VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS

Repræsentantskabsmøde 99
Skriftlige beretninger
ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE HOLDES
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TIRSDAG DEN 27. APRIL 1999 KL. 19.00
I STADIONHALLENS PEJSESTUE, HOLSTEBRO
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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
(På valg: Jan Troelsgaard)
b. 1 bestyrelsesmedlem
(Lone Godballe)
c. Udvalgsmedlemmer:
TU -turnering JS-S2
(Jørn Madsen og Bjarne Søndergaard)
TU -turnering S3
(Lorenz Svenstrup og Steen Jørgensen)
UU -ungdom
(Kjeld Bitsch)
IU -instruktion
(Jan Troelsgaard)
DU -dommer
(Kirsten Madsen)
BU -beach
(vakant/sekretariatet)
PR - omkredsen
(sekretariatet(Nyhedsbrevene))
PU-protestudvalg
(Ingolf C, Johs. Nørgård, og P.E.Boutrup.
d. To revisorer
(Arvid Lisbjerg og Knud Mogensen)
og en revisorsuppleant (Niels Ole Ørgaard)
7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde
8. Eventuelt
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Dagsorden:
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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.“
Man skal ikke melde sig til. Blot møde frem. Kredsen er vært ved kaffe/the og et stykke mad.
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Bestyrelsen
Ved formand Jan Troelsgaard
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Da jeg i forordet til kredsens håndbog så frem mod sæsonen 1998-99 var det med en række forventninger.
Lad mig konstatere med det samme, at min største forventning til sæsonen ikke er blevet indfriet.
Vi har igen i år måttet konstatere en medlemstilbagegang i VVBK.
Vi er blevet 209 seniorer og 22 ungdomsspillere færre, og skal nu helt tilbage til 1986 for at finde
et lavere medlemstal!!
Det har også påvirket kredsens økonomi. Vi har primært på grund af svigtende indtægter måttet
konstatere et underskud, som er lidt større en budgetteret. Kredsens økonomi er dog stadigvæk
sund, og vi er villige til at tære yderligere på egenkapitalen, hvis det kan skabe flere medlemmer.
Det er for mig helt klart, at kampen for flere medlemmer, og i særdeleshed ungdomsmedlemmer,
er kredsens største udfordring i de kommende sæsoner.
Derfor vil jeg i resten af denne beretning fremhæve de mange positive ting, der er sket i den forløbne sæson. Områder som har opfyldt mange af mine forventninger, og som jeg mener trækker i
den rigtige retning.
Kredsens udvalg er efter en lidt stille start kommet op i gear.
Det ser ud til, at vi for første gang i den tid jeg kan huske, er klar til at starte en ny sæson med
fuld besætning i vore udvalg. Det er en stor styrke.
Ungdomsudvalget er vel større en nogensinde.
Møder med ungdomspillerne i forbindelse med U-GP har medført nye ideer, konkrete tiltag og
øget sammenhold.
Vi vil fremover udnytte teknologiens muligheder. Med Internet-hjemmeside og e-mail kan vi
sprede information hurtigere og bredere. Samtidig kan vi reducere vore omkostninger til papir,
kuverter og porto.
Samarbejdet med de andre jyske kredse om ungdomsturnering, dommerkurser, trænerkurser
etc. giver synergi. Vi kan udnytte hinandens styrker bedre.
Påskekurset i Ikast var med deltagelse af over 100 mennesker i løbet af de 4 dage. Det har givet en masse mennesker en masse volleyoplevelser, og det skal helt sikkert følges op næste år
Breddekonsulenterne er kommet på plads, og har haft kontakt til en del klubber i kredsen. Jeg
forventer, at både konsulenterne selv, men også klubberne vil være meget udfarende, arbejdsomme og idérige i den kommende sæson.
Forbundets breddesektor, som består af de 7 kredsformænd + et bestyrelsesmedlem, har fundet
sammen i et godt og konstruktivt samarbejde om breddevolley i Danmark. Der kommer nogle
nye initiativer fra den side, som vi i kredsens skal tage positivt imod.
Her kan nævnes modelklubsatsningen, hvor konsulenterne og kredsen i samarbejde udpeger 2
klubber i kredsen, som binder sig til at arbejde for flere medlemmer. Det gælder både i egen
klub, men også naboklubber. De valgte klubber skal opfylde nogle krav og får til gengæld et
økonomisk tilskud på 10.750 kr.
Jeg er sikker på at vi med alle disse positive ting som fundament, er klar til at tage udfordringen
op i Vestjysk Volleyballkreds.
Tillykke til alle kredsvindere både på senior- og ungdomssiden, Ingen nævnt ingen glemt. Nogle
af vore ungdomshold spås sågar gode chancer ved de kommende DM’er.
Held og lykke til de hold, som forlader kredsen for at spille division, og velkommen til de som
kommer tilbage.
Tak også til de divisionshold, som på fornem vis har repræsenteret VVBK ude i den store volleyverden.
Tak til mine bestyrelsekolleger og alle andre kredsledere for indsatsen, og specielt tak for at så
mange vil tage endnu en tørn.

