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FORMANDSBERETNING

sæsonen
1995-96

Sæson 95-96 i
VVBK har været
en sæson med
focus på trænere
og ledere.
Både på ungdoms- og seniorsiden har vi gjort
tiltag for at skabe
udvikling og nytænkning. Bl.a.
Formand, Kjeld Bitsch
har vi indledt et
samarbejde med KFUM Idræt om
træneruddannelsen og inden repmødet har vi også
afholdt lederseminar i Gjern.
Fra DVBFs side vil man satse større på breddearbejdet. Har det virket?? Vil det virke??
Før starten på ungdoms Grand-Prix'en var der
stor spænding omkring den ny turneringsform,
så opgaven må nu være at evaluere forsøget; sætte
de positive og negative ting op mod hinanden og
så gå videre med en tilpasning og udvikling af
vores ungdomsturnering.
På kursussiden er det lykkedes i samarbjde med
KFUM idræt at tilbyde og afvikle et K2-kursus i
påsken 96. Det samarbejde håber jeg kan være
startskuddet til en større træner- og lederflok i
VVBK, noget vi alle i større omfang skal bakke
op om. DVBF vil i de kommende år satse mere
på bredden i dansk volleyball og det hilses meget
velkomment i kredsene. DVBF vil gene være med
til at sætte skub i klubberne, større og udvikle
idéer for jer. DVBF tilbyder nye projekter
omkring beach-, klub- og ungdomsudvikling og
i samarbejde med jer vil vore 2 klubkonsulenter
gøre deres til at vi får sat gang i tingene.
Klubkonsulentordningen har haft en svær start,
men efter nogle omlægninger i arbejdsgangene
mellem DVBF og kredsene håber og tror jeg, at
klubkonsulenterne nu har fået den ro, der skal til
for at vi får fuldt udbytte af ordningen.
Desværre mangler vi stadig i kredsen en ungdomskonsulent. Savnet er stort, fordi ungdoms-

konsulenterne af DVBF er tildelt en central rolle
i de mange nye udviklingsprojekter. Jeg håber vi
har løst problemet med den manglende ungdomskonsulent inden udgangen af denne sæson.
Det største nye tiltag i denne sæson er vores
træner og lederseminar, som bliver/blev afholdt i
weekenden op til dette repmøde.
Bestyrelsen har satset meget på dette seminar for
at skabe debat og dygtiggørelse, men også for at
der skal ske noget på ungdomssiden. Med en
tilbagegang på 123 ungdomsspillere i denne
sæson, er vi inde i en skidt udvikling. De
resterende 748 ungdomsspillere er det laveste
antal i 10 år! Faldet i antallet af hold er endnu
kraftigere, idet antallet af ungdomshold er på
30%. Der er altså ingen tvivl: Der skal gøres en
kraftig indsats for at rekruttere nye ungdomsspillere.
På seniorsiden oplever vi et plus på 32 spillere
og sammenlagt 1653 spillere, hvilket er det
højeste vi nogensinde har haft. Det tyder på at vi
er bedre til at fastholde vore seniorer end til at
rekruttere nye ungdomsspillere, eller måske
fastholde dem? Måske er det vores indstilling?
Vi har kun 6-7 klubber i VVBK der forsøger at
skabe en "hel klub". Altså en klub med hold i alle
ungdomsrækker, plus seniorhold og motionshold.
Kan og vil vi ændre denne holdning? Jeg håber
at seminaret giver/har givet os nogle svar.
Iøvrigt er der også på seniorsiden nogle mørke
skygger, idet vi har færre hold i motionsrækkerne
i år og vi har måttet stryge en hel serie 1-række
fordi afbud fra holdene væltede ind. Det har til
gengæld betydet at vi har fået nogle meget
velfungerende serie 2-rækker i år. Sammenlagt
må vi dog også på seniorsiden konstatere, at der
er færre hold end i fjor.
DVBF og VVBK er klar med tiltag, der skal
gavne arbejdet i klubberne. Men den virkelig
betydningsfulde del af arbejdet ligger i klubberne.
Det er klublederne der skal gøre arbejdet. VVBK
er klar til at servicere og tilbyde de turneringer
og kurser, der udtrykkes behov for.
Lad os løfte i flok og give volleyballspillets
popularitet som konkurence- og motionsidræt et
løft.
Til slut et John F. Kennedy-citat -let omskrevet:
Spørg ikke, hvad din klub kan gøre for dig, men
hvad du kan gøre for din klub!!
Kjeld Bitsch

TURNERINGS
UDVALGET
Beretning 1995-96
JS, S1 og S2

Jørn Madsen

Som sædvanligt indledtes sæsonen med
kredspokalstævnet, der
atter afvikledes i
Hurup. Det lykkedes
Bedsted KFUM at
vinde både dame- og
herrerækken. For damernes vedkommende
var sejren den tredje i
træk, og derfor vandtes
pokalen til ejendom.
Desværre var det kun
muligt at få ni hold med
i turneringen i JSH.

