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VVBK
FORMANDSBERETNING
1994/95
Vestjysk Volleyball Kreds har det vel bedre
end nogensinde.
Der er godt og professionelt styr på tingene; fagudvalgene er besat med en stor flok ulønnede
ledere (unge urutinerede - og folk med erfaring),
som tilsammen udgør den idé- og tænketank, der
er nødvendig for en fortsat udvikling; - og der er
styr på økonomien.
Den udvikling, der har karakteriseret VVBK de
seneste år, har ligesom tegnet to billeder. På den
ene side ønskede vi at stabilisere - eller helst øge
- tallet af ungdomsspillere. - Jeg tror nok, at vi
var før Nyrup med ønsket om at “knække
kurven”. Heldigvis er det lykkedes, og når man
ser udviklingen inden for idrætten som helhed (også inden for DVBF); - så er det faktisk ret
enestående. Alle steder ser man jo ellers faldende
medlemstal for ungdommen; - og lynhurtig er man
til at forklare fænomenet med “de små årgange”.
Vi har satset på en offensiv målsætning i stedet
for bortforklaringer; - og det betyder selvfølgelig
arbejde her og nu, men også større tilfredshed,
når resultatet kan gøres op med det rigtige
fortegn.
Det glæder mig også overmåde at læse de tanker,
Ejnar Frøkjær kommer med i “OmKredsen”; tanker om en ny organisation af VVBK`s ungdomsturnering; - vi har jo netop flere gange haft
problemer med at rumme en hel runde på et sted.
Ved at lave regionale stævner for ungdom i Brækken opnår man netop en række fordele; - som
f.eks. kortere afstand til kampene; - kortere tid
væk hjemmefra; - og overskuelige små stævner.
Forhåbentlig bliver det også startskuddet til en
ny stigning i antallet af ungdomsspillere i VVBK.
Desværre blev arbejdet med kredshold opgivet i
en række kredse for et par år siden. - Vi valgte at
fortsætte, og i stedet for kredsholdsstævnet
sender vi nu VVBK‘s kredshold til et stævne i

udlandet.
Naturligvis vil vi arbejde for at kredsholdsarbejdet
på landsplan bliver genoptaget, for vores indstilling om at fortsætte dette arbejde er klar.
Den anden ting, vi ønskede at styrke, var Serie 3
- mix-motion. - Eller sagt på en anden måde: Ved
at lave en smidigere indgang for hold til VVBK,
kunne vi håbe på at få et bedre fundament for
vores seniorturnering. Det har nu vist sig, at Serie
3 til fulde har levet op til vores forhåbninger. Nye hold og nye klubber dukker til stadighed op,
og som en naturlig følgegevinst eller sidegevinst
er antallet af hold i Serie 2 og Serie 1 øget
betydeligt, så vi nu har en fornuftig turnering for
disse rækker. - Der er endnu et godt stykke til
den pyramidestruktur for hele seniorturneringen,
som vi anser for den optimale, men de faresignaler, vi udsendte for nogle år siden om en hendøende seniorturnering, kan heldigvis trækkes tilbage igen, og kræfterne kan nu bruges positivt
på at styrke og udbygge Serie 2 og Serie 3.
Heldigvis er Serie 3 nemlig i øjeblikket ved at
sprænge rammerne i vores nord-/sydturneringer.
I stedet for at begrænse antallet af hold er næste
skridt i udviklingen her naturligvis at lave flere
regioner. Hvordan regionsopdelingen præcis skal
være; - hvornår den træder i kraft; - og hvordan
vi koordinerer regionerne; - - ja, det er der andre,
der skal være med til at bestemme, men at
udviklingen bliver sådan, er en naturlig følge af
et godt arbejde af vore turneringsledere.

Uddannelse/Efteruddannelse
Der er ingen tvivl om, at nøgleordene for udvikling, fremgang og visioner hedder: Arbejde, uddannelse og efteruddannelse.
Uden arbejde ingen resultater - ingen fremgang og visionerne bliver tomme blålys.
Heldigvis er Danmark rig på kursustilbud - også
inden for volleyball, men udover dommerkurserne

har VVBK ikke haft tradition for megen kursusvirksomhed; - nu ser det imidlertid ud til, at K1
og Minitræner-kurset er blevet stabile brikker i
vores kursustilbud, og godt for det; - jo flere
kurser i VVBK-regi, jo flere af vore egne folk
kommer der på kursus.
Mit ønske for fremtiden er, at VVBK får en
betydelig mere udbygget og nuanceret kursusrække til trænere på alle niveauer; - og mit råd til
klubberne er - indtil da - at benytte de eksisterende
tilbud fra andre organisationer flittigt.