En særlig tak til Jørgen Donslund, som udover at være en formidabel arbejdskraft, også har været
en god støtte for bestyrelsen, som alle var nye på posten.
Sæsonen 1998-99 indfriede mange af mine forventninger og skuffede andre. Jeg har dog ikke mistet modet, og er sikker på, at når alle gode kræfter arbejder i samme retning, vil sæsonen 19992000 byde på medlemsfremgang i VVBK.
Jeg glæder mig til at se jer alle, og flere til, igen i næste sæson.
Ha’ en god sommer.

Ungdomsudvalg
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Af Kjeld Bitsch, UU-formand
Denne sæsons store nyskabelse har været GP-møderne. Her har trænerne for hold, der deltog i
samme række/GP-stævne holdt et kort møde i en pause i turneringsprogrammet, hvor man dels
har kunnet udveksle idéer og synspunkter, tilrettet regler og turneirngsplan samt i nogle tilfælde
lavet aftaler om særlige arrangementer for aldersgruppens spillere. Der er i hver række udpeget en
mødeleder, som er optaget i ungdomsudvalget, så dette udvalg nu er kredsens suverænt største.
Der er næsten lige så mange UU-medlemmer, som der er i de øvrige udvalg tilsammen.
Alt i alt har vi hermed fået hævet informationsniveauet betragteligt; trænere og ledere har fået en
reel indflydelse på de stævner, deres hold deltager i. Vi tror på at indflydelse skaber engagement,
og dette vil formentlig have positiv effekt for VVBKs ungdomsarbejde i de kommende år.
Et område, der skal blive bedre er referatskrivningen fra møderne. Her tror vi fremtiden ligger på
e-mail, og vi håber allerede næste år, at kunne få e-mailadresser til alle hold.
Blandt de konkrete resultater af dette års Grand Prix-møder skal nævnes at der er blevet afholdt
dr/pi-düller i Herning 6.-7. marts 99 og Mini-düller(Træf) i Bedsted 20-21. marts 99. I begge
tilfælde var det meget velbesøgte arrangementer med 70-80 spillere, som værtsklubberne Herning
KFUM og Bedsted KFUM lagde et stort og godt stykke arbejde i. Tak for det.
Vi tror disse arrangementer vil blive gentaget i næste sæson. Der skal nok ske et par ændringer i
programmet for dr/pi som var blevet for stramt lørdag aften med et dommerkursus, men det har
man jo GP-møderne til at tilrettelægge, så alle bliver tilfredse.
98-99 blev også sæsonen, hvor vi indledte et formelt samarbejde med Midtjysk og Nordjysk
Volleyballkreds vedr. afviklingen af junior- og ynglingeturnering. Nordjyderne kunne/ville dog
ikke omstille sig til fuld deltagelse i år, men vil sikkert være mere med næste år. Der er nemlig
allerede aftalt et samarbejde næste år. Aftalen betyder, at vi spiller hver for sig i efteråret og
januar, mens de sidste tre stævner i februar og marts bliver fælles stævner i de tre jyske hovedbyer
Frederiks, Ålborg og Århus! Der skal desuden være samarbejde om düller-arrangementer 2
gange, nemlig første weekend i oktober i Hjerm med düller lørdag aften og kvalstævne søndag
samt i februar i Frederiks ved det første fælles stævne. Det første fælles düller i Hjerm i dette
forår, med 2P-turnering osv. har fået særdeles positiv respons fra deltagerne. Derfor har vi bedt
Hjerm tage værtsskabet endnu engang.
TC nedlægges i sin nuværende form fordi DIF er stået af projektet. Det er ærgerligt, men der
arbejdes videre med kredsholdene, der fremover inviteres til et stævne/en lejr i Oure om sommeren. UU vil indkalde alle interesserede klubber til en drøftelse af kredsholdene, hvor emner som
økonomi, aldersgruppe osv. skal afklares.
Statistikken er igen ubarmhjertig. Denne årlige eksamen af vort arbejde viser igen pil nedad. Hvad