I de senere år har der
været 18 hold i serie 1
herrer - fordelt med 9
Preben Dahlgaard
hold i både en nord- og
en sydrække. Da turneringen startede, var det
kun lykkedes at få 6 hold med i sydrækken.
Desværre trak flere hold sig, da turneringen var
ved at gå i gang. De resterende tre hold valgte at
fortætte turneringsaktiviteterne i serie 2.
Nordrækken blev også ramt af et par trækninger,
så der efter en enkelt remplacering kun var 8 hold
tilbage. For vist femte gang i træk vandtes denne
række af Thisted VK, som for vist femte gang i
træk desværre ikke ønsker at rykke op i JSH.
Såfremt der atter skal være 2 serie 1herrerrækker, kræves der 18 deltagende hold, før
der kan laves en rimelig turnering. Ellers er
løsningen sikkert at nøjes med en enkelt serie 1række, der dækker hele kredsen.
Da turneringen var godt igang, blev det desværre
nødvendigt at lave en helt ny turneringsplan for
serie 1 damer, fordi 2 hold trak sig. VK Morsø
vandt suverænt denne række, men ønsker

desværre ikke at rykke op. Rækkens nr. 3 Tjørring
IF ønsker heller ikke at rykke op, så der vil istedet
blive arrangeret en kvalifikationskamp om den
sidste plads i JSD.
Turneringsudvalget har været meget glad for de
hyppigt udsendte nyhedsbreve. Nyhedsbrevene
er så gode, at det nu hedengangne "Omkredsen"
slet ikke savnes.
Desværre må der konstateres en nedgang i antallet
af seniorhold i VVBK. Samtidig er der 3 eller 4
VVBK-hold, som kommer retur fra
trediedivisionerne. Denne negative udvikling
ønskes snarest vendt.
Tak til klubberne, som har taget de mange løbende
ændringer af turneringsplanen pænt.
Tak til Kurt Kristensen for resultatformidling til
pressen.
Tak til sekretariatet for en god daglig administration af turneringerne.
Til lykke til vinderne af de enkelte rækker:
S2D:
S2H:
S1D:
S1H(N):
JSD:
JSH:

Aulum/Vildbjerg
Tjørring IF
VK Morsø
Thisted VK
Herning KFUM
Lemvig GF

Tak for sæsonen
Turneringsudvalget
Preben Dahlgaard / Jørn Madsen

UNGDOMSUDVALGET
Beretning 199596.
-Det nye Grand
Prix-system har
fungeret med små
justeringer.
Hensigten med systemet, nemlig flere lige og gode
Keld Fihl
kampe i VVBKs
ungdomsturnering, mener vi er nået.
-Bemandingen har drillet os, -undskyld, mig!-,
lidt i år. Det ses da også tydeligt på
aktivitetsniveauet. Når man holder målsætningen
for aktiviteterne i denne sæson op mod det, jeg
har sat igang, er jeg lidt bagefter, men det er vel
heller ikke meningen, at UU skal være et
enmandsudvalg?? Men lad nu det ligge.
-Kredsholdene kom til at køre som vi plejer. jens
kriegbaum og jacob Vestergård har trænet DJholdet og undertegnede HJ. Vi startede med 2
fælles åbne træninger. Det såes tydeligt på
fremmødet, at der er problemer med at få
informationen rundt i kredsen! Siden har vi så
tre kredsholdstræninger, træningslejr i påsken
som medier på trænerkurset i Vildbjerg og endelig
som kronen på værket skal kredsholdene til Prag
i Kr. Himmelfartsferien. Det er et godt program
for deltagerne.
En tanke: For at hæve niveauet på kredsplan
kræver det mere udveksling af viden - rå
volleyballviden - på kredsplan.
Man kan måske fremme formålet ved at lave
udvidede Grandprix-stævner med overnatning fra
fredag til lørdag med deltagelse af TC, kredshold,
Grand Prix-hold og andre interesserede trænere
og spillere.
-Et "distriktsmesterskab" blev afholdt, nemlig
som midnatsvolley i ikast. 4 deltagende hold.
-Samarbejde med IU, som vi har fået op at køre.
-Vi er faktisk meget gode her i VVBK: 5
ynglingehold med i Y-DT - 2 herrehold og 3