Forholdet til DVBF
Formandsstolen i DVBF prydes i øjeblikket af
Niels Ole Ørgaard; - opvokset, bosiddende, spillende og med arbejdsmæssigt virke i VVBK‘s
geografiske domæne, og det er vi jo lidt stolte
af.
At der pt. ikke er flere vestjyder i DVBF‘s ledelse
kan naturligvis have mange årsager: - der er ingen,
der har tilbudt sig; - der er ingen, der er blevet
spurgt; - vi gider ikke, eller er blevet enige om at
afholde os fra forbundsarbejde; - Niels Ole vil
ikke have vestjyder integreret; - eller .....
Det har altid været min opfattelse, at en kreds
bliver styrket ved at deltage i forbundsarbejdet,
og selvfølgelig har vi også en forpligtelse til at
være med - både for inspiration og for at trække
læsset. Samtidig har VVBK jo klart det højeste
antal ungdomsmedlemmer af samtlige kredse
udmålt efter befolkningstal; - og det må vel også
give stof til eftertanke andre steder.

Ny struktur i DVBF - (igen)!!
Selv om den nuværende struktur i DVBF er
ganske ny, blev der på sidste års repræsentantskabsmøde i DVBF nedsat et udvalg, der skulle
fremkomme med et forslag til en ændret struktur.
I første omgang ligner det en justering, hvor kredsens formand og kredsens UU-formand automatisk får sæde i hhv. breddesektor- og ungdomssektorledelse - - sammen med et medlem af
DVBF‘s bestyrelse; - de tre repræsentantskabsvalgte medlemmer af sektorledelsen skal ikke
længere være med. (Man kan også sige, at KSU
genopstår - uden selv at vælge formand, idet
medlemmet fra DVBF‘s bestyrelse automatisk
sætter sig i formandsstolen). Principielt kan en
sådan arbejdsgruppe og et sådant forum være
meget arbejdsdygtigt og dynamisk for udvikling

af bredde- og ungdomsvolleyball i Danmark, men
.........Er VVBK‘s eksistens i fare??!!!?
Det, man vil opnå med den ny struktur, er bl.a.,
at aktioner/projekter lettere og mere effektivt kan
iværksattes og styres oppefra.
Man er lidt trætte af kredsenes egenart og ønsker,
at de enkelte kredses struktur skal harmoniseres
ind efter dette forslag - (det betyder for VVBK‘s
vedkommende, at bestyrelsen gerne skal være på
5-7 personer, og i hvert fald at UU-formanden
skal vælges direkte af repræsentantskabet og
samtidig skal have sæde i bestyrelsen).
Men der er klart kræfter i såvel kredse som i
DVBF‘s bestyrelse, der ønsker at “se nærmere
på antallet af enheder” - LÆS: - “DVBF skal ikke
nødvendigvis være en paraplyorganisation for 7
kredse”. - der snakkes om en regionsopdeling
som DIF‘s med 3 regioner, men også 2 regioner
(øst og vest) er nævnt som en mulighed!! - I hvor
høj grad en sådan struktur vil være bedre til at
tilgodese ungdomsholdene i Thy eller mixholdene
i Tjørring, kan man jo altid diskutere.
For mig er der ingen tvivl om, at udviklingen af
den brede bredde for såvel ungdom som senior
sker bedst med et indgående kendskab til lokale
forhold både hvad angår ressourcer og mentalitet.
Ganske vist bliver der sagt: - “Det er ikke med
det formål, strukturudvalgets arbejde er sat i
gang. - Men hvis det efter en tilbundsgående
analyse viser sig, at den rigtige løsning er ....
osv......så!!!!.....
Centralisering og central styring er nøgleord!!!!!
- Hvor mange advarselsblus, der skal tændes, er
svært at sige, men under påberåbelse af demokrati
(der kommer ikke flere til DVBF‘s rep.-møde end
til VVBK‘s) vil stort set alt kunne gennemføres.