skal der gøres for at få flere unge igang med at spille volleyball?? Det meste af arbejdet skal
naturligvis foregå i klubberne, men VVBK skal som serviceorganisation være klar med spændende tilbud til de nye spillere. Er GP-turneringen spændende nok? Kan/skal vi supplere med
andet og mere end düller, kredshold, konsulenter og trænerkurser?? Vi diskuterer naturligvis dette
i Ungdomsudvlaget, men vi er meget lydhøre for gode forslag på repræsentantskabsmødet.
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Turneringsudvalget
Bedsted / Holstebro ¼-1999
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Kredspokalturneringen
Kredspokalturneringen har i de senere år haft stadigt færre deltagere. Denne gang deltog der kun 4
herrehold, 6 damehold samt et mixhold fra Skive, som sluttede på femtepladsen i damerækken.
Værterne fra Holstebro KFUM Volleyball hjemtog ubeskedent begge pokaler.
TU er af den opfattelse, at kredspokalturneringen er en glimrende optakt til sæsonen. Derfor håber
man også på langt flere deltagere fremover. Konstruktive forslag modtages med glæde.
Kredspokalturneringen 1999 afholdes i Bedstedhallen lørdag 18/9-1999.
Jyllandsserierne
Desværre var det umuligt at få flere end 8 hold med i JSH. Dette giver 4 færre kampe pr. hold,
hvilket ikke er ønskeligt i kredsens bedste række.
Skive 2 trak sig fra JSD, efter at turneringsplanen var på plads. Derfor måtte der foretages en del
ændringer i dommerpåsætningen.
Dommerpåsætningen bestræber TU sig på at forbedre, men der vil altid være problemer, hvis der er
fuldt program på en kampdag. Desværre har der også været flere tilfælde af dommerudeblivelse.
Serie 1
Koldby / Hørdum trak sig fra S1D, men heldigvis for turneringen var Bedsted i stand til med kort
varsel at overtage den ledige plads. Desværre måtte Lemvig også trække sit hold i forårshalvåret.
Det kan give en del dommerproblemer, såfremt S1 ikke spilles som trekantsstævner. Såfremt der
kun er en kamp, er arrangørklubben forpligtet til at skaffe de nødvendige dommere.
W. R. Vikings trak sig fra S1H, og her var Vildbjerg heldigvis parat til at overtage den ledige plads.
Som sædvanligt vandt Thisted rækken. Klubben har ikke førhen ønsket at rykke op.
Såfremt en eller anden klub ikke ønsker at rykke op fra S1, er det en forudsætning, at den derved
ikke blokerer for en klub, som ønsker at rykke op fra S2 og få en af de 9 pladser i S1. Valget for en
klub, som nægter oprykning, kan altså komme til at stå mellem S2 og JS.
Serie 2
Tilbagegangen af antal hold fortsætter desværre i disse rækker. Måske er det virkningen af de stadigt
færre ungdomsspillere, der slår igennem.
Kun 5 ud af 13 deltagende hold i S2H deltog i alle 7 grand prix-stævner. Hos S2D deltog kun 2 ud
af 4 hold i alle stævnerne.
Konklusion vedrørende spørgeskema m. v.
Resultatet af vores spørgeskemaundersøgelse viser, at holdene generelt er rimeligt tilfredse med
turneringsformen. Man bør undgå at spille kampe alt for sent på hverdagsaftener. S2D med kun 3
hold, som har mødt hinanden ved 6 stævner, er dog klart utilfredsstillende. Derfor påtænker TU at
slå S1D og S2D sammen i en S1D grand prix-række fra næste sæson.
I øvrigt er det en fordel, at klubbernes kontaktpersoner både har telefon samt E-postadresse.
Tak til alle (klubber, sekretariat, resultatformidling og andre), som har medvirket til turneningsafvikling
i en god ånd uden protester.
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Til lykke til de enkelte rækkevindere.

