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Hej alle
Arbejdet med Volleyligaen, er nu kommet en smule videre, og som lovet lidt mere information.
Vi har valgt at ”skåne” jer for hele matr., og kun sakset det relevante for dommerne. Men det bliver
det jo ikke mindre spændende af.
Som det fremgår herunder er det ikke den store revolution vi vil se, og det bliver sikkert ikke i et
hug det bliver indført, men i takt med hvor langt klubberne er nået. Mere om de mere nøjagtige ting
vi som dommere skal forholde os til senere.
Der er dog alligevel nogle interessante ting for os allerede nu, hvor vi jo har taget lidt hul på at
”shine” afviklingen lidt op, og det vil vi fortsætte med, så dette er en naturlig ting fra næste sæsons
start. Vi håber ikke det volder de store sværdslag rundt omkring, men I alle møder velvilje hos
klubberne.
Som det kan læses er dette et udkast, og der arbejdes i øjeblikket på at rette de input ind i
konceptet, som deltagerne på Eliteklubmødet fandt frem til. Dette koncept er så stadig ikke færdigt,
men skal på møde igen, og endeligt godkendes af bestyrelsen, inden det kan træde i kraft.
Sidst i dette dokument er de input DSG har bidraget med i denne omgang.
God fornøjelse med læsningen
f/ DSG
Venlig hilsen
Hassan

VolleyLigaen
et samarbejde mellem
Eliteklubberne og DVBF

VolleyLigaen 2011 - 2012
Vision

VolleyLigaen skal sørge for at placere Volleyball på niveau med anden indendørs Topsport i Danmark.
VolleyLigaen skal synliggøre og udvikle den danske seniorelite, i synergi med Dansk Volleyballs samlede
aktiviteter.

Målsætning (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

VolleyLigaen skal udvikles til en professionelt drevet Dansk Volleyball Liga med et organisatorisk, sportsligt,
økonomisk og mediemæssigt stærkt fundament. Fokus vil være rettet mod VolleyLigaen som et stærk brand
med konkurrencedygtige events skabt på baggrund af en konstant sportslig udvikling og en løbende sikring
af ungsenior talentplejen i dansk volleyball.
Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

At skabe bedre oplevelser for tilskuere, sponsorer og deltagerne.
At skabe et stærkt brand gennem markant øget synlighed.
At skabe et omfattende community via egen medieportal.
At skabe en professionel drevet organisation i alle eliteklubber, hvor alle brænder for produktet.
At tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer.
Vi vil øge kvaliteten af kampafviklingen og skabe specielle events omkring udvalgte kampe.
Sikre det sportslige niveau og underliggende talentudvikling.
Sikre mediedækning gennem TV medier, skrevne medier og sociale netværk.
I gennem involvering af eliteklubberne at skabe forøget engagement for VolleyLigaen som helhed.
At gøre det mere attraktivt at spille i ligaen og derved øge antallet og kvaliteten af topspillere.

Samarbejdsaftale.

Betingelsen for at spille i VolleyLigaen er at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem DVBF repræsenteret
ved Ligastyregruppen og Eliteklubben. Samarbejdsaftalen afspejler hvordan klubben i forhold til ligaen er
forpligtet i den kommende sæson (minimumskravet) samt på hvilke områder klubben ønsker dispensation.
En dispensation vil afføde en fokus- og udviklingsområde i samarbejdet mellem ligaen og klubben med
henblik på en målsætning om en opfyldelse inden for en periode på max 1-3 år. Deadline for udarbejdelse af
den årlige samarbejdsaftale er 15. marts.

Krav til hallen

1. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min.
200 tilskuere i grundspillet og nedrykningsspillet.
2. Der skal være mulighed for siddepladser med gode synsforhold (godkendt af myndighederne) til min.
500 tilskuere i finalespillet.

3. Kravet til lys er min. 500 Lux og en frihøjde over spilleområdet på min. 8 meter.
4. Der er reserverede pladser til den fremmødte presse, og der er Wireless internet adgang til rådighed for
de fremmødte journalister (evt. med specielt logins – således at internettet ikke kan overloades af
tilskuere). En presseansvarlig er til stede til servicering af pressen med holdopstillinger og andet relevant
materiale.
5. Der er en kiosk i forbindelse med hallen. Denne har åben senest 30 minutter inden kampstart og indtil
efter kampens afslutning.
6. Hvert hold har separat og aflåseligt omklædningsrum, ligesom der er et aflåseligt omklædningsrum til
kampens dommere.
7. Indfarvet bane.

