Beretninger 1993-94
til repræsentantskabsmøde i
Vestjysk Volleyballkreds
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Udvalgsformændene aflægger beretning
4. Regnskabsføreren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg:
a. Formand
b. 1 bestyrelsesmedlem
c. Udvalgsmedlemmer -Én pr. udvalg, dog to til TU
d. To revisorer og en revisorsuppleant
7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde
8. Eventuelt
Kredsen er vært ved kaffe/the og et stykke mad.
Hver forening har to stemmer. Disse kan kun afgives ved fremmøde af
to personer fra foreningen. Man er meget velkommen til at komme
med flere end to personer fra samme klub. Alle har nemlig lytteret,
taleret og "kafferet!"

Tirsdag den 26. april 1993
kl. 19.00
i Café Åkjær,
Åkjærhallen, Skive

INDKOMNE

FORSLAG

1. Kibæk IF har stillet flg. forslag:
Ang. Serie 3 mix-turneringerne:
Nethøjden sættes op fra 2,24 m til 2,35 m.
Begrundelse:
Vi mener det gælder om at holde mændene
nede og damerne oppe

Begrundelser:

2. Jørgen Donslund, Ikast KFUM har stillet
flg. forslag:
Det skal i alle rækker under VVBK være
tilladt at spille med færre spillere på banen,
end anført i reglerne.
Samtidig hæves bødetaksterne for afbud og
udeblivelse med 300 %.
Kampflytningsgebyrer hæves med 200 %.
Af hensyn til opstillingsreglerne gælder flg.:
Hvis der mangler
én spiller er det pos. 6, der ikke er med og
pos. 1 server
to spillere er det pos. 1 og 5,
pos. 6 server
tre spillere er det pos. 1, 5 og 6
pos. 2 server
fire spillere er det pos. 1,5,6 og 2.
pos. 3 server
I minivolley fjernes først midtermanden
bagved, derefter midtermanden foran.

a.
Ingen afbud til Grand Prix-stævner =
den omdelte turneringsplan er faktisk
gældende!!
b.
Mindre stressede foreningsledere og
trænere, som ved sygdom osv. absolut må
finde
spillere til at erstatte syge,
skadede, udrejste eller bortkomne spillere.
c.
Ingen ærgrelser over aflyste kampe og
udeblevne modstandere -kampene afgøres på
banen
og fremfor ved telefonen.
d.
Ingen kampe afsluttes/afgøres, fordi en
spiller skades
e.
Flere hold i turneringen; færre spillere
på bænkene - men flere på banerne!!
Der kan være yderligere forslag, som er indsendt efter trykningen af dette hæfte. Sådanne
forlsag fremlægges på repmødet.

VALG
Opgave
Formand
Bestyrelsesmedlem
Ungdomsudvalgsformand
Turneringsudvalg
og
Dommerudvalg
Instruktionsudvalg
Revisorer
Revisorsuppleant

Nuværende
Villig til genvalg
Ingolf Christensen
Nej
Mona Böjer
Ja
Bo Sørensen
Ja
Jørn Madsen
Ja
Preben Dahlgård
Ja
Leif Pedersen
Ja
Jan T. Christensen
Ja
Knud Mogensen og Arvid Lisbjerg
Ja
Einar Frøkjær
Ja

Udvalgsmedlemmer: Vælges ikke formelt af repmødet, men her er lejlighed til at melde sig til
udvalgene. Der er altid brug for ny arbejdskraft i VVBK. Vi vil især gerne have folk med erfarin-

Beretninger fra bestyrelse og udvalg
Formanden/bestyrelsen
Af Ingolf Christensen
VVBKs formand

Et tilbageblik på sæsonen 93/94 kan for mig på
mange måder sammenlignes med en tur i skoven en
dejlig forårsdag. Solen skinner, fuglene synger,
luften er fyldt med en summen af insekter og en
duft af harpiks; - at lukke øjnene og lade alt dette
sive ind gennem øjenlåg, ører og næsebor kan
simpelt hen ikke undgå at få optimismen til at
dunke ud i kroppen med pulsens regelmæssige
stød.
Naturligvis kan skovbunden være glat, og naturligvis kan der være steder, man helst ikke skal
træde, men hvis man planlægger sin tur i god tid,
vil man være forberedt og komme hjem med ret ryg
og fornyede kræfter.
Netop planlægning og stabilitet har været nøgleord for os i VVBK. Gennem en grundig planlægning har vi fors¢gt at tage højde for de skønhedspletter, der var på sidste sæson, og har ligeledes
prøvet på at forudse, hvad der kunne opstå i den
nye sæson.
De sidste par år har vi haft en stabil positiv udvikling i antallet af seniorhold. Dette skyldes i al
væsentlighed en enkelt ting; - Serie 3 Grand Prix.
Naturligvis var der ikke ligefrem tale om genialitet,
da ungdomsrækkernes Grand-prix system blev
overført til seniorrækkerne, men det har givet os en
klar styrkelse på seniorsiden.
Da vi startede Serie 3 GP, var der to hovedmål. For det første ville vi gerne kunne tilbyde en mere
fleksibel turneringsform, som kunne tiltrække den
store gruppe, som spiller volleyball, og som elsker
det sociale sanvær omkring spillet, men som føler
det etablerede turneringssystem for stramt og
usmidigt. - For det andet håbede vi på - på længere
sigt - at få etableret et forum, der kunne forsyne
VVBK’s gamle turneringsrækker med nye hold.
Samtidig med indførelsen af Serie 3 GP blev Serie