damehold. Heraf går fire videre til DM: Bedsted
og Ikast i DY og SKF og Lemvig i HY.
De øvrige DM-deltagere er i
DJ:
Skive
HJ:
Ikast
PI:
Holstebro
DR:
Bedsted
Fra UU skal lyde et held og lykke til holdene - og
vi glæder os over at så mange forskellige klubber
er med til at repræsentere kredsen ved DM.
-og så er der alle de ting, der ikke blev til noget
på grund af manglende tid / for få mennesker i
UU:
-Mix-ungdomsvolley.
-Micro/macro-volley.
-Ændringer af GP til gavn for spillerne.
-Samarbejde med skolerne - opfølgning på
skolekampagnen.
Endelig har jeg netop fået tallene vedr.
udviklingen i antallet af ungdomshold og
ungdomsspillere i VVBK. Kjeld Bitsch har allerede nævnt det i sin beretning. Tilbagegangen må
stoppes. Der må rekrutteres i de tynde årgange især pige- og drengeholdsårgangene.
-Der skal ske noget i både klubber og kreds. Og
der skal laves et helt nyt ungdomsudvalg i VVBK.
Jeg vil foreslå, at der bliver lavet et meget stort
ungdomsudvalg og at alle klubber med betydende
ungdomsafdelinger udpeger mindst én person til
dette utroligt vigtige - og inspirerende -arbejde.
Med venlig hilsen
UU-"formand"
Keld Fihl

INSTRUKTIONSUDVALGET

Jan Troelsgaard

I sæsonen 1995/96
har instruktionsudvalget haft følgende aktiviteter.

en succes, der bør følges op med nye skoler næste
år. Tak til initiativtagerne.

1. Kursusweekend
i Bording med K1
og minitrænerkursus.
2. Hæverskole.
3.
K2-trænerkursus i samarbejde med KFUM’s
Idrætsforbund.

Kurset afholdes i påsken 1996, hvorfor denne
beretning er skrevet før kurset er påbegyndt, men
der er tilmeldt ca. 12 kursister på KFUM-Trin 3
= K2. Dette betragtes som ganske tilfredsstillende
og det giver mig en tro på at et samarbejde med
KFUM på dette område kan være ganske
frugtbart for både spillere, trænere og klubber i
VVBK.

Ad 3)

Vi vil i den mundtlige beretning følge op på Påskekurset.

Ad 1)
Fremtid
I weekenden den 16.-17. september 1995
afholdtes K1 og minitrænerkursus. Det er
efterhånden en tradition i VVBK med disse
kursustilbud, hvilket naturligvis bør fortsætte.
De praktiske ting var lagt i hænderne på Ikast
KFUM. Alle skal have tak for endnu en god
indsats. Det er ikke nogen selvfølgelighed at det
er Ikast KFUM, der står som praktisk arrangør,
måske er det din klub næste sæson. Interesserede
klubber er velkomne til at kontakte et medlem af
IU for yderligere oplysninger.
Kurserne var igen i år meget billigere end tidligere
idet DIF giver et tilskud til kursusprisen. Så lad
det være sagt med det samme. Det kan ikke være
prisen der afholder jer fra at sende jeres trænere
på kursus.

Instruktionsudvalget skal have ny formand. Da
der samtidig skal ske strukturændringer på
talentcenterarbejdet, hvor dette knyttes tættere
til kredsene, er der ingen der rigtig ved hvor vi
står. Mikael Trolle står, som overordnet ansvarlig
for talentudviklingen, for at komme med et
forslag til dette.
Det er mit forslag - som står helt for egen regning
- at talentcentertrænerne, kredsjuniortrænerne
samt den eventuelle leder af talentcentret udgør
kredsens IU. Der vil således kunne opnås et tæt
samarbejde omkring spiller-, og trænerudvikling
i VVBK.
Hvis der er kommet yderligere oplysninger frem
inden rep. mødet vil disse naturligvis blive
fremlagt for forsamlingen.