VVBK‘s lederstrategi
Den struktur, vi har valgt i VVBK, er naturligvis
ikke tilfældig; - ved at satse på styrkesiderne i
strukturen synes vi selv, at vi har fået en særdeles
velfungerende kreds. - En lille bestyrelse med stor
kompetence ser det som sin fornemste opgave i
størst mulig omfang at lægge kompetencen ud
til fagudvalgene, så beslutningerne bliver trufftet
af de mennesker, der til daglig har det som deres
hovedarbejdsområde.
Denne arbejdsform giver en tilfreds og engageret
lederflok, og samtidig fritager den bestyrelsen for
at gå for meget ned i detaljerne (“blande sig”). -

Derfor bliver bestyrelsens opgave at arbejde på
de overordnede linjer; - at få udstukket retningslinjer, der rækker et stykke ind i fremtiden; - at
sørge for at arbejdet i de forskellige led bliver
koordineret; - og selvfølgelig at støtte op, når
der er behov for det.

SUCCES eller FIASKO
Oprykning/Nedrykning
I sportens verden har man ofte tendens til for
ensidigt at måle sin succes eller fiasko ud fra de
sportslige resultater.
Naturligvis spiller vi volleyball for at komme i
kamp og for at afprøve vores styrke i forhold til
“de andre”, men det er helt nødvendigt at have
en lang række andre parametre at måle værdien
af en hel sæson - eller af arbejdet i klubben - på.
- Det kunne være: - samvær - sammenhold forøget træningsintensitet - forbedre bestemte
spil-elementer - blive bedre til at tackle bestemte
psykologiske stress-situationer i forhold til
hinanden/dommerne/modstanderne - komme i
bedre fysisk form - springe højere - osv.
Oprykningen kan så blive en naturlig følge af alle
disse faktorer - og opleves som kronen på værket
- en succesfuld sæson; - men samtidig behøver
nedrykning eller misset oprykning heller ikke
være ensbetydende med fiasko.
Selvfølgelig skal der herfra lyde et stort
TILLYKKE til alle rækkevindere fra Mini til
Jyllandsserien; - I har fået et synligt bevis på, at
jeres arbejde har båret frugt.
Det er samtidig også rart at se, hvordan de
vestjyske hold klarer sig i Danmarksturneringen;
- specielt på herresiden, hvor Skjern med en flot
sæson har vist , at niveauet i vores Jyllandsserie
ikke er så ringe endda; - hos damerne tager vi
pænt mod SKF, som måske bare skal ned og have
lidt luft efter en enkelt sæson i 3. division.

efter en sådan situation granske vores egen
sagsbehandling og organisation for om muligt at
undgå, at det går lige sådan med den næste
protest.
Iøvrigt vil jeg gerne opfordre til, at man omfatter
protester med mere køligt overblik og uden at
blande så mange følelser ind. Det idrætsretslige
system er til for idrættens skyld og behandler og
afklarer sager uden skelen til personer eller
klubtilhørsforhold. At protester nogle gange fører
til justeringer og præciseringer i regler og
propositioner kan ses som en naturlig konsekvens
af dette arbejde.

Beachvolley
Også vestjyder er nu begyndt at spille volley i
sandet; - i mangel på bedre eller måske på
opfindsomhed kalder vi det Beachvolley; hvadenten det foregår på Harboøre Tange - på
Copa Cabana - eller i en opgravet baghave til
bodega Charly‘s i Ikast så langt væk fra stranden,
som man næsten kan komme i Danmark.
Men populær er denne del af volleyball-spillet; og endnu mere populær vil den helt sikkert blive
fremover. Vores opgave består i at få kortlagt
VVBK; - finde ud af, hvor banerne ligger, og hvor
mange der er. - Her i en startfase vil vi gerne
være
klubberne
behjælpelige
med
stævnearrangementer; - PR - formidling - osv.
Næste skridt bliver så at få en mere formaliseret
turnering om det vestjyske mesterskab i
Beachvolley stablet på benene. - Til dette vil vi
gerne have nedsat et egentligt Beachudvalg; - vi
har i indeværende sæson haft en lille gruppe
(Beachudvalg) til at lave de første sonderinger,
så en del informationer allerede er inde.
Undersøg allerede inden repræsentantskabsmødet, om ikke I i jeres klub har en ung potentiel
strandløve, der er interesseret i at være med i
VVBK‘s Beachudvalg.