2 også etableret som GP-række, og derved fik vi
(helt velovervejet) en ekstra sidegevinst. Nye
dame/herrehold, der opstår i løbet af sæsonen,
har nu let og hurtig adgang til at komme ud og
prøve kræfter med andre hold på nogenlunde
samme niveau.
For 3 år siden havde vi en skrantende seniorturnering med store problemer med at få de
øverste rækker fyldt op, og med en efterhånden
ikke-eksisterende Serie 2.
Nu oplever vi, at der er indædt kamp om at rykke
op, og det er klart, at jo mere skærpet konkurrencen bliver i vore egne rækker, jo bedre vil
VVBK’s hold kunne klare sig, når de ryger oven
ud af vores system og skal prøve kræfter i
divisionsrækkerne i DVBF.
Efterhånden fylder volleyball en større og større
del af kalenderen. Når man oplever, at de bedste
kun holder en god måneds pause; - ja så smitter
det af nedefter. - Og når man oplever, at de
bedste bruger en del af deres pause til at spille
volley i det fri under en eller anden form; - ja så
smitter det også af på „de mange“.
Derfor er det helt sikkert på tide for både kredsog klubledere at blive gearet til Beach-volley. Hver klub sin udendørsbane!
VVBK er ikke den kreds, der har den længste
sand-kyststrækning, men vi har rigtig mange
kilometer flot sandstrand - velegnet til
beachvolleybaner og afholdelse af stævner. Et
indlysende problem er det imidlertid, at vi kun
har meget få etablerede klubber tæt på kyststrækningen langs Vesterhavet, og her er det
vigtigt at være ude med lys og lygte - for derefter
at hjælpe nye klubber gennem problemerne med
etablering af først hele klubstrukturen, og derefter banefaciliteterne, hvor både kommune, amt,
DIF/DGI og DVBF skal bombarderes for at
være behjælpelig - også økonomisk - i den første
svære tid.
Blandt andet til dette brug har DVBF og DIF
startet projekt „Klubkonsulent“.

Vi er i VVBK blevet bedt om at være behjælpelig
med at få udpeget de rigtige, og vi har oplevet
meget stor velvilje hos de mennesker, vi har
henvendt os til.
Klubkonsulentordningen kan naturligvis bruges
på mange områder; - nye klubber og tynde områder er indlysende arbejdsområder for klubkonsulenterne, men også gamle klubber vil i
mange tilfælde kunne bruge konsulenten for at
komme videre.
Vi hilser dette nye tiltag meget velkommen og har
store forventninger til, at vi blandt andet ved
hjælp af klubkonsulenterne kan få „gang i hele
klaveret“.
Efter historien om Serie 3- og Serie 2 GP kan man
naturligvis ikke komme og påstå, at al udvikling
kommer fra ungdommen. Men når det er sagt,
skal det også være lige så klart, at VVBK fortsat
ønsker at fremstå som en kreds, der lægger stor
vægt på et bredt og omfattende ungdomsarbejde.
Kampen om ungdomsmedlemmer mellem de
forskellige specialforbund har de seneste år været
utrolig hård. Samtidig med at ungdomsårgangene er blevet mindre, har det derfor for os været
et mål i sig selv at undgå fald i antallet af ungdomsspillere.
Ungdomsudvalget har pga. stor udskiftning ligget lidt underdrejet det sidste års tid. Nu er man
imidlertid igen ved at være på plads, og UU har
blandt andet et nyt ungdomsreglement for VVBK
lige på trapperne. Det er min forventning, at UU
allerede fra næste sæson er klar til at starte nye
projekter, som vil kunne gøre det spændende og
interessant at blive ny ungdomsspiller i VVBK.

Herigennem gør vi et stykke arbejde for de bedste
juniorspillere, og en lang række spillere, som
ellers ikke ville opleve at være på „udvalgt hold“,
får ekstra inspiration til at gøre mere ved den
fremtidige volleyballkarriere. - Desværre er der
ikke længere bred opbakning bag kredsholdsarbejdet i alle kredse, men det er vort håb, at
DVBF går på banen og gør kredsholdene til første
brik i Elitestrukturen, som herefter ville se således ud:
1. Kredshold
- Fællestræning / stævne.
2. Talentcenter
- TC-fællestræning / -lejr.
3. U - 18
- Regionaltræning / Fællestræning / Landskampe.
4. U - 21
- Regionaltræning / Fællestræning / Landskampe.
5. A -Landsholdet
- Regionaltræning / Fællestræning / Landskampe.
Desværre er de tidligere så succesfyldte „Åbne
fællestræninger“ eller „Boutrupaftener“ ikke blevet gennemført i år. - Måske har vores markedsføring været for dårlig; - eller måske skal formen
tilrettes. - Helt sikkert vil vi til næste sæson igen
have et tilbud til alle ungdomsspillere / - trænere
om at opleve et frisk pust og ny inspiration ved at
deltage i en træningsaften gennemført af en „anden“ træner.
At uddanne har gennem mange år været en naturlig og stor del af VVBK’s virksomhed; - her
tænkes der mest på dommerkurser. - Denne del
fungerer stadigvæk med lige stor aktivitet, og
godt for det.
Udviklingen omkring træneruddannelse ser også
ud til at være på rette vej. Både til Minitrænerkursus og til K1 har der været god søgning, og
gennem den nye klubkonsulentordning håber vi
at få gang i nogle klubleder- eller klubudviklingskurser - med økonomisk assistance fra DIF.

I VVBK har vi med vanlig vestjysk stædighed
holdt fast ved arbejdet med kreds-juniorholdene.

Her er det naturligvis vigtigt, at I rundt omkring
i klubberne gør jer klart, hvad I vil med jeres klub,
og hvordan I ønsker, at klubben skal se ud. Når
først denne proces er overstået, er det lettere at
planlægge uddannelse og udvikling af både trænere, dommere og klubledere uden at sætte harmonien i klubben over styr. - For der er jo ingen,

der har patent på den bedste klub.
Et mål i sig selv - og bestemt en svær opgave - er
det at få alle grupper („klubber“) i klubben til at
fungere selvstændigt og til at kunne løse opgaver
på egen hånd; - og samtidig at finde tiltag /
arrangementer, der kan smelte alle disse grupper
sammen i en følelse af samhørighed og glæde ved
tilsammen at være „èn klub“ - „vores klub“.
På repræsentantskabsmødet skal der vælges ny
formand for VVBK. Jeg vil lade andre om at lave
en tilbundsgående analyse og status for perioden,
der ligger bagude; men naturligvis vil der altid set i bakspejlet - være ting, som vi kunne have
gjort bedre eller anderledes.
Der er dog ingen tvivl om, at VVBK i dag; - ikke
mindst takket være vores fremragende sekretariat; - fremstår som en professionel organisation.
Der har de sidste år været god progression i
arbejdet inden for stort set alle led, og man har
kunnet stole på VVBK med hensyn til arrangementer / aftaler, dead-lines osv.
Det har været mit store held, at jeg hele vejen
igennem her haft en stor flok dygtige, engagerede
og rutinerede kredsledere til at tage det store slæb
i fagudvalgene. Derved har vores arbejde i Bestyrelsen stort set været begrænset til at hyppe på og
opmuntre de heste, der var nye og måske følte sig
lidt usikre, og til at stramme tømmen, hvis der
skulle være nogen, der gik for tidligt i galop.
Vi har hele tiden bestræbt os på at tilføre gruppen
af kredsledere nyt blod, så den nødvendige dynamik har været til stede for nytænkning og fortsat
udvikling. - Det er klart, at det er klubberne, der
skal levere vore kredsledere, og det er klart, at det
kan gøre ondt at „aflevere“ en god arbejdskraft;
- men jeg tror, at ydelsen altid vil komme tilbage
med rente i form af inspiration og indsigt.
I VVBK har vi årelang tradition for loyalt samarbejde klubberne imellem og klubber og kreds
imellem; - når „et ord er et ord“ ikke blot er en
floskel; - ja så er det lettere at være både klub- og
kredsleder.
Hermed vil jeg gerne overlade beretningen til
repræsentantskabet; - i håbet om en god, saglig
og konstruktiv debat.