Ad 2)
Hæverskolen blev afholdt over 3 fredage gennem
sæsonen med Mats som inspirerende instruktør.
Fremmødet på den første fredag var ganske
tilfredsstillende. Desværre mødte der knap så
mange op på de to sidste fredage.
Udvalgsformanden betragter dog initiativet som

Med tak for de forløbne sæsoner vil jeg gerne
ønske alle i VVBK held og lykke med det
fremtidige arbejde.

p.u.v.
Jan Troelsgaard

SERIE 3 MIX NORD
Sæsonen 1995-96
startede lidt trægt
med
kun
7
deltagende hold,
men senere tgik det
fint med 12-13
hold, der meget
bekvemt kunne afvikles samme sted
på tre baner., dog
med kampe, der
måtte afvikles på
Lorenz Svenstrup
tid - ikke ideelt,
men holdene har
accepteret mod at være færdige med kampene i
ordentlig tid (17.00).
NYSKABELSE: På spilleropfordring
arrangerede Kaj B (S3 mix syd) og jeg et ekstra
stævne lørdag d. 30. marts i Langhøj-hallen med
de 6 højstrangerende hold fra SYD mod de
tilsvarende fra NORD, fint stævne, dog med et

væsentligt minus:
SYD tog førstepladsen (Sunds A)
NORD andenpladsen (Skive 1)
Vi er klar til revance næste år - evt. med en
forøgelse til ialt 24 hold ved det fælles
finalestævne.
Tak for en god og humørpræget sæson til samtlige
hold.

Venlig hilsen
VVBK - S3 MIX NORD
Lorenz Svenstrup

PS: Nethøjden bør fremover fære 2,35 m (som i
SYD).

Der er ikke indløbet skriftlige beretninger fra alle
udvalg.
Der forventes derfor kortfattede mundtlige beretninger for de manglende områder.
JD

Indkomne forslag:
Forslag vedr.
lavere nethøjde og mindre
banestørrelser i
ungdomsrækkerne
Fremsendt af Keld Fihl, UU
Det foreslås at nethøjderne i ungdomsrækkerne
sænkes:
HY fra 2,43 til 2,30 m
(5%)
HJ fra 2,35 til 2,24m
(5%)
DR fra 2,24 til 2,18m
(3%)
DY fra 2,24 til 2,18 m
DJ fra 2,24 til 2,15 m
PI fra 2,18 til 2,10

(3%)
(4%)
(4%)

Minier: Ingen ændringer.
Banestørrelse:
Det foreslåes at formindske banen i pige- og
drengerækken.
Der foreslås en størrelse på 8x8m pr. banehalvdel,
hvilket reducerer banen fra 81 til 64 kvm. eller
fra 13,5 til 10,67 kvm. pr. spiller.
Alternativt foreslås størrelserne:
b. 7 x 9 m
c. 9 x 7 m9
Motivation:
De positive ting ved disse ændringer er
-lavere spring betyder at ungdomsspillerne
belaster deres knogler - ikke mindst knoglernes
vækstzoner- mindre. Dermed får vi højere
seniorspillere.
-ungdomsspillerne vil få større chance for at få
succés med de ting som gælder, når de bliver
seniorer. Det er de ting de stræber efter, når de
har set seniorkampe live eller i fjernsynet.
-specielt blokaderne vil få større betydning i
spillet, -ligesom i seniorvolley.
Ulemper: Man må nok forvente, at nogle dueller
bliver kortere, fordi servemodtagningen får det
sværere med det lavere net.

Ynglinge og juniores:
Det er vigtigt at holde sig for øje, at spillerne
med det lavere net kan banke bolden ned på 3meteren - med mindre der er blokader.
Det evt. større servepres tror jeg ikke kan
ødelægge spillet i disse rækker.
Drenge og piger:
Når de kommer fra minibanens 6x8 til 8x8 bliver
forandringen knapt så voldsom. I minivolley har
spillerne 12 kvm. pr. spiller med 4 spillere.
I Pi/Dr 10,67 kvm. pr. spiller med 6 spillere.
-mindre krav til serven
-nå langt flere bolde
-hævningerne har lettere ved at nå ud til
antennerne (igen "rigtigt" spil).
-centerblokaden vil få større chance for at lukke
blokaden = succés.
De nye regler skal følges tæt i starten og evalueres
efter en grundig analyse vha. video og interviews
med spillere. Analyseobjekter:
-serv/modtagning
-angreb/blok
-transitionsspil
-kamplængde
-underholdsningsværdi
-succésværdi
-læreværdi

Inspirationen til dette forslag kommer fra
Holland, der også har lavet ungdomsvolley med
lavere net.
VVBK har her muligheden for at gå foran i dansk
ungdomsvolley. Hvis det går godt kommer de
andre kredse forhåbentlig med senere. I
mellemtiden får vore spillere nok lidt sværere ved
at klare sig ved DM og andre stævner udenfor
kredsen.