Krav til kampafvikling i øvrigt:

1. Kampe i VolleyLigaen placeres (håndlægges) i et samarbejde mellem de deltagende klubber og DVBF,
det tilstræbes at kampene placeres således at færrest mulige kampe afvikles på samme tidspunkt
indenfor en grænse på 25 km. Fordelingen af kampene på henholdsvis hverdage og i weekender, skal
ske efter ønske fra klubberne, samt ud fra Tv-kampe eller andre tilskuerfremmende foranstaltninger.
2. Der skal være særskilt kampprogram med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i VolleyLigaen
og forord til dagens kamp. Spillernumre og angivelse af coaching stab skal være 100% korrekt – afstemt
med modstander før kamp.
3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter international matchprotocol 17 min.
count down..
4. Der afvikles livescore fra alle kampe. Her anvendes DataVolley Livescore som kobles med Pointracker.
5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram (DataVolley). Der er minimum en
personer tilknyttet statistikføringen. Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af
kampens statistik efter kampens afslutning.

Organisation af VolleyLigaen

1. Organiseret under DVBF’s bestyrelse og i det daglige FU.
2. Daglig leder er Ligakonsulenten med reference til DVBF’s Elitechef og Ligastyregruppen. Elitechefen har
kompetence til at tage daglige beslutninger. Ligastyregruppen kan anmode om at ændre elitechefens
beslutninger. I disse tilfælde er det DVBF’s FU der har den endelige afgørelse, som kan ankes til DVBF’s
bestyrelse.
3. Ligaudvalget: 2 herreklubrepræsentanter, 2 dameklubrepræsentanter, Elitechefen, 1 administrativ fra
DVBF’s TL, 1 TSG repræsentant, og en ekspert fra en anden idrætsgren, erhvervslivet eller
mediesamarbejdspartner. Samt Ligakonsulenten som referent mv. Forretningsorden hvor mødekalender
økonomiske forhold for Ligaudvalget, samt ansvarsområder er nedskrevet skal udarbejdes når
ligastyregruppen er nedsat. Ligakonsulenten fungere som sekretær for VolleyLigaen herunder
ligastyregruppen.
Beslutningskompetence:
4. Ligastyregruppen er beslutningsdygtig og berettiget til at udarbejde indstillinger uanset fremmøde.
5. Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i VolleyLiga sammenhæng. Denne person er ansvarlig for
sin klubs forpligtigelser og skal have bemyndigelse til at tegne klubben, og dermed tage de nødvendige
beslutninger i forhold til VolleyLigaen (se tidligere – formand for klubbens ligaudvalg)
6. Beslutninger som afgøres ved ligamøderne (hvor alle klubber er repræsenteret) eller ligastyregruppen
søges som udgangspunkt truffet i enighed, men om nødvendigt træffes de som afstemninger med
simpelt flertal. Efterfølgende tager alle klubber beslutningen til efterretning.

VolleyLigaens drift

1. VolleyLigaen har en honoreret daglig leder (ligakonsulenten) med ansvaret for opgaver defineret i en
stillingsbeskrivelse udarbejdet af TVD. Herunder er også defineret ansvar og kompetence områder.
Personen er ansat af DVBF, som også er ansvarlig for ansættelsesforholdet. Ligastyregruppen vil blive
hørt i forbindelse med ansættelsen.

Håndtering af indberetninger og protester

1. Såfremt der opstår protester i forbindelse med reglementer, bøder mm. Afgøres disse af DVBF’s TSG
men gældende ankemuligheder (jf. turneringsreglementet).
2. Forretningsorden samt ansvarsområder skal udarbejdes når ligastyregruppen er nedsat.