TU, JS, Serie 1 og 2
Af Jørn Madsen og Preben Dahlgaard
Turneringsledere for VVBK
Sæsonen indledtes atter med kredspokalturneringen søndag 12/9-1993 i Hurup. Herrernes pokal blev for første gang vundet af Lemvig
GF, mens damernes igen blev vundet af Bedsted
KFUM. TIL LYKKE. TU ønsker dog, at langt
flere hold deltager i kredspokalturneringen.
Denne gang havde TU turneringsplanen klar allerede omkring den første august, hvilket også
meget gerne skulle være tilfældet til næste sæson.
Desværre trak SKF KFUM umiddelbart før turneringsstarten holdet i JSH. På dette tidspunkt
var det ikke muligt at erstatte holdet med et serie
1 hold.
Da IF Hellas trak sit hold i 1HN, blev holdets
resultater trukket ud af stillingen. Heldigvis var
Gjellerup KFUM villig til at erstatte Hellas og til
at spille alle kampe, selv om dette medførte en del
ekstra kørsel for holdet.
Kølkjær trak holdet i S1D og blev på bedste vis
erstattet af Bedsted KFUM, som spillede alle
kampe - med undtagelse af de første to.
Grand prix-systemet viste sig atter at være den
rigtige form at afvikle serie 2 kampene under.
Mange hold har deltaget, men kun få har spillet
alle kampe.
Traditionen tro anmoder TU klubberne om at
lave en bedre langtidsplanlægning, så de mange
kampflytninger undgås. Fortryk til både serie 1
og jyllandsserierne udsendes jo meget tidligt og
burde kunne forebygge kampflytninger. Endvidere kunne man jo passende studere VVBKs
rundeoversigtskalender.
TU vil lige indskærpe, at brug af „ulovlige spillere“ altid medfører, at kampene tabes. Reglerne
fremgår af VVBKs propositioner og af det fælleskredslige turneringsreglement. Det kan vel også
være bittert, at miste en oprykning eller få en
tvungen nedrykning grundet en „sjusket“ omgang med „ulovlige spillere“. Inden næste sæson
kommer der et helt nyt fælleskredsligt turneringsreglement, som klubberne opfordres til at sætte
sig grundigt ind i. Bl. a. kommer der nye regler
vedrørende udenlandske spillere, som skal overholdes. Desværre er disse regler overhovedet
ikke fleksible og vil derfor medføre en del administration.

TU takker sekretariatet for hyppige stillingsudsendelser og for at administrere de mange
kampflytninger.
TIL LYKKE til oprykkerne:
Skjern KFUM og Bedsted KFUM til 3. division
herrer og damer.
Ikast KFUM og Holstebro KFUM til JSD.
Hjerm FIF, Gjellerup KFUM og Skive FVK til
JSH.
Tj¢rring IF og Thisted VK til S1D.
Skjern KFUM, Tjørring IF og Stoholm KFUM til
S1H.
Turneringsudvalget ønsker til slut at sige alle
TAK for en god sæson

TU, Serie 3 mix syd
Af Georg Kristensen
Snart forhenværende S3-syd TU-leder
Først et tillykke til "De gulle Løver". Spændingen
holdt sig til sidste spillerunde, men for gamblerne
var der nok ikke de store summer at hente, -odds
var til at ta' at føle på.
Men lad mig gå et par skridt tilbage.
Det har i Syd vist sig at være en god idé at holde
herreseniorspillere fra S1 ude fra S3. Der er ikke
indberettet overtrædelser og derfor heller ikke
givet bøder i den anledning. At S2-spillere kan
deltage i både S2 og S3 har "kostet" lidt for S3,
for at spille i to turneringer er for meget for de
fleste. Dette har indskrænket S3-Syd til "kun" at
bestå af niveauerne A, B, C og D.
Serie 3 Syd har været afviklet i 2 haller hver
spillerunde, -næsten. Der viste sig hurtigt store
problemer med at skaffe haltid, idet flere mundtlige aftaler ikke holdt. 3 stævnerunder med 2
rækker måtte flyttes til Kølkjær Idrætscenter ud
over de 2 allerede planlagte. En tak herfra for
hjælpen(!)
I løbet af sæsonen dukkede et hidtil næsten ukendt
problem op. Flere fasttilmeldte hold meldte afbud, oftest begrundet i mangel på damer.
Dette må kunne læses ved bedre langtidsplanlægning samt opsøgende arbejde for at få flere damer
sporet ind på aktiv turneringsindsats. Nødløsningen kunne selvfølgelig være, at klubberne laver
lodtrækning om gratis kønsskifteoperationer!
Alt i alt er sæsonen forløbet tilfredsstillende, når
jeg lige ser bort fra runden, hvor 2 af rækkerne

skulle afvikles i Ringkøbing. Klubben herfra havde
ikke mulighed for at præstere Grand Prix-motionsvolleyball på en ordentlig måde. Dette skyldtes
en bølge af afbud, som nok ved et tilbageblik må
give adskillige klubber "hede øren".
Til slut vil jeg oplyse, at jeg ved min fratræden
som turneringsleder har opfordret Herning KFUM
og Tjørring IF til at finde en afløser eller et
makkerpar, da det vist snart "er deres tur". Ellers
må valghandlingen både officielt og reelt foregå
på repræsentantskabsmødet i Skive.

TU, Serie 3 mix nord
Af Lorenz Svenstrup
S3-Nord TU-leder
Ingen bøder eller uafklarede klager. Fint samarbejde med holdledere. Problemer med fremskaffelse af haller blev klaret. klubber med problemer
anvist konsulentbistand. Arbejdet med seedning
af holdene turneringen igennem har givet gode
kampe og tilfredshed hos spillerne (alle 7 stævner
er afviklet fra 13.00 til 17.00 med 3-4 3-sætskampe til alle). Nugældende pointsystem ønsker
nogen at revidere.
Haves: 26 hyggelige og muntre hold.
Ønskes: Dobbelthaller (5-6 baner) så alle deltager samme sted.