Forslag 2:
Forslagsstiller: Jørgen Donslund, Ikast KFUM
Der vælges i forbindelse med TU-valget
yderligere to personer, der skal varetage
turneringslederfunktionerne i hhv. S3 Mix Syd
og S3 Mix Nord.
Begrundelse: De to turneringsledere er ofte i
situationer, hvor de må træffe selvstændige
beslutninger, og de vil opnå en styrket position
ved politisk at være valgt til posten.
Forslag 3:
Forslagsstiller: Jørgen Donslund, Ikast KFUM
Bestyrelsesfunktionen lægges tilbage til den i
lovene beskrevne med tre personer i bestyrelsen,
hvis der kan vælges en hel bestyrelse.
Begrundelse: Forslaget er blot stillet for at vi har
mulighed for at normalisere forholdene i kredsen,
hvis vi har de nødvendige personer.
Forslag 4:
Forslagsstiller: Jørgen Donslund, Ikast KFUM
UU opfordres til at lave tiltag for de, der er yngre
end minier, dvs. fra bh.kl. til 3-4. kl.
Der kan enten laves nogle få stævner/træfs
specielt for disse meget unge spillere, eller der
kan laves revision af minireglerne, så der bliver
a. flere niveauer med forskellige regler
b. mulighed for at afstå fra oprykning til højere
niveau/andre regler, selv om holdet har vundet
sit niveau.
Forslag 5:
Forslagsstiller: Jørgen Donslund, Ikast KFUM
Det skal ikke længere være et krav, at et
volleyballhold skal være fuldtalligt ved kampe i
VVBK. Man skal kunne spille lovligt med 5
spillere (3 i mini) i alle rækker undtaget
jyllandsserierne.
Begrundelse: HVis et hold har svært ved at samle
tilstrækkeligt med spillere en dag, er det trods
alt bedre at de kommer og spiller med 5 spillere.
Det er de ikke motiverede for, hvis de har tabt

kampen på forhånd, blot fordi sygdom, ferie,
arbejde el. lign. havde blokeret sjettemandens
deltagelse.
Forslaget var fremme i fjor i en noget mere radikal
form (ned til 1 spiller på et hold og gældende i
alle rækker!) - Nu håber jeg at have lært
begrænsningens kunst! Og slutter her med
fremsættelsen af forslag....

VVBKs repræsentantskabsmøde
tirsdag den 23. april 1996 i Skive
Deltagere:
Kredsrepræsentanter med stemmeret:
Kjeld Bitsch, fmd.
(KB)
Mona Böjer, best.
(MB)
Holger Jensen, best.
(HJ)
Jan Troelsgaard, IU
(JTC)
Keld Fihl, UU
(KF)
Leif Pedersen, DU
(LP)
Jørn Madsen, TU
(JM)
Preben Dahlgaard, TU
(PD)
Klubrepræsentanter:
Jens Nørgård, SKF
(JN)
Hanne Nørgård, SKF
(HN)

Povl-Erik Boutrup, HSV
(PEB)
Peter Hansen, Hjerm
(PH)
Torben Norup, Hjerm
(TN)
Per Madsen, Skive
(PM)
Anders Møller, Thisted
(AM)
Lars Boje, Thisted
(LB)
Erik Vestergaard, Lemvig, beach&regnsk.(EV)
Dorte Lorentsen, Holstebro
(DL)
Erik Lauridsen, Gjellerup
(EL)
Kirsten Madsen, Herning
(KM)
Anna Overgaard, Bedsted
(AO)
Jens Therkildsen, Bedsted
(JT)
Anja Vestergaard, Ikast
(AV)
Jørgen Donslund, Ikast, sek.
(JD)
Deltagere uden stemmeret:
Ole Johannesen, Klubkonsulent
(OJ)
Ingolf Christensen, Protestudvalget.
(IC)