S2D Skive FVK
S1D Bedsted KFUM
JSD Hjerm FIF

Tak for sæsonen med håbet om flere hold næste sæson.

1

Bjarne Søndergård
sabs@post.tele.dk

Jørn Madsen
j-madsen@post.tele.dk

S2H Holstebro KFUM 1
S1H Thisted VK
JSH Holstebro KFUM 1

Dommerudvalget
Af Kirsten Madsen
Efter en meget stille sæson 1997/98, hvor der stort set ikke blev afholdt kurser pga. konflikten
mellem hovedforbundet og divisionsdommernes brancheklub, var DU klar (troede vi) til at få afviklet en række dommerkurser i 1998/99.
Der skete dog desværre det, at DU’s kursusansvarlige og tidligere formand Mikael Nielsen i efteråret 1998 fik arbejde andetsteds i Jylland og i huj og hast måtte forlade VVBK og DU. DU stod
endnu engang på bar bund, men fik dog hurtigt rekrutteret 2 nye medlemmer til udvalget, som
kastede sig over opgaven med at arrangere kurser.
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På instruktørsiden har der ligeledes været en del problemer. Frem til december 1998 rådede
VVBK kun over 1 instruktør, som tilmed ikke var godkendt DVBF-instruktør, og derfor „kun“
måtte afvikle Rep-ækurser og B-dommerkurser. Umiddelbart efter jul fik vi uddannet 2 nye instruktører, som nu er klar til at afvikle en række kurser i den kommende sæson.

1

I den forgangne sæson har der således været afviklet 1 Repetitionskursus i Skive, 3 B-dommerkurser i hhv. Møldrup, Holstebro og Bedsted samt 1 A-dommerkursus i Skljern/Vildbjerg. Der
blev desuden tilbudt A-dommerkursus først i januar, som desværre blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Der er således i alt blevet uddannet 49 B-dommere, 10 A-dommere og 20 Rep-kursister i VVBK i den forgangne sæson. Antallet er ikke overvældende, når man tænker på de
dommerproblemer, der er i mange klubber, men det er dog et skridt i den rigtige retning.

En stor tak til Else Nybo og Trine Taasti, der hurtigt trådte til, da Mikael Nielsen forlod DU.
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Tak til klubberne, der har haft stor tålmodighed, på trods af de problmer der har været med at få
uddannet tilstrækkeligt med dommere.