Sekretariatet
Kredsen kan naturligvis hverken rykke op eller
ned; - vores succes eller fiasko måles på, hvordan
arbejdet laves, og hvordan problemerne løses; - i det store og hele fungerer VVBK meget
tilfredsstillende; - de knuder, der har været, er
løst på en fornuftig måde - - - og dog - - !!
En protestsag, som i sin problemstilling i grunden
var meget simpel og klar, løb af sporet og antog
helt urimelige dimensioner. Naturligvis er det
også utilfredsstillende for os, og vi må selvfølgelig

Der er ingen tvivl om, at et velfungerende
sekretariat er en af hovedhjørnestenene i VVBK‘s
succes. Vi har nu gennem en lang årrække nydt
godt af Jørgen Donslunds præcise og engagerede
arbejde, der foruden det helt nødvendige engagement også er kendetegnet ved meget stor
indsigt, god flair for praktiske løsninger og en
stadig strøm af nye ideer til udvikling og
forbedring.
Sparringen med sekretariatet har for mig altid

været en stor udfordring; - balancen mellem
kredsledernes ansvarsområder og sekretærens
opgaver - mellem politik og “slavearbejde” - er
naturligvis ofte ganske hårfin, og at kunne klare
denne balancegang og samtidig kunne være både
dynamisk, animerende og inspirerende er en
kunst, som er lykkedes på en meget fin måde.
Netop spørgsmålet om fordelingen af arbejdsopgaver mellem sekretariatet og fagudvalgene har
vi brugt en del ressourcer på at få på plads, og i
øjeblikket er der en meget god balance på dette
område. - Det vil bare til stadighed være vigtigt
at holde nøje øje med lige præcis dette forhold i
kredsarbejdet. Udviklingen andre steder fortæller
tydeligt, hvilken fare, der ligger i at overlade al
arbejdet til et nok så professionelt og dygtigt
sekretariat. - Har man ikke det politiske bagland
besat, vil man uvægerlig løbe ind i en udvikling,
der på et tidspunkt giver stagnation og siden hen
tilbagegang.
En af vejene til at fastholde folk som ledere i
kredsarbejdet har været og vil helt sikkert fremover også være en øget servicering af kredslederne i form af nødvendigt udstyr til at få arbejdet fra hånden. Dette er naturligvis både en
investering i teknisk udstyr - i den enkelte kredsleder - og en indstilling på og en investering i
fremtiden.

proklameret, at jeg stopper som formand for
VVBK. Efter godt 25 år med forskellige
lederposter inden for dansk volleyball er det
naturligvis også lidt underligt at sige farvel, men
det er nok mest ud fra et personligt følelsesmæssigt synspunkt. - VVBK er nemlig velfunderet
med gode ledere, der sagtens vil være i stand til
at fortsætte den fremgang og styrke, som de sidste
år har vist; - og som helt sikkert også vil kunne
styre skuden fast, sikkert og rigtigt selv i stormvejr i klippefyldt farvand.
Netop dette sidste oplever vi meget sjældent i
VVBK; - vi er vant til smult vande med en frisk
brise i ryggen; - ingen tvivl om, at det også er
det, der har været med til at give så gode år og så
stor fremgang.
Derfor er det også vigtigt for mig at takke
klubberne for den gode og konstruktive måde,
de har fungeret som samarbejdspartnere på. En
god jyde kendes bl.a. på, at et ord er et ord, og at
en aftale er en aftale. Med det som en rød tråd i
arbejdet, har klubberne og kredsen udviklet sig
og er blevet større i en fornuftig harmoni. Det er
mit håb, at denne tone og ånd fortsat kan være
kendetegnende for VVBK; - det giver nemlig de
bedste udviklingsmuligheder for nye kredsledere,
og det giver kredsen gode betingelser for en
fortsat positiv udvikling.

VVBK - og fremtiden
Selv om det måske kan lyde som en vittighed
med en lidt hul klang, har jeg endnu engang