MØDEREFERAT
1. Ingolf Christensen forslået og valgt som
dirigent. IC konstaterede at mødet var lovligt
indvarslet.
2. Formandens beretning.
Kjeld Bitsch kommenterede sin skrevne
beretning.
Formandsberetningen gav ikke anledning til
spørgsmål eller diskussioner og vedtoges
enstemmigt.
3. Udvalgenes beretninger:
Turneringsudvalget:
JM supplerede beretningen ved at fortælle at TU
i løbet af få dage rundsender en forespørgsel til
samtlige klubber for at lodde muligheden for igen
at oprette to S1H-rækker (nord og syd).
TU overvejer at lave ændringer i reglerne, så en
rækkevinder ikke kan undslå sig for at rykke op.
Ungdomsudvalget:
KF kommenterede beretningen og fremhævede
nødvendigheden af at der findes et helt kuld af
nye UU-medlemmer.
PD roste KF for bl.a. den nye ungdomsturnering.
JD foreslog at pi/dr flyttes tilbage til søndag for
at klubberne kan bruge ynglinge som dr/pitrænere.
Hvis der ikke er hold nok til fornuftige pige/
drengerækker, kan man i den aktuelle situation

flytte en "tynd" række til lørdagens jun/ynglstævne ligesom i år.
JM: HY er lidt flove over at skulle møde
drengehold, hvis de rykker helt ned pga. et afbud.
EV: Støtter forslag om dr/pi søndag og gerne i
samme hal som nogle af minierne.
EL: Vil gerne beholde drenge i rækken med HJ/
HY, idet de to bedste drengehold i år klarede sig
flot blandt de ældre modstandere og vil få for få
udfordringer i en ren drengerække.
Desuden kan minier ikke deltage/supplere på dr/
pi-hold.
KB: Det er trods alt vigtigere at dr/pi-rækkerne
kommer til at køre igen.
JD: Man kunne jo tilbyde de bedste dr/pi-hold,
at de kan deltage i GP både lørdag mod jun/yngl.
og søndag mod deres jævnaldrende.
Vedr. faldende antal U-hold:
PEB: Volleyklubberne profilérer sig alt for dårligt
på skolerne. Udnyt alle de "gamle" volleyspillere,
der underviser i idræt rundt omkring. De vil
næppe tilbage i klubberne som trænere, men gerne
hjælpe med rekruttering og kontakt med børnene,
hvis klubben har et godt oplæg.
JTC: Manglende U-konsulent er et stort problem.
PEB: Det er ikke kredsen, men klubberne, der
kan gøre noget ved problemet "for få
medlemmer" -

Instruktionsudvalget:
JTC kommenterede: Efterårskursus med K1 og
Minitrænerkursus afholdt igen. God tradition.
Hæverskolen, en succés.
K2 for første gang i VVBK. Blev en realitet i
påsken 96 i samarbejde med KFUM. 16 kursister.
Flot! Desuden deltog ca. 30 af kredsens TC- og
kredsholdsspillere som medier(kaniner) og fik
snuset til kursusatmosfæren.
Ny struktur er vist nok på vej. Vil måske medføre
en sammensmeltning af IU og talentcenteet(TC).
KB: Fremhævede en idé fra weekendens seminar
på Søhøjlandet om et åbent TC, måske delt i nord/
syd, hvor man ikke behøver at udtages for at være
med.
JD: Fremhævede en anden idé fra Søhøjlandet
om et "Ungdomsråd" bestående af fx. 15-25 af
kredsens ynglinge, juniorer og ungseniorer - folk
der har lyst til at bruge tid sammen, få oplevelser
sammen,
påvirke udviklingen især i
ungdomsvolley samt planlægge og afvikle diverse
praktiske arrangementer. Det kan blive et
udklækningssted for nye ledere.
JM: Kreds-TC lyder som Boutrupaftener med nyt
navn.
KM og KB: Hæverskolerne var en god idé.
Fortsæt med skoler i andre spilelementer.
KF: Uddannelse er smart!!!
JM: Samarbejdet mellem K2 og kredshold/TC
er nærmest genialt.
Beachvolleyudvalget:
EV omdelte en skriftlig beretning (bilag 1) og
fremviste noget egnet litteratur.
Vestjysk Mesterskab for ungdom: 23. juni i
Lemvig.
Beachudvalget fik mange gode idéer med hjem
fra Søhøjlandet. Flere idéer er naturligvis
velkomne og flere folk i udvalget er meget
velkomne.
Dommerudvalget:
LP fortalte at dommeruddannelsen fortsat er
præget af stor aktivitet.
Man kunne måske lægge et dommerkursus ind i
påskekurset.
Det kan være for trænerne, der er der i forvejen
suppleret med andre udefra. Dommerkursisterne
udefra kan nøjes med en enkelt overnatning.