Beachvolley-udvalget

8

Af sekretariatet
Nu skal det være. Sidste sommer blev beachranglisten aflyst pga. manglende spillerinteresse. Men
nu er en række klubber (Skive, Holstebro, Bedsted, Lemvig og Ikast) sammen med sekretariatet i
færd med at lave indbydelse til en VVBK-beach-tour.
Idéen er at de klubber der er med som vært ved hver sit stævne også har forpligtet sig over for
hinanden til at gøre en indsats for at få deltagere afsted til de andre klubbers stævner.
Dermed er der en garanti for gennemførelse og kredsens beachvolleyspillere kan så bare melde sig
til.
Der oprettes en hjemmeside så alle kan følge med i stillingerne og iøvrigt få informationer.
Det første stævne spilles i Holstebro søndag d. 30. maj. Derpå går det slag i slag med stævner næsten hver weekend i juni og endelig to stævner i juli, hvoraf det ene skal være rigtigt strandstævne
i Agger - med en læfyldt krog ved Bedsted skole som back-up i tilfælde af for meget blæsevejr.
De første to runder af beachtouren er samtidig ungdomsspillernes chance for at kvalificere sig til
DM for ungdomshold. Dette spilles allerede i forbindelse med TC-lejren i Oure ultimo juni. Der
spilles U-DM i beachvolley i rækkerne U-21, ynglinge og junior.
DVBF er sammen med Fanta og de to blade Chili og Frikvartér(uddeles gratis på hhv. gymnasier
og i folkeskoler) næsten klar til en beachkampagne rettet mod skoler, hvor 110 skoler tilbydes at
få et beachnet med stolper, linier osv. mod at arrangere et skolemesterskab i beachvolley i august
september. Klubberne får besked om, hvilke skoler i deres „distrikt“ der tager imod dette tilbud.
Klubberne kan jo også tilbyde skolerne bistand til afvikling af dette skolemesterskab. Skolerne har
formentlig allerede fået brev om tilbuddet når dette læses.
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Serie 3 Nord
af Lorenz S. Svenstrup
HUMØR - SPILLEGLÆDE - SAMVÆR er indholdet i S3 Mix og dette kan skabe interesse for
og dygtiggørelse til at avancere og deltage i S2, evt. S1 (og endda i Jyllandsserien) - men det er
vigtigt at acceptere, at alle deltagere kan være dommere uden at have A-B eller C-certifikat ingen er fejlfri, men helt nybegyndere i dommertjansen kan bedre bruge ros end højrystet ris.
Bortset fra lidt „højrystet ris“ i et par kampe, ja så er sæsonen gået rigtig godt med et hav af gode
kampe. Turneringslederen har desværre ikke været helt på toppen, men så har holdene selv kunnet
klare skærene.
Et lille hjertesuk: Hjemmestævneklubberne har ansvaret for stævnets afvikling, selv om
turneringslederen dukker på med kampskemaer og div. og måske endda bliver under hele stævnet.
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27.03 var den store styrkeprøve mellem NORD og SYD i Frederiks og det gik bare godt - nej det
passer ikke helt: Vi afprøvede det nye pointssystem(halvlegssystemet) og det tappede kræfter,
men holdene har lovet at give en tilbagemelding om fordele og ulemper. Mit umidelbare skøn er,
at systemet er fint til én kamp pr. dag, men 3 kampe på 4-5 timer - pyh ha.
Det var lidt om sæsonen 98/99, bortset fra en STOR TAK til alle deltagere i S3 MIX NORD for
en god sæson, hyggelige samtaler og en hel del flot volleyballspil.
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MÅSKE er der brug for en ny TURNERINGSLEDER??
MÅSKE trænger L.S. Svenstrup til afløsning!!!!
Der er hjælp at hente for en ny turneringsleder - bare rolig.

Serie 3 Syd
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Beretning fremlægges på repmødet.

Sekretariatet
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Af Jørgen Donslund
Det har været en travl sæson i år. GP-møderne er en god nyhed, men der må nødvendigvis være
en god mødediciplin med referent og mødeleder. Det er blevet etableret i alle grupper i løbet af
sæsonen. Jeg håber vi næste år kan få en e-mailadresse til samtlige hold, så GP-mødernes referater
kan rundsendes pr. elektronik. Det vil give en hurtigere sagsgang samt spare porto og arbejde på
sekretariatet. Derfor vil jeg allerede nu bede holdene undersøge om der blandt holdets trænere
eller spillere er nogen der har eller har adgang til en sådan postkasse, så e-mailadresser kan indsamles allerede ved tilmeldingen. Hvis det lykkes kan næste trin være udsendelse af GP-planer på
e-mail.
Når det skrift du sidder med i hånden er blevet sendt ud, er sekretariatets næste opgave at få lavet
en hjemmeside for VVBK. Den skal i første omgang skal bruges i sommerens beach-turnering.
Det vil dog være oplagt også at benytte den i næste sæson til offentliggørelse af stillinger osv.

Forslag:
Forslag til behandling på repmødet er i skrivende stund ikke indløbet.
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Valg:
Foruden de, der skal vælges til udvalgene som formænd mv. skal der indsættes en række udvalgsmedlemmer. Disse kan udpeges senere, men de kan også melde sig på repmødet.