Ingolf Christensen
Formand - VVBK

TURNERINGS
UDVALGET

Damerne fra Bedsted KFUM
startede VVBKs nye sæson ved at
vinde kredspokalen for tredje gang i træk og
derved vinde den til ejendom. Lemvig GFs herrer
får i september muligheden for at gøre Bedsteddamerne kunststykket efter, da holdet vandt finalen for andet år i træk.
Jyllandsserien for herrer har desværre måttet
afvikles med kun 8 hold, da det desværre viste
sig umuligt at få nogle S1H mandskaber til at
udfylde de resterende pladser. Harboøre IF og
Sunds KFUM trak tidligt holdene fra JSH, mens
Ikast KFUM desværre først meldte fra efter, at
turneringsplanen forlængst var udkommet. Da

turneringen var godt igang, måtte
Bøvling KFUM desværre trække
holdet i 1HN.
Det er aldeles utilfredsstillende, at det ikke altid
er muligt at fylde kredsens to højeste rækker op.
I øvrigt vandt et hold fra Thisted VK - vist for
fjerde gang i træk - 1HN. Holdet vil ikke rykke
op, da det ikke er tilladt at bruge damer i JSH.
Rækkerne S1D og JSD har været fyldt op, og er
blevet afviklet uden de store problemer.
Turneringsudvalget mener også helt klart at have
set rigtigt, da man gav Ikast KFUM tilladelse til
at have 2 hold med i JSD. Holdene sluttede
henholdsvis som nr. 1 og 3, og de har i øvrigt

ikke særlig meget med hinanden at gøre.
Grand Prix-systemet har atter vist sig at være den
rigtige form at afvikle serie 2-rækkerne under.
Alligevel kunne der godt bruges flere hold.
Eksempelvis skulle der med tiden gerne blive hold
nok til to rækker i S1D.
Det nye fælleskredslige turneringsreglement blev
forsinket, og det kommer først til den nye sæson.
TU takker Kurt Kristensen for ugentlige stillingsudsendelser til pressen og sekretariatet for det
desværre meget omfattende arbejde med at
administrere kampflytninger. VVBK budgetterer
ikke med indtægter på kampflytninger. Alligevel
kommer der ret store beløb ind på den konto.

Ligeledes har det været rart, at OMkredsen er
udkommet så ofte.
TIL LYKKE til vinderne af de enkelte
rækker:
JSH: Bedsted KFUM JSD: Ikast KFUM
1HN: Thisted VK A S1D: VGV Vinderup
1HS: SKF KFUM
S2H: IF Hellas
S2D: Hjerm FIF A
Tak for en god sæson
Turneringsudvalget
Preben Dahlgård / Jørn Madsen

UNGDOMSUDVALGET
1. Ungdomsturneringen.
Turneringen kører meget fint. Det ser for mig
ud til at det denne sæson på mange områder er
gået, som vi kunne ønske os. Der har været
fremgang i antallet af hold. Fremgang i HY, HJ,
DJ og Mini, samme holdantal i DR og PI men
tilbagegang i DY.
Ellers har der været afholdt stævner, der bare gik
som de skulle.
Uden at kunne tale for afviklingen af alle stævner,
er en af de meldinger, som jeg har lagt særligt
mærke til, at mange ledere har rost stævneafviklingen, både mht arrangører og deltagende hold.
“Stor vilje til at gøre tingene bedse muligt, og
stor fleksibilitet i afvilkingen af stævnerne.”, er
udtalelser, som jeg har mødt mange gange. En
stor del af denne ros må falde tilbage på sekretariatet, hvor turneringen køres som ønskeligt.
Når jeg sidder og kigger på resultatlisterne kan
jeg glæde mig over god fremmøde til stævnerne,
men det burde måske kunne blive lidt bedre.
2. Kredshold.
De to kredshold har her i denne sæson igen
været godt stillet med trænerne, Steffen og Keld.
Der har været fint fremmøde til fællestræningerne,
så denne del er bare iorden.
3. Vdr DVBF og ungdomssektoren.
Jeg har fulgt møderne i år og synes efterhånden
det er ganske sjovt at være med til dette også.
Noget af det vigtigste herfra er, at Y-DTturneringen bliver anderledes næste sæson.

Der bliver 2 turneringer,
en i vest, skillelinje omkring Lillebælt, og så østturneringen stort set for
hold øst for Lillebælt.
4. Ungdomsspillere på seniorhold.
Vi har givet meget frie rammer for at klubberne
har kunnet administrere dette selv, det går også
fint for mig at se. Ligeledes kan en ungdomsspiller
også rykke op til en anden aldersklasse, uden at
miste muligheden for at kunne spille på “sit eget
hold”.-Fungerer også udmærket.
5. Bemanding 95/96, -ikke helt klarlagt,
men Morten holder, Steffen og Heine er ikke
helt disponible, og et par nye er måske på
vej?? Vides nok til Rep-mødet.
6. Som sagt. Meget er godt, og vil blive bedre,
f.eks har Keld nogle spændende ideèr med
kredsholdsstrukturen til næste år, men det
kommer senere.
7. Det kan blive endnu bedre med UUs
forslag til ny Ungdomsturnering til næste år,
beskrevet andetsteds. De roser om den nuværende turnering, som er omtalt, vil vi kunne
bygge videre på, og i det hele taget få en turnering, som alle hold på alle “spilletrin” kan
få glæde af. Forslaget har rigtig mange fordele
og ganske få bagdele.
Mvh. UU
v Bo Sørensen