Ungdomsudvalget
Af Bo Sørensen
UU-formand
1. Ungdomsturnering
2. Ungdomsreglement.
3. Kredshold.
4. Ynglinge DM.
5. Øvrigt.

Ungdomsturneringen med GP-systemet kører
absolut fint for alle aldersgrupper. Der er nogle

steder, hvor vi godt kunne ønske lidt flere hold i
aldersgrupperne, men det vil måske kunne justeres lidt til næste sæson, da vores U-reglement
næste år giver lidt større fleksibilitet.
DM-deltagere blev: Lemvigs drenge, Hjerms piger, SKFs herrejunior, Bedsteds damejunior,
herreynglinge fra såvel Lemvig som Tjørring og
i dameynglinge har Ikast i skrivende stund stadig
chance for at komme med.
Miniturneringen, med en Nord/Syd-opdeling
bortset fra finalestævnet, må siges at være en
succes for alle medvirkende parters vedkommende. Vi kunne måske overveje noget MERE
for vinderne af MINI A.
Drenge/pigerækkerne fungerer også fint, men
lidt flere hold ville være fint. Lidt bedre spilleniveau er også tilladt.
Herrejunior og damejunior fungerer også fint,
dog er der FOR suveræne hold. Heller ikke her er
der for mange hold, ihvertfald ikke for mange
hold, der spiller hver gang.
Herreynglinge/dameynglinge var dejlige rækker
at se spille før jul, men derefter er spilleniveauet
naturligvis faldet en del, og der har ligeledes her
været FOR MANGE AFBUD til stævnerne. Der
har været en del bøder på dette grundlag.
Der er fra trænerside kommet bemærkninger om
dommerniveau i jun. og yng.-rækkerne, og dertil
er kun at efterlyse flere uddannede dommere og
måske lidt mere engagement fra trænerside. Man
behøver ikke sidde og drikke kaffe mens ens hold
dømmer. Lidt vejledning kunne være vejen.
Ungdomsreglementet er blevet lagt ud til OS at
fremstille og bruge til gavn for os.
Der er nu et NYT REGLEMENT, som er en
kombination af VVBKs tidligere og DVBFs tidligere og de særlige justeringer som vil gøre
turneringen lidt mere fleksibel.
Kredsholdsarbejdet KØRER BARE. Arbejdet
foregår på kredsplan, og der er ikke længere
kredsholdsstævner, men holdene sendes til andre
stævner, gerne udenfor DKs grænser. Mange
roser til Sonja og Co for godt arbejde. Se evt.
"Omkredsen" nr. 6..
Ynglinge DM holdes i Lemvig, og det virker som
om, de bare har styr på det. Mona Böjer bliver
DVBF-ansvarlig for dette pga. undertegnedes
fravær. DM omtales iøvrigt i den mundtlige beretning på repmødet, som jo holdes efter arrange-

mentets afvikling.
I øvrigt lykkedes det mig (heller) ikke i år at få tid
til at deltage i DVBFs UU-gruppemøder, da de
har ligget på spilledage, hvor jeg ikke har kunnet
undværes. Istedet er det blevet til meget telefonsnak med Anette Olesen, DVBFs sekretariats
ansvarlige for dette område.

Dommerudvalget
Af Leif Pedersen
DU-formand
Sæsonen 93-94 blev en meget aktiv sæson for
DU, og ikke mindst for vore instruktører.
Vi har afviklet 2 A-dommerkurser, 10 B-dommerkurser, 3 rep-kurser og dermed ialt uddannet 191
dommere, hvilket må siges at være rimelig flot.
Det er endnu en gang glædeligt at se, at rigtig
mange af klubberne har fået styr på deres dommere og dommeruddannelser. Det letter arbejdet
for os andre, og det letter også klubbernes økonomi på længere sigt.
Vedrørende bøderne, er det tydeligt, at ca. 75 %
af disse skyldes sjusk fra dommerne, hvilket er
helt urimeligt overfor klubberne, da det jo oftest
er dem, der betaler kurserne.
Se så at få udfyldt de kampskemaer korrekt!
Dommerafregning for S1-kampe vil blive udsendt hurtigst muligt efter Rep-mødet. Der vil
blive afregnet med navne på de pågældende dommere. Så er det op til klubberne, hvad de gør med
honorarerne.
Husk at fra næste sæson er der også A-dommerkrav til 1. dommeren i S1-damer. Desuden har
der været røster fremme om en opstramning af
dommerkravene i ungdomsrækkerne. Vi er lidt i
tvivl om dette, men hører gerne fra klubberne, der
er aktive i disse rækker, mht. deres ønsker i den
retning.
I lighed med de to foregående sæsoner vil vi
forsøge at fastlægge datoer for kurser først på
sæsonen, så hvis der er nogen, der har lyst til at
være værter for disse kurser, må de gerne henvende sig til DU.

værre konstatere, at der kun indløb 2
tilmeldinger. Vi tror stadig på, at uddannelse af ungdomstrænere er vejen frem,
og vil gerne have tilkendegivelser fra
klubberne, hvorvidt man er enige i den
betragtning. Måske var formen med løbende undervisning ikke den rette? Måske er ungdomstrænerne aldrig blevet
spurgt om de kunne tænke sig at deltage?