Protestudvalget:
Ingen protester behandlet i år.
Klubkonsulenter:
OJ redegjorde for klubkonsulentordningen. Den
er markedsført grundigt, men det skorter på
henvendelser fra klubberne.
DVBF har afsat 140.000 til denne ordning samt
yderligere en stor sum til udviklingsprojekter i
klubberne. OJ skønnede at der er rimelig let
adgang til disse penge for klubber, der vil starte
noget nyt. Interesserede klubber kan henvende
sig til en af klubkonsulenterne.
Beretningerne vedtaget enstemmigt.
4. Regnskabet
EV gennemgik regnskabet, der viste et underskud
på ca. 10.000,-. Revisorunderskrift forevist
dirigenten.
Regnskabet vedtaget enstemmigt.
5. Indkomne forslag
Forslag 1:
KF motiverede sit forslag.
IC: Der vil gælde andre regler ved fx. DM.
JM: Enig vedr. blok, men ellers ikke enig med
KF i hans analyser/hypoteser vedr. virkningen af
ændringerne.
PEB: Umulig debat!
KB: Afprøv reglerne, lav analyser - det kunne fx.
være en opgave for ungdomsrådet.
KF: Enig - trækker forslaget, hvis bestyrelsen
lover at arbejde for at fx. ungdomsrådet tager
forslaget op og afprøver de foreslåede regler.
(Indspark: LP: Tvivler på at der kan findes folk
til ungdomsrådet, når man ved hvor svært det er
at finde kredsledere.
KB: Ungdomsrådet skal netop være med til at
udklække nye kredsledere.
PEB: Klubkonsulenterne bør inddrages ind i
sagen.
EL: Midnatsvolley var super. Bør gentages. Kan
evt. være forum for afprøvning af nye regler.)
Forslag 2: Politisk valg af S3 turneringsledere.
JD motiverede. Forslaget enstemmigt vedtaget

Forslag
3:
Normalisering
af
kredsbestyrelsesfunktionen.
Forslaget trukket idet nødordningen kun var
vedtaget for et år og dermed bortfalder nu,
såfremt alle bestyrelsesposter besættes.
Forslag 4: Opfordring til at lave volleyregler til
1.-2. kl. og 3.-4. kl.
Ændringsforslag: Indledningen ændret til:
"VVBK skal lave tiltag...osv."
EL: Test ved Ikast Cup.
JM: Få vedtaget nogle gældende regler og gør
skoleidrætten bekendt med dem hurtigst muligt.
Ændringsforslaget enstemmig vedtaget.
Forslag 5: Forslag om tilladelse til at spille med
5 spillere i S1,2,3 og ungdom.
JD motiverede forslaget.
LP m.fl. stillede spørgsmålstegn ved om det er
pos. 6 der udgår og om konsekvenserne ved
udvisninger.
JN mente ikke det var rimeligt at hold der gennem
hele sæsonen kun var 5 spillere, kunne tage en
sjette med og stille op til DM.
LB: Foreslog, at det kunne skulle gælde et år og
derpå revurderes.
JM: Foreslog at det skulle begrænses til at man
ikke kan vinde rækken eller rykke op, hvis man i
løbet af sæsonen har spillet en kamp uden at være
fuldtallige. Dog undtaget hold, der har GP-point
nok til at vinde rækken uden at tælle det stævne
med, hvor de var ufuldtallige.
JD: Tilsluttede sig JNs indvending og godtog
også gerne LBs forslag, men kunne til gengæld
ikke tilslutte sig JMs forslag. JD stillede derfor
ændringsforslag med JN og LBs forbehold
inddraget og trak det oprindelige forslag. PEB
ønskede at fastholde det oprindelige forslag.
Da det oprindelige forslag blev anset for at være
mest vidtgående i forhold til nugældende regler
blev det først sat til afstemning:
For: 7 Imod: 9 Hverken for eller imod: 8
Forslaget forkastet
Efter en længere diskussion om hvorvidt man
derefter kunne stemme for ændringsforslagene
blev der stemt om JD/JN/LBs ændringsforslag:
For: 12 Imod: 7 Hverken for eller imod: 5
Forslaget vedtaget.