DOMMERUDVALGET
Så er det atter blevet tid for at
aflægge beretning for den
forgangne sæson, pokkers som
tiden flyver når man er i godt
selskab.
Men for at gøre en lang historie godt,skal vi blot
meddele at vi i DU har haft endnu en travl sæson.
Der er blevet afholdt adskellige kurser både i
VVBK regi,såvel som i DGI regi.Vore 2
instruktører er nok også blevet belastet temmlig
meget,men vi vil forsøge at få uddannet mindst
1 mere når og hvis DVBF afholder et kursus.

(tidsmæssigt) i forhold til tidligere sæsoner.
Dette skyldes nok undertegnedes øvrige
fritidsengagementer, men bare rolig; de er på vej.
Sluttelig vil vi i DU se frem til et forhåbentligt
godt og aktivt Rep. møde,med et stort fremmøde
fra alle klubber så vi kan få en god og konstruktiv
debat om VVBK og eventuelle fremtidige krav
til os frivillige ledere.
Så derfor kære klubber, det er jer der bestemmer,så mød talstærkt op og vær dermed med til
at tegne jeres egen kreds’ profil.

Med hensyn til udsendelse af bøder må jeg tilstå
at dette ikke er blevet gjort optimalt

På DU’s vegne
Leif Pedersen

INSTRUKTIONSUDVALGET
I sæsonen 1994/95 har
instruktionsudvalget
haft
følgende aktiviteter:
1. Kursusweekend i Bording med K1 og
minitrænerkursus.
2. Sende instruktører ud i forlængelse af
klubkonsulentbesøg.
Ad 1)
I weekenden den 16.-18. september 1994
afholdtes K1 og minitrænerkursus med deltagelse
af ialt 26. kursister. At dømme efter tilbagemeldingerne har dette været en succes. De
praktiske ting var lagt i hænderne på Ikast KFUM
mens instruktørerne var Mats Björkman og
Jørgen Donslund. Alle skal have tak for en god
indsats. I denne sæson var det Ikast, der stod for
det praktiske, måske er det din klub næste sæson.
Interesserede klubber er velkomne til at kontakte
et medlem af IU for yderligere oplysninger.
Kurserne var i år meget billigere end tidligere,
idet DIF gav et tilskud på 45% af kursusprisen.
Dette er også tilfældet i 1995, så det gælder bare
om at få sendt nogle af jeres trænere på kursus.

Ad 2)
Kredsen besluttede i 1994 at de klubber, som
benyttede tilbuddet om besøg af en klubkonsulent, efterfølgende kunne få besøg af en
gratis instruktør fra kredsen. På baggrund heraf
har IU sendt instruktører til en del klubber i løbet
af året. I et enkelte tilfælde har klubberne ønsket
yderligere instruktørbesøg, hvilket kun koster kr.
250,00 + kørsel pr. gang. I opfordres alle til at
gøre brug af IU på dette område i den kommende
sæson. Vi kan garanteret finde en instruktør, der
matcher jeres behov.
Herudover må vi erkende, at det har været så
som så med aktiviteterne. Specielt må IU tage
skylden for at begrebet “Boutrupaften” er afgået
ved en stille død. Skulle nogen have tid og energi
til at genoplive disse instruktionsaftener, vil
undertegnede meget gerne hjælpe med påsætning
af instruktørerne.
IU er dog villig til at fortsætte med den nuværende
besætning, men vi ser meget gerne tilgang i IU.
Vi har derfor følgende ønskeseddel i prioriteret
rækkefølge:

1. 1-2 medlemmer mere i IU
2. Gode ideer/ønsker fra klubberne
3. Hjælp fra klubberne til enkeltarrangementer
(f.eks. spotkurser, foredrag, kursusweekend
m.v.)

