Level 3 har været kæmpestort i år. Level 1 er kommet godt igen i foråret. 
Teen 1 har haft en positiv fremgang. 
 

• Grand Prix 
▪ Antal hold 

Nedgang på samlet antal hold fra 330 til 287. Både nedgang i efteråret og 
foråret. 
Vi har efterhånden ikke mange af de ”gode” hold med i GP, især hos pigerne 
i U16/18. Drengene går lidt bedre, dog ingen HU18 hold. Til enkelte stævner 
har drengene endda været flere end pigerne. 
De tilbagemeldinger der er kommet er bl.a. lange dage og møder de samme 
hold. 

 

• SM 
▪ Antal hold (i parentes er det tallene for sæsonen 2016-17 og for de rækker 

med afbud står både det oprindelige antal og det man er endt med) 
HU14: 5/6 hold (8/9 hold) 
HU16: 7 hold (7/8 hold) 
HU18: 6 hold (6 hold) 
DU14: 6/8 hold (9/10 hold) 
DU16: 9 hold (10/15 hold) 
DU18: 6 hold (8 hold) 
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Der tegner sig et billede af at pigerne (teenagerne især omkring hvor de skal starte gymnasium) er 
de svære at fastholde i ungdomsturneringerne, både til SM og GP. Det er også pigerne som typisk 
spiller senior i en tidligere alder end drengene (har bl.a. også noget med fysikken at gøre ift. nettets 
højde). 
 
 

 Planlægning af 2018-19 sæson 

 • SM for U14-16-18 
UU har prøvet at kigge på andre modeller men fastholder den nuværende model. 

• GP 
▪ CC har haft kontakt med Skåne Volleyball og er i gang med at stable et samarbejde 

op på tværs af Øresund. 
▪ Enighed om at have kortere stævner hvor det er 3-kantstævner. Der kan komme 

nogle udfordringer på antallet. 
▪ Der skal ikke være GP ved de store weekendstævner 

 

• Kids og Teen 
▪ Ønske fra nogle klubber om mere fokus på teknikken 
▪ Mere fokus på etik hos forældrene/trænerne/lederne. 

Til rep.mødet blev der bl.a. nævnt om tilfælde hvor børn er blevet råbt af og f.eks. 
ikke tør være dommere mere. Inden sæsonen går i gang, sættes der fokus på dette 
område. Vi har nogle skrivelser om etik, som sendes ud som reminder til klubberne. 
 

Punkterne i gult nåede vi ikke at behandle til mødet. 
 
CC laver et forslag på en plan for ungdomsaktiviteterne og sender ud til godkendelse i UU. 
 

5 Næste møde 

  
Forslag om at lave en årsplan næste gang hele UU er samlet. 
Forslår dog at holde møderne i disse uger:  
Uge 36 
Uge 45 (%onsdag) 
Uge 2/3 
Uge 11 
Uge 21 
 

 
 
Venlig hilsen, 
Christina Cassone (CC) 
Kredssekretær 