PEB ønskede flg. ført til protokols:
"PEB protesterer imod afstemninsproceduren
vedr. forslag 5, idet det oprindelige forslag
forkastes med stemmerne 9-7, hvorved forslaget
falder.
Herved falder øvrige ændringsforslag som
vedrører samme problematik."
Efter endnu en diskussion om proceduren blev
der for en sikkerheds skyld foretaget en
afstemning om JMs ændringsforslag, der blev
anset for at være mindst vidtgående i forhold til
de hidtil gældende regler:
For: 4 Imod: 10 Hverken for eller imod: 7.
Forslaget forkastet.
Det vedtagne forslag kan -med inddragelse af
ændringerne formuleres således:
"Det skal ikke længere være et krav, at et
volleyballhold skal være fuldtalligt ved kampe i
VVBK. Man skal kunne spille lovligt med 5
spillere (3 i mini) i alle rækker undtaget
jyllandsserierne.
Et hold, der konsekvent spiller med 5 spillere,
kan ikke vinde en ungdomsrække og være
kredsens repræsentant ved DM.
Ordningens evt. videreførelse skal tages op til
vurdering på VVBKs ordinære repmøde i 1997."
JD foreslog at diverse spidsfindigheder omkring
opstillinger, udvisninger (og damereglen i mix)
afklares på VVBKs stormøde i juni.
6. Valg
Formand:
Kjeld Bitsch enstemmigt
genvalgt.
Bestyrelsesmedlem:
MB ikke villig til
genvalg. Da der ikke kunne findes en villig
kandidat blev det vedtaget at fortsætte den
midlertidige bestyrelsesordning, hvor alle
udvalgsformænd deltager i bestyrelsen.
Bestyrelsen bemyndiges til at finde en
person til den ledige post og derpå
normalisere arbejdsgangen.
Turneringsudvalg:
Preben Dahlgaard og
Jørn Madsen genvalgt
S3-mix-TU:
Lorenz Svenstrup og
Kaj Bækgård valgt
Ungdomsudvalg:
KF ikke villig til genvalg.
Posten står tom indtil stormødet 15/6.

Her møder flg. klubber op med hver ét
medlem til UU: Bedsted, Ikast, Skive, SKF,
Lemvig, Holstebro.
Bedsted indstiller Jens Therkildsen.
Udvalget konstituerer sig selv.
Instruktionsudvalg:
JTC genvalgt
Dommerudvalg:
Leif går. Allan Mathiasen valgt som DU-fmd.
Anders Møller, Thisted
VK indtræder i DU.
PR:
Vakant - vi klarer os med
nyhedsbrevene
Beachudvalg:
Erik Vestergård
genvalgt. EV efterlyste flere medlemmer
til udvalget. PM lovede at undersøge, om
der skulle gå nogen rundt i Skive.
Protestudvalg:
IC, JTC og PEB
genvalgt
Revisorer:
Arvid Lisbjerg og Knud
Mogensen genvalgt
Revisorsuppleant:
Erik D. Pedersen,
genvalgt
7. Fastsættelse af stedet for næste års repmøde
Vigsø Feriecenter: 5 stemmer, Skive: 3 stemmer,
Holstebro: 7 stemmer, Frederiks: 8 stemmer.
Dermed holdes mødet i Frederiks, hvor et
spændende nybyggeri med bl.a. endnu en hal
ventes færdigt i november 96.
Tirsdag den 22. april 1997 blev nævnt som en
sandsynlig dato.
8. Eventuelt
AO: Opfordrer til at stoppe muligheden for at
afstå fra oprykning.
MB: For kedelige diplomer. Giv fx. en is eller
noget pænt!
LP: Foreslår at et hold, der ikke vil rykke op
istedet skal rykkes ned.
PEB: Henleder opmærksomheden på en ny bold
fra Spalding. Den er let, flyver godt og giver ikke
røde arme på de små piger. Bør med i
overvejelserne om nye mini/microregler.
JTC: Fra lederseminaret foreslås det at afskaffe
Grand Prix-turneringen for minier og de, der er

yngre. Lav hvert stævne som en afsluttet enhed
med en form for præmiering.
AO: Efterskolerne skal inddrages mere i
turneringsvirksomheden i VVBK.

KB: Uddelte JUBI-pokalen til Lemvig GF, der
viser oprykninger og fremgang på herresiden, har
fået gang i damesiden, kører et kvalitativt flot
ungdomsarbejde og er kredsens kraftcenter vedr.
beachvolleyball.
Desuden var der takkeord til de afgående: MB,
LP og KF, der alle blev begavet med en fl. vin.

Referent: Jørgen Donslund