Instruktionsudvalget
Af Jan T. Christensen
IU-formand
I sommeren 1993 udsendtes til alle klubber information om udvalgets påtænkte aktiviteter i 1993.
Der var på forhånd lagt op til følgende aktiviteter:
1. Kursusweekend i Aulum med K1 og
minitrænerkursus.
2. Ungdomstrænerudannelse løbende
over hele sæsonen.
3. Indbudte træningsaftener for
ungdomsspillere (Boutrupaftener).
I det udsendte materiale var der tilmeldingssedler, som skulle tilsendes IU indenfor en meget
rimelig tidsfrist. Det viste sig desværre at meget
af materialet aldrig er blevet læst eller informeret
videre ud i klubberne. Undskyldningerne herfor
har været mange og forskelligartede (modtaget
midt i sommerferien, for meget på een gang, for
lang tidsfrist, troede ikke det var noget for os,
osv.). På trods af, at vi har meget svært ved at
acceptere, at det materiale vi sender ud af den ene
eller den anden grund syltes af kontaktpersonen,
så har vi lært lektien. Vi gør det ikke igen på
samme måde. Men nu til førnævnte aktiviteter.
Ad 1)
I weekenden den 17.-19. september 1993
afholdtes K1 med deltagelse af ca. 20.
kursister og mintrænerkursus med 10
deltagende kursister. At dømme efter
tilbagemeldingerne har dette været en
succes. Instruktørerne Morten Køhler
og Jørgen Donslund samt kursusleder
Bruno Dahl skal have ros for deres
indsats. Aulum tilbyder ideele rammer
for en sådan weekend, men andre klubber er meget velkomne til at melde sig
som arrangører. Økonomisk løber kurset
rundt med et mindre underskud. Det har
vi valgt at acceptere, idet vi mener prisen
for deltagelse skal holdes på et overkommeligt niveau. Vores kurser koster
2/3 af hvad de koster i eksempelvis
Nordjysk.
Ad 2)
Udvalget havde stillet store forventninger til dette projekt, men måtte des-

Ad 3)
Klubberne blev i det før omtalte materiale adspurgt, hvorvidt man ønskede
Boutrupaftener i den kommende sæson.
Ansvaret for at finde en passende aften
blev overdraget klubberne. Instruktøren kunne man også selv vælge, men
dette var ikke noget krav. Vi fik ikke én
eneste tilbagemelding. Spørgsmålet
melder sig så. Er klubberne interesserede
i disse træningsaftener? Vi valgte at tage
de manglende tilbagemeldinger for pålydende, og aflivede Boutrupaftenerne
for denne sæson.
Dette var absolut ikke den bedste løsning, og vi er da også indstillede på at
genoplive ideen næste sæson. Men det
er vigtigt, at vi på dette repræsentantskabsmøde får tilkendegivelser fra klubberne omkring disse indbudte træningsaftener. Vi ønsker at få ytringer om
i hvert fald følgende spørgsmål:
Skal der afholdes indbudte træningsaftener for ungdomsspillere i den
kommmende sæson?
Under hvilken form skal de i givet
fald holdes?
Udover ovennævnte har IU sendt instruktører
efter henvendelse fra nogle klubber. Dette har
ikke været så flittigt benyttet som tidligere sæsoner. dette kan skyldes at nogle klubber har rettet
direkte henvendelse til Jørgen Madsen, som jo
ikke længere er i IU. Et forslag om et foredrag fra
Mikael Trolle i forbindelse med Ikasts kamp mod
Holte, blev beklageligvis ikke til noget. Dette skal
dog ikke afholde jer fra at komme med forslag,
gode ideer, ris eller ros til udvalgets arbejde. Til
slut vil vi gerne sig tak til alle for den forløbne
sæson. Vi ser med forventning frem til den næste,
og håber det er muligt at finde et medlem eller to
ekstra til IU.

Referat af VVBKs ordinære
repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. april 1994 i Skive
VVBK-ledere med stemmeret:
Ingolf Christensen, fmd.
Erik B. Pedersen, best.
Mona Böjer, best,
Leif Pedersen, DU
Preben Dahlgaard, TU
Jørn Madsen, TU
Bo Sørensen, UU,
Jan Troelsgård, IU
Klubrepræsentanter:
Erik Lauridsen, Gjellerup
Poul Erik Boutrup, HSV
Martin Pedersen, Thisted
Else Kristensen, Thisted
Niels Nielsen, Holstebro
Else Nybo Mortensen, Skive
Christian Knudsen, Holstebro
Henrik Dahlgaard, Bedsted
Heine Sørensen, Bedsted
Einar Frøkjær, Hanstholm
Jan Nielsen, Skive
Kaj Bækgård, Herning
Kirsten Madsen, Herning
Knud Sørensen, Kibæk
Elin Gade, Koldby
Bente, Koldby
Erik Vestergård, Lemvig
Allan Mathiasen, Lemvig
Jan Mortensen, Tjørring
Ernst jensby, Tjørring
Thea Ørgård, Hjerm
Margit Plougmann, Hjerm
Jens Nørgård, SKF
Marianne Kauffmann, SKF
Keld Bitsch, Ikast
Jørgen Donslund, Ikast
Deltagere uden stemmeret:
Bo Nielsen, Koldby
Kurt Kristensen, "Oraklet fra Mors!"
Per Madsen, Skive
Jes Chr. Jessen, Holstebro og TC Vest

1. Valg af dirigent.
På bestyrelsens forslag valgtes Jes Jessen.

(8)

(26)

2. Formandens beretning
Ingolf uddybede sin skriftlige beretning:
* medlemstallene i det udsendte hæfte er korrigeret og viser en samlet nedgang på ni medlemmer. Det fordeler sig på en fremgang i ungdom på
58 og en tilbagegang i senior på 67.
*96 U og 124 S-hold har været med i VVBKs
turneringer i år.
*for få piger/kvinder er et stigende problem
*brug DVBFs ungdomsfond
*klubkonsulenterne er
-Ole Johannesen, Skive
- Jes Jessen, Holstebro
- Erik Pedersen, Tjørring
*Beachvolley skal snart i gang for alvor. Forslag
til procedure for VVBKs arbejde:
a. Registrering af baner
b. Info om baneanlæg og financiering
c. Info om beachvolleyarrangemer
d. Evt. VVBK-turnering i beachvolley
*Tillykke til oprykkerne - ikke mindst Skjern som
for første gang skal spille divisionsvolley og
dermed kan siges at forlade VVBK den rigtige
vej.
*VVBK bliver mere og mere professionelt med
rutinerede ledere i fagudvalgene og på sekretariatet.
Erik BP kommenterede beretningen med en uddybelse af orienteringen om klubkonsulenterne.
VVBK har en kvote på 15 klubbesøg i 1994.
Henvendelser vedr. besøg fx. ved sæsonstart
modtages gerne allerede nu.
Beretningen enstemmigt godkendt.

(4)

Ialt 38 deltagere, heraf 34 med stemmeret

3. Udvalgenes beretninger:
A. Turneringsudvalget for JS,S1,S2(TU)
v. Preben Dahlgaard
*opfordrer til at deltage i kredspokalturneringen

*opfordrer til at flytte kampe nu -fremfor når
turneringsplanen er trykt og der opkræves gebyr.
*der kommer ikke noget nyt fælleskredsligt
turneringsreglement før om et år.

række klubber uden at miste evnen til at rekruttere nye ungdomsspillere.
Sidste års skovlmodtager, Hjerm FIF, fik sig en
"erindringsskovl".