Dommerne og Officials

1. VolleyLigaen ønsker at benytte de 12-15 bedste dommere i Danmark. Dommere der anvendes i
VolleyLigaen kan forsat dømme andre kampe. Og den enkelte dommer beslutter selv sin
rådighedsmængde, mens påsætningen foretages af DVBF’s TL i samarbejde med Ligakonsulenten.
2. Dommerne skal efter hver kamp i VolleyLigaen udfylde et indberetningsskema (tjeklisten).
Hjemmeklubben påsætter ud fra de gældende regler officials til kampene, disse officials skal være uddannet
til at varetage den pågældende opgave. Alle officials møder til tiden og er klædt i til opgaven passende tøj
og sko, dog skal alle officials bære den udleverede officials beklædning

Propositioner

Propositionerne for VolleyLigaen udarbejdes af Ligastyregruppen i samarbejde med TSG, DSG og DVBF’s FU,
således at der er sammenhæng mellem 1. Division og VolleyLigaen. Specielt set i forhold til op og
nedrykning mellem de to rækker. I sager der vedrører landsholdsarbejdet inddrages tillige accept fra TVD
idet det anerkendes at VolleyLigaen nødvendigvis, hvad angår etablering, planlægning og drift bør
respektere FIVB’s og CEV’s internationale kalendere. Elitechefen varetager denne relation

Hvidovre d.4. februar 2011
Fremførte synspunkter fra DSG i workshoppen og delvist i plenum
Deltager fra DSG Hassan

Drøftelse af udkastet (konceptet) foregik med ca. 90 min i gruppearbejde og resten i plenum.
Organisering af Volleyligaen:
DSG med i ligastyregruppe er ønskelig:
DSG vil gerne bidrage med input og have tæt sparring med det politiske forum.
Vi finder det gavnligt da vi er tættere på dommerne og er derude som rep. fra
forbundet. Med deltagelse fra DSG sikres en direkte politisk dialog mellem de folk
som skal ”forvalte” check af arrangementet og beslutningstagerne.
Krav til hallen
Ad 7.
Indfarvet bane skal foretages efter beskrivelse fra DVBF ( så eksemplerne Hillerødgade og
Middelfarthallen undgås).
Yderligere tilføjelser:
Coachlinjer,
Krav om brug af padlles 1-18 (IKKE FLIPOVER men enkeltskilte) bør indføres fra 11. (letter
udskiftning og er synlig for alle)
Signal ved sekretær (ikke fløjte) Hvis hornet ikke kan anvendes skaffes f.eks. en klokke..
Det skal indskærpes at nettene er korrekte og til at stramme ordentligt op. (halter mange steder)
Økonomi
Så snart det er muligt ønske om at ind tænke økonomi til dommerne som kompensation for mange
flere aftenkampe, (øget gennem de senere år og udvides måske til endnu flere)
Det vil i flere tilfælde kræve at nogle må tage fri fra arbejde for at kunne dømme.
( Tænk her på at de dommere der har lang transport hvilket er nødvendigt en gang imellem, ikke
altid har mulighed for at bruge offentlig transport, og faktisk på den måde får underskud da
kørselstaksten knapt kan dække omkostningerne for transporten.)
Dommere og officials
Ad 1.
TL´s overtagelse af påsætningen af dommere til Ligaen kan vi godt se visse fordele i.


For det første vil det ikke belaste den store ulønnede frivillige indsats fra nuværende
påsætter længere og overgå til en lønnet stilling i stedet.







Ved at lægge påsætningen centralt vil det blive lettere at etablere et system hvor også
påsætning af udviklere bliver nemmere at håndtere.
Det vil være muligt at etablere en hurtigere synlig opdatering for alle

Når man ser på habilitetsproblematikken så vil der uanset hvem der foretager påsætningen,
altid være nogen som mener at det er for egen eller ens venners vindings skyld, og ved at
tage dette ansvar væk fra kan DSG da ikke klandres for det.
DSG har ubetinget forsøgt at påsætte i stærkes mulige opstilling, men også således at det
ikke er de samme 2-4 der dømmer alle finaler, ud fra en skarp vurdering af den enkelte
dommers evner. Med det nye forslag vil vi anbefale at påsætningen kommer til at foregå
med en eller form for samarbejde med DSG for så vidt angår styrkefordeling sammenholdt
med de udviklinger der foretages af dommerne. På den måde sikres det arbejde som har
været med til at danne baggrund for den hidtidige påsætninger også at blive vægtet i
forbindelse med en ny metode.
Alternativt bør det sikres at der skabes en anderledes model for hvordan denne udvælgelse
af 1.: ligadommergruppering og dernæst 2.: hvordan styrkefordelingen og sammensætningen
af disse kan ske.
Vi ønsker naturligvis gerne at bevare indflydelse på dette arbejde i DSG, da det jo er et af
vore kernearbejdsområder som gerne skal have en tråd igennem fra bund til top.
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