IU ikke bliver højere næste sæson end i denne
sæson.
Måske er det også godt nok. Vi ved det faktisk
ikke før klubberne giver lyd fra sig.
Derfor:
Kom ud busken og fortæl hvad I forventer af IU.

Går ingen af punkterne på vores ønskeseddel i
opfyldelse, må vi erkende at aktivitetsniveauet i

p.u.v.
Jan Troelsgaard

Talentcenter Vest
Selv om TC-VEST ikke er
underlagt VVBK, så er
samarbejdet med kredsen
alligevel så tæt, at det føles
naturligt at aflægge en kort
beretning om året, der er gået.
Der er i øjeblikket tilknyttet 14 kvindelige og 11
mandlige spillere fra 9 forskellige klubber til
centeret. Centeret er en del af det talentudviklingsprojekt, som DVBF har sammen med Team
Danmark. Team Danmark betaler de tilknyttede
trænere et beløb til dækning af diæter, transport
m.m. og desuden får trænerne betalt deres
udgifter i forbindelse med træneruddannelse.
Klubberne betaler et lille beløb pr. spiller til
centerets administration.
I øjeblikket fungerer Jørgen Madsen og Morten
Køhler, begge fra Skive, samt Jan Troelsgård fra
Bedsted som trænere i centeret. På nuværende
tidspunkt forventes der ikke nogen udskiftning
af disse. Disse trænere er godkendt af DVBF og
ansat af centeret. Det er trænerne, der suverænt
udtager spillerne til centeret. Udtagelserne sker
på baggrund af iagttagelser til stævner/kampe
eller på baggrund af indberetninger fra klubtrænere og efterfølgende prøvetræninger i centeret.
Der har været mange spillere til prøvetræning,
talentmassen er stor, og det er ikke altid let at få
alle iagttaget. Går der f. eks. talenter rundt på et
seniorhold, er det op til klubben at kontakte centertræneren.

Der tilstræbes en træning i centeret hver anden
eller tredie uge, - i år når vi op på 18 træningssamlinger samt talentlejren i Vejle i Store Bededagsferien.
Niveauet blandt spillerne i centeret er naturligvis
temmelig spredt. Vi er stolte af, at have adskillige
spillere udtaget til såvel landshold som regionaltræninger i såvel Vejle som Brøndby, men dette
betyder ikke, at der ikke også er plads til nye i
TC. Kriterierne for udtagelse er i årets løb blevet
diskuteret en del blandt kredsledere. En sådan
diskussion er altid god, og jeg vil gerne lytte og
tage nye udsagn om dette med til de to årlige
centerledermøder. Endnu hellere vil jeg modtage
nye idéer skriftligt og forelægge dem for andre
centerledere, men også for landstrænerne, som
fastsætter udtagelseskriterierne på baggrund af
diskussioner såvel blandt centerledere som trænere.
Det er mit håb, at vi kan fastholde et center i
Vestjylland, og det er derfor vigtigt, at vi stadig
har klubber repræsenteret i de bedste rækker, helst
både i elite og i 1. division. Selv om der kan tælles
mange tidligere VVBK- og TC-VEST-spillere
rundt på landets elite- og 1. divisionshold, så er
det vigtigt også at have disse niveauer i VVBK.
Venlig hilsen
Jes Christian Jessen
Centerleder

Indkomne forslag:
Forslag 1
VVBKs UU foreslår:
Ny kredsungdomsturnering.
Aldersgrænserne ophæves, og man spiller imod
modstandere, der er lige så gode som en selv,
men ikke nødvendigvis
lige gamle. Der skelnes
dog stadig mellem de to
køn. Systemet vil komme
til at køre på prøve i sæsonen 95/96. Der vil ved
rep.mødet ’96 blive taget
endelig stilling til det.
Hvis det skal indføres
permanent, skal vi have
fat i et nyt computerprogram til styringen.
Fordele
Man spiller mod nogle
der er ligeså gode som en
selv, og det giver bedre
og mere jævnbyrdige kampe. Overgangen mellem de forskellige aldersgrupper bliver mere flydende og mindre problemfri. Det er en rigtig god
fornemmelse for et hold at slå et hold der er ældre end en selv. Det er en ny og spændende
turneringsform, der giver spillerne en fornemmelse af, at der sker noget i kredsen. Den almene spillestandard hæves i VVBK.
Ulemper
Man spiller ikke nødvendigvis mod andre jævnaldrende, og lidt af det sociale aspekt forsvinder.
De hold, fortrinsvis i de lavere rækker, der konkurrerer om at komme til DM spiller ikke nødvendigvis imod hinanden.
Aldersgrænser
Der er stadig aldersgrænser for de enkelte hold,
og de skal således stadig tilmeldes som enten
drenge/pige-, junior- eller ynglingehold. En spiller må altid rykke en eller flere aldersgrupper op,
samtidigt med at han/hun spiller på sit eget hold,
dog ikke på samme spilledag.