Kommentar til TU:
Erik Lauridsen mener det er forkert af TU at
tillade to hold fra Ikast at spille i JSD, når Gjellerup samtidig rykker ud af rækken.
Jørn Madsen, TU, forsvarede TUs disposition.
Det blev fastslået, at der har været fortilfælde
med flere hold fra samme klub i JS, men
begrundelserne er i øvrigt af ren sportslig karakter.

Kommentarer til UU:
Kjeld Bitsch foreslog UU at overveje at ændre
turneringsformen i retning af den bl.a. SyVBK
kører, hvor Dr, HJ og HY er i en og samme GPrække og Pi, DJ og DY i en anden række.
Foreslog endvidere kredsholdene at deltage i
Ekeberg Cup.

Beretningen godkendt idet én dog undlod at
stemme og én stemte imod.
B. Serie 3 Mix-TU
Georg og Lorenz var ikke til stede. Georg trækker sig fra arbejdet og afløses af Kaj Bækgård.
De skriftlige beretninger enstemmigt godkendt.
C. Ungdomsudvalget(UU)
v. Bo Sørensen
*Har desværre ikke haft mulighed for at deltage
i DVBFs U-sektorarbejde.
*Turneringen kører godt. "Lidt" for mange afbud
- især i ynglingerækken.
*Nyt mere fleksibelt ungdomsreglement for kredsturneringen er på vej. Fx. med mulighed for at
låne spillere fra et drengehold til et HJ-hold, uden
at han mister retten til at spille i drengerækken.
*Sidste års juniorkredshold var på spændende
rejser fx. som Sonja fortalte i OmKredsen.
*Dette års kredshold skal også have en gulerod
som afslutning, men der er ikke truffet beslutning
om, hvordan/hvor/hvad...
*Næste års kredshold trænes af Steffen Foldager,
Ikast KFUM (HJ) og Keld Fihl Andersen, Ikast
KFUM (DJ). De to går også ind i UU som
afløsere for Sonja, der flytter og Anders Møller,
der har fået aftenarbejde.
*Y-DM i Lemvig i den forgangne weekend.
Mona B. var forbundsrepræsentant og siger, at
det gik fantastisk godt.
*Bøder udskrevet -især afbud og ikke-kvalificeret dommer i ynglingerækkerne, som nu har Bdommerkrav.
*Den gyldne Skovl blev givet til Skive for et
fortrinligt arbejde med sammensmeltning af en

Erik Lauridsen påpegede at mini nord og syd ikke
kører efter de samme retningslinier og opfordrede DU/UU til at genoplive GP-dommerkurserne for de yngste, så der kan rettes op på
dette forhold.
JD foreslog at instruktørerne fik en særlig briefing af DU/UU, så der bliver instrueret ens på alle
kurser.
Leif lovede GP-kurser og briefing. Men ønsker
interesserede instruktører til denne opgave.
Preben D ønskede at kredsholdstræningen ikke
skulle ligge fredag før et GP-stævne.
Ernst Jensby, Tjørring, foreslog at der gøres
noget for at billiggøre holds deltagelse i DM, fx
ved at VVBK eller DVBF betaler.
Margit, Hjerm, bakkede op.
Erik BP fortalte, at DVBF allrede bruger 30000
pr. år på DM.
Leif P. foreslog at VVBK giver et beløb på 5001000 kr. i præmie til de, der kvalificerer sig til
DM.
Flere forskellige: Læg hellere pres på DVBF for
at de skal spytte mere i kassen, så VVBK kan
bruge sine midler på ungdoms- og breddearbejde.
Kjeld B: Foreslog UU at overveje at øge antallet
af GP-runder.
UUs beretning enstemmigt vedtaget.
D. Dommerudvalget
v. Leif Pedersen
Som det fremgård af den skriftlige beretning, har
det været et travlt år. Mange dommerbøder igen.
*flertallet af bøderne skyldes sjusket udfyldelse af
kampskemaet. Husk navn, dommernummer, klubnavn og underskrift. Hver gang.
*S1-dommerhonorarer udsendes nu igen med
navn på de S1-dommere, der har dømt så lovligt,
at de har tjent et honorar.

*S1D skal fremover også dømmes af 2 (gode) Adommere
*Det overvejes at indføre B-dommerkrav i juniorrækken
*Nogle af kursusdatoerne fastlægges inden sæsonstart hos interesserede klubber. Ellers kan der
bestilles senere som sædvanligt.
*Der afholdes i DVBF-regi et beachvolleydommerkursus. Indbudt er dommere, der kan
kaldes aktive A-dommere. Indbydelser uddeles
af Leif.
*Den Gyldne fløjte"!! (en ny pris i VVBK) uddeltes til den klub, der har klaret sine dommertjanser i juniorrækken med de mest kvalificerede
dommere. Første modtager blev Bedsted KFUM,
som har haft uddannede dommere på samtlige de
kampe de har dømt i juniorrækkerne.
Kommentarer:
Jørn M: Mente DU burde læse den ny skattelov .
Påpegede en urimelighed i dommerafregningen,
hvor der efter JMs mening burde betales en lavere
kørselstakst (svarende til udgiften ved køreturen)
og til gengæld et højere dommerhonorar.
Jørn synes det er for skrapt et krav med to Adommere i S1D.

Kommentarer: Knud S., Kibæk: Bliver der et K2
i år?
Jan: Vi har endnu ikke fundet den rette form med
K2, fordi det kører over to weekends. Det er kun
få af de potentielle deltagere, der har netop disse
dage fri til at deltage i et kursus. Men det kunne
måske også ligge på en fast hverdagsaften som en
slags aftenskolehold??
Knud: Hvis K2 ikke kan samle folk, så lav istedet
et spændende inspirationskursus - noget som
frister - fx med et spændende kendt instruktørnavn. Pyt med at kurset er udenfor trinsystemet.
Erik BP: Efterlyste et trin 2 på minitrænerkurset.
Ingolf: Foreslog IU at lave et trænertræf for
seniortrænere i VVBK.
Keld Bitsch (også i IU): Vi skal have fat i ungdomstrænerne.
Keld (og JD): Man kan sagtens få inspiration af at
deltage i det samme kursustrin flere gange. Man
deltager jo i høj grad i en erfaringsudveksling, når
man er på kursus og derfor er to kurser aldrig ens.
Jan; vil have os til at læse det, han sender ud og
bebuder at inspirationsaftenerne genoptages, men
med omvendt planlægning, så instruktøren findes
før sted og deltagere.

Leif P advarede mod at slække på dommernes
goder og mente ikke kørselstaksten (1,50 kr/km)
er urimelig i forhold til de faktiske udgifter vd at
have og køre bil.

IUs beretning enstemmigt vedtaget.

Erik L: B-dommere i S1D
Preben D: A-dommere i S1D
Leif P: A-dommere i S1D (!!)

JUBI-pokalen uddelt til Lemvig.
Begrundelsen er først og fremmest et fremragende ungdomsarbejde - og dermed efterhånden
også fremgang i seniorafd. Manglere desværre
stadig noget på damesiden.
Ingolf forudser, at lemvig indenfor en overskuelig årrække også bliver i stand til at forlade
VVBK "den rigtige vej".

Bo N. efterlyste dommerbedømmere.
Leif mangler folk til at lave det.
DU-beretningen enstemmigt godkendt.
E. Instruktionsudvalget (IU)
v. Jan Troelsgård
Kursusweekend 94: 16.-18. september 94.
Sted: Tjørring og Aulum er foreløbig eneste
kandidater til værtsskabet. Er andre interesserede, skal de komme på banen meget hurtigt.
Instruktionsaftenerne og dr-pi-trænerprojektet
aflyst pga. manglende til(bage)meldinger.
Hvorfor den manglende interesse??

Pause
Kaffe

Mødet genoptaget:
4. Gennemgang af regnskabet
v. Erik Vestergård
Tallene gennemgået.
Ingolf kommenterede det store overskud med
redegørelse for planer om indkøb af teknisk udstyr til forbedring af lederarbejdet. Det drejer sig
om en ny kopimaskine til sekretariatet og telefax
til visse andre ledere, fx. udvalgsformænd.

Diskussion om det rimelige i at dommerkurserne
giver overskud.
Kaj Bækgård fortæller at regnskabet er revideret,
men glemt i Herning.
5. Behandling af indkomne forslag
1. Kibæks forslag om at hæve nethøjden i S3 til
2,35 m.
Kaj: Evalueringen på Holtbjerg indeholdt en diskussion om dette punkt, hvor resultatet blev
enighed om at hæve nettet i niveau A, men ikke i
de lavere niveauer.
Det var kun klubberne, der deltog på Holtbjerg,
der var med til diskussionen.
Efter en del snak og mange repræsentanters
tilkendegivelse af deres ulyst til at tage stilling til
dette område, som de ikke har noget med at gøre,
endte det på dirigentens forslag med flg.:
Kibæk trækker forslaget mod at S3-TU/sek
foranstalter en spørgeskemaundersøgelse hos
samtlige deltagende klubber. Herefter snakker
Kaj og Lorenz sammen om, om de kan lave ens
regler i nord og syd.
2. Jørgen Donslunds forslag om at tillade spil med
mindre end fuldtallige hold:
Leif: Det kan jeg ikke finde ud af at forklare
dommerne.
Jan T: Sådan spiller man ikke i andre kredse.
Ingolf: Rekrutteringen på grillbarer og gadehjørner vil fuldstændig gå i stå.
Jørn M: Pinligt for et seksmandshold at tabe til et
tomandshold.
Erik BP: Så gælder de internationale spilleregler
overhovedet ikke mere.
Jan(til forretningsordenen): Vil have forslaget til
afstemning.
JD(til forretningsordenen): Stiller ændringsforslag:
Forslaget skal gælde som etårigt forsøg i ungdomsrækkerne.
Det oprindelige forslag til afstemning:
Falder med 30 stemmer mod 1. 5 undlader at
stemme.
Diskussion om ændringsforslaget.
JD trak omsider forslaget mod at UU (med
forslaget i baghovedet)arbejder videre med at
finde en fleksibel ordning, så man undgår afbud i
Grand Prix-rækkerne og får flere til at turde
melde hold eller melde endnu et hold til i turneringen. Evt. som forsøgsordning.

6. Valg
Formand: Ingen kandidater fundet. Efter en
pause, hvor der heller ikke blev fundet nogen
kandidat, konkluderede dirigenten, at der må
holdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få valgt en formand for kredsen.
Øvrige valg var alle genvalg:
Bestyrelsesmedlem
Mona Böjer
Ungdomsudvalgsformand
Bo Sørensen
Turneringsudvalg
Jørn Madsen
og Preben Dahlgård
Dommerudvalg
Leif Pedersen
Instruktionsudvalg
Jan Troelsgård
Revisorer Knud Mogensen og Arvid Lisbjerg
Revisorsuppleant
Einar Frøkjær
Et forsøg på at vælge en beach-udvalgsformand
lykkedes ikke, men det kan måske også tages op
ekstraordinært rep.
7. Sted for næste års repmøde:
Hjerm
8. Eventuelt
Jan Troelsgård: IU mangler endnu et medlem.
Interesserede kan henvende sig.
Jes: Talentcenteret vil fremover komme ind i et
andet regi, måske direkte som et udvalg under
VVBK.
Jørgen D: Ikast Cup seniorstævnet flyttes i forhold til tidligere fra første til sidste weekend i
efterårsferien, fordi den weekend iflg. fortrykket
er spillefri i alle rækker.
Der er Europamesterskaber for KFUM-hold i
pinsen i Ikast. Der afvikles også rækker for
klubhold uanset niveau. Man kan stadig nå at
melde sig til.
Ikasts S1D spiller fredag d. 30. maj kl. 20 pokalkamp mod Fortuna 1.
Ingolf gjorde opmærksom på, at fagudvalgene
mangler folk. Det er klubberne, der skal finde de
rigtige mennesker til disse opgaver.
Desuden takkede Ingolf for et godt repræsentantskabsmøde med mange rigtig gode debatter,
som måske har rusket lidt op i nogle af de tanker
der havde bundfældet sig.
Ingolf takkede Jes for hans indsats som dirigent.
Jes takkede for god ro og orden og takkede på
alles vegne Ingolf for hans store og gode indsats
for VVBK i både denne og tidligere perioder.
Ref. JD:

Vestjysk
Volleyballkreds
Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
tirsdag den 24. maj
kl. 19.00
i Idrætscenter Vest, Holstebro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af formand
3. Evt