Turneringens forløb
Det første stævne er et kvalifikationsstævne i slutningen af uge 40, hvor alle holdene er delt op i
puljer som var det et normalt grand-prix, dvs.
drenge/pige-, junior- og
ynglingepuljer. Efter kvalstævnet deles alle holdene
op i grupper a’ 6 hold. Opdelingen sker i første omgang uden op- og nedrykninger. Ved grand-prix
stævnerne spiller holdene i
hver gruppe om den indbyrdes placering i gruppen,
vinderen rykker op i næste
gruppe, og taberen rykker
ned, ganske som etnormalt
grand-prix. Der er stadig 7
GP-stævner (+1 kvalifikationsstævne); alle grupper
spiller nu om lørdagen, minier spiller som før om søndagen.
Pointtælling
For ikke at skabe for stor afstand mellem jævnaldrende hold, gives der point på følgende måde:
Efter hvert grand-prix udregnes hver aldersgruppes indbyrdes stillinger, og der gives point
efter den „gamle“ metode, dvs 15 point til nr 1,
14 point til nr 2 osv. Ligger man som juniorhold
f.eks nr. 16 i den samlede stilling, men er det 2.
bedst placerede juniorhold, får man 14 point. Der
gives stadig dobbelt point ved sidste grand-prix.
Nethøjde
Man spiller med den nethøjde, det ældste hold
normalt ville have spillet med.
Ufuldtalligt/ulovligt hold
Et hold får ingen point, hvis det møder ufuldtalligt
eller ulovligt til gand-prix. Det kan dog stadig
blive i gruppen, eller de kan rykke op eller ned,
afhængig af placering.
Fortsættes

Nytilmeldte hold
Et hold der tilmelder sig turneringen undervejs,
bliver sat i den gruppe, hvor det lavest rangerende hold i samme aldersgruppe befinder sig.
Et eller flere hold, der melder sig til i en gruppe,
vil betyde det antal flere hold i gruppen i spillerunden. Der vil så være et tilsvarende antal flere
nedrykkere til næste spillerunde.

Afmeldte hold
Hvis et hold melder fra til et stævne, betragtes
det som taber af kampene og rykker en gruppe
ned. Holdet er ikke berettiget til point. Melder
holdet fra til to stævner i træk, betragtes udmeldt
af turneringen, og skal derfor starte påny som
nytilmeldt hold. Et hold kan godt melde sig til et
stævne ad gangen og samtidig beholde sin placering.

Indkomne forslag:
Forslag 2
VVBKs bestyrelse stiller flg. forslag til
ændring af kredsens love:
§5 stk. 5. Udvalg
Her tilføjes Beachudvalg til listen over udvalg
i VVBK, således at repræsentantskabet skal

vælge en formand for beachudvalget på linie
med dommerudvalg, ungdomsudvalg,
instruktionsudvalg og PR-udvalg(OmKredsen).
Til turneringsudvalget skal der vælges to.

BUDGET 95-96
Kommentarer til VVBKs budget 95-96:
Budgettet fremkommer efter flg. overordnede
princippet:
INDTÆGTER:
-der regnes med uændrede turneringsgebyrer
-regnes med ca. 20 hold i kredspokalturnering
-der regnes med uændret kredskontingent (50
kr. /klub/år.
UDGIFTER:
-der er afsat kr. 5.000 til et nyt beachudvalg til

promovering og igangsætning af beachvolley i
VVBK.
Budgettet, som det fremstår her er at betragte
som et af de sidste skridt på vejen mod det
endelige budget.
Debatten på repræsentantskabsmødet skal således
ses både som klubbernes mulighed for at blive
hørt og for at påvirke den fremtidige politiske
kurs; -og som VVBKs mulighed for at være i
rimelig overensstemmelse med det politiske
bagland.