Referat:
Mødedeltagere: Ingolf Christensen, fmd.og Ikast, Mona Böjer, best.og Hjerm, Leif Pedersen,
dommerudvalg og Skive, Preben Dahlgård, TU og Bedsted, Niels Nielsen, Holstebro og Jørgen
Donslund, sek. og Ikast.
ad. 1:
Jørgen Donslund dirigerede
ad. 2:
Der var heller ikke denne gang kandidater til formandsposten.
Ingolf fortsætter foreløbigt i bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiges til at supplere sig med yderligere
en fjerde person. Det må meget gerne ske inden stormødet for alle VVBK-ledere den 11. juni.
ad. 3:
Lemvig bliver nok vært for en beach-volley-skole, der foreløbig er planlagt til den 20.-24. juni. VVBK
bakker arrangementet op med hjælp til fremstilling og udsendelse af indbydelser og evt. også hjælp
til at finde instruktører.
ref: JD
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Sekretariatet, Jørgen Donslund, Danmarksgade 13, 7430 Ikast, tlf. 97 15 68 20

Ledig plads i serie 1
Der er endnu ikke udsendt fortryk til serie 1. Det
skyldes, at der er usikkerhed om, hvem der skal
være med, idet Hernings hold er trukket og der
kan endvidere komme en ekstra oprykning til
JSH, hvis det lykkes Holstebro at slå nr. 2 i de
andre kredse i kampen om en ekstra plads i 3.
division. De lovlige hold fra serie 2 står først for
tur, men det er ikke sikkert, der her findes Er I
interesseret i en ekstra plads i serie 1 herrer; ring
strax til Jørn Madsen, 97 41 31 34

Nye klubber
Trods formandskrisen er der grøde i Vestjysk
Volleyball. To nye klubber skal hermed bydes
hjertelig velkommen. Bl.a. vores første rigtige
BEACH-VOLLEY-KLUB. Dem ser vi gerne
mange flere af i løbet af sommeren.
Hvide Sande IFs Beachvolleyafdeling
Winnie Wilhelmsen
Apollovej 83
6960 Hvide Sande
Tlf. 97 31 20 65

Struer
Firmaidræt
Leif Pedersen
Nørgårdsvej 15
7600 Struer
Tlf. 97 85 04 34

Lørdag den 11. juni:

Beach volley for 7.-10. klasse
DVBF har sammen med Dansk Skoleidræt og
Arbejdernes Landsbank indbudt til "Fun in the
sun" , beachvolley for 7.-10.klasser, hvor der her
i kredsen er kampe i Hvide Sande på Sydstranden
og i Lemvig på Scandinavian Holiday Center.
Tilmeldingsblanketter kan rekvireres fra Dansk
Volleyballforbund, tlf. 42 45 55 55.

Beachvolley-klubber
Beachvolley-baner
Beachvolley-træning
Beach-stævnekalender
VVBK planlægger at udsende en oversigt over
beachvolley-tilbudene her i området. Hvor er der
beach-, sand eller græsbaner? Hvor kan man
melde sig i beach-volleyballklubber og hvornår er
der træning ? Hvor og hvornår er der stævner.
Hvem henvender man sig til, hvis man vil træne
eller deltage i turnering ?
Den ny klub, Hvide Sande IFs beachvolleyafdeling,
fortæller, at de er 20-30 spillere og træner tirsdag
og torsdag kl. 19-21 på stranden syd for Hvide
Sande. Er der andre steder vestjyske volleyspillere kan få sand mellem tæerne???
Klub:

Nye kontaktadresser
Koldby Hørdum IF:
Elin Gade
Odinsvej 28, Koldby
7752 Snedsted
97 93 67 21
Thisted VK
Henrik Nielsen
Snerlevej 3, Hillerslev
7700 Thisted
97 98 11 74

Bane(r)s placering:
Trænings/åbnings-tider:
Kontaktperson:
Navn:
Adr.

Telefon:
Sendes senest 23/5 94 til VVBKs sekretariat
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Ny formand
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i Vestjysk Volleyballkreds, står vi nu uden formand.
Den afgående formand, Ingolf Christensen, har
lovet at se lidt efter butikken, indtil en ny formand
bliver valgt den 24. maj. Den dag er der nemlig
indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få valgt en ny formand. I skrivende
stund har der endnu ikke meldt sig nogen
formandskandidat, så vi er egentlig lidt på spanden! Har du en lille formand i maven eller kender
du nogen, som du synes, vil være en god formand
for VVBK, så ring straks til Ingolf 97 12 94 56
eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer, Erik
97 26 84 78 eller Mona, 97 46 44 96.

Holstebro op i 3. division?
Pga. en ekstra ledig plads i 3. division skal Holstebro spille kvalifikationskampe om en ekstra oprykning i weekenden 7.-8. maj. Kampene spilles
i Solbjerg. Foruden Holstebro deltager flg. hold i
kampen om den ekstra oprykning til 3. divisionerne vest for Storebælt:
Vester Hassing, Solbjerg og Kerteminde. Holdene spiller alle mod alle.
Held og lykke til Holstebro

En kapacitet går fra borde
Trækker VVBKs
formand, Ingolf
Christensen sig tilbage for at nyde sit
otium?
Svaret er: Nej.
Ingolf har ganske enkelt fået et nyt job som
leder af aftenskolen i
Herning, og det er mere tidskrævende end først
antaget. Defor har han skippet såvel VVBKformandsstolen som posten som kredsens eneste
elitedivisionstræner. Ingolfs fratræden er et stort
tab for dansk og især vestjysk volleyball. Han har
i to perioder
været formand for
VVBK.
Han har tidligere også
været formand for
dommerudvalget, og
han har iøvrigt også
været aktiv i
DVBF
i
dommerudvalg og bestyrelse.
Ingolf har som formand haft betydelig succés,
idet kredsens aktivitetsneveau og medlemstal er
steget jævnt de seneste 8 år. Formanden har altid
givet roserne for denne succés videre til fagudvalg, sekretariat, klubber osv. men sandheden
skal jo frem ved lejligheder som denne: Uden den
rette formand var der ikke blevet arbejdet så godt
i andre dele af kredsen. Ingolf har altid vist alle
kredsens ledere tillid, han har rost og opmuntret
frem for at bruge stokkemetoder. Ved at give
udvalgene reel kompetance, har Ingolf fremelsket initiativ og ansvar hos kredsens mere eller
mindre frivillige ledere. Det bliver svært at finde
en ny formand med Ingolfs format, men mindre
kan også gøre det.

