VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS

Skriftlige beretninger
1996-97
VEDR. ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
MØDET HOLDES
TIRSDAG DEN 29. APRIL 1997 KL. 19.00
I ALHEDEHALLEN, FREDERIKS
Dagsorden:
1.Valgafdirigent
2.Formandenaflæggerberetning
3.Udvalgsformændeneaflæggerberetning
4.Regnskabsførerenfremlæggerdetreviderederegnskab
5.Behandlingafindkomneforslag
6.Valg:
a. Formand
(Påvalg:KjeldBitsch)
b.1bestyrelsesmedlem
(HolgerJensen)
c. Udvalgsmedlemmer:
TU-turneringJS-S2
(Jørn Madsen og Preben Dahlgaard)
TU-turneringS3
(Lorenz Svenstrup og Kaj Bækgård)
UU -ungdom
(JensTherkildsen)
IU-instruktion
(JanTroelsgård)
DU -dommer
(AllanMathiasen)
PR -OmKredsen
(Vakant)
BU -beach
(ErikVestergaard)
PU-protestudvalg
(IngolfC,JanT,ogP.E.Boutrup.
d.Torevisorer
(Arvid Lisbjerg og Knud Mogensen)
ogenrevisorsuppleant (ErikB.Pedersen)
7.Fastsættelseafstedetfornæsteårsrepræsentantskabsmøde
8.Eventuelt
Kredsenerværtvedkaffe/theogetstykkemad.
Hverforeninghartostemmer.Dissekankunafgivesvedfremmødeaftopersonerfra
foreningen.Manermegetvelkommentilatkommemedflereendtopersonerfrasamme
klub.Alleharnemliglytteret,taleretog"kafferet!"

FORMANDSBERETNING

sæsonen
1996-97
Hvor skal vi hen
du?
Målsætninger,
virksomhedsplaner, kvalitetsvurderinger osv.
er blandt tidens
modebegreber i
Formand, Kjeld Bitsch
organisationer.
I Vestjylland har vi ikke brug for så meget snak.
Vi har aldrig været i tvivl om målene, selv om
ingen vel kan huske, hvor de er skrevet ned:
Gennem passende turneringstilbud og andre
aktiviteter, vil vi støtte klubbernes arbejde med
at udbrede og forbedre volleyballspillet i
Vestjylland.
Vi har en lang række udvalg i VVBK, der på hver
sit område arbejder med at opfylde disse mål.
Desværre har det været stedse vanskeligere at få
tilstrækkeligt mange erfarne klubfolk til at stille
sig til rådighed for kredsarbejdet. Derfor har vi
været nødt til at lønne en sekretær og de seneste
år er der desuden gået et par konsulenter rundt i
VVBK, som kan hjælpe klubberne. Vi finder
imidlertid, det er en betænkelig udvikling, ikke
mindst fordi konsulenterne er styret fra DVBF,
der igen er styret fra DIF. Styremekanismen er
penge, der tilflyder dem, der gør som forbundene
ønsker. Hvis man tager initiativer til nye ting, skal
man først sætte sig ind i, hvad der gives tilskud
til. Det betyder for mange, at de vrider de
påtænkte aktiviteter på en måde, som DVBF/DIF/
politikerne ønsker, men som ikke nødvendigvis
er i tråd med det, foreningens medlemmer ønsker.
Dermed støder tipsmillionernes topstyring af
dansk idræt mod den fundamentale foreningstanke, der er baggrunden for den frivillige leders
indsats. DIFs seneste udspil til DVBF er, at
sidstnævnte kan få flere penge til konsulenter, hvis
DVBF og kredsene vil ansætte 4 halvtidskonsulenter istedet for de nuværende mange klub- og
ungdomskonsulenter, vi skal bare selv betale lidt
mere. DVBF er på jagt efter denne gulerod, men
VVBK har meldt fra. Vi finder det ikke formåls-

tjenligt at øge mængden af lønnede ledere. Vi vil
hellere have mange flere frivillige ledere i klubberne.
Vi støtter derimod en udtalelse som den DVBFs
tidligere generalsekretær fremsatte om, at man
skulle sende pengene ud til klubberne, der så kunne købe den konsulentbistand og de aktiviteter
osv., som de har brug for - til kostpris. Det ville
give et mere realistisk billede af behovet for
konsulenter.
Sidste år viste vores medlemsstatistik en voldsom
tilbagegang på ungdomssiden. Den tendens er
desværre blevet forstærket i år og det har aldrig
været mere sløjt med ungdomsmedlemmer i
VVBK. Det er en urovækkende udvikling, som
alle vi, der er vilde med volley, må tage meget
alvorligt. Vi må og skal have så mange hold, at vi
kan tilbyde en interessant turnering i alle aldersgrupper.
Ungdomsudvalget har arbejdet med sagen, dels
på baggrund af idéer fra sidste års repmøde og
dels på baggrund af input fra sidste forårs glimrende konference på Søhøjlandet v. Gjern.
UU har været modige, tænkt utraditionelt og
fremsætter i dag forslag, som ingen andre kredse
her i landet endnu har turdet. Formålet er at få
bedre spil, der minder mere om "rigtig" volley
med smash, blokader og markforsvar, som jo
ellers kan være en mangelvare hos de yngste.
Også på seniorsiden kan der ske ændringer.
Hernings forslag til slutspil i JS kan også være
med til at give flere spændende og jævnbyrdige
kampe. Det skal måske kobles sammen med at
man i nederste halvdel også kæmper om at vinde
gruppen - ikke kun om at undgå nedrykning.
Det er iøvrigt dejligt at se så mange indkomne
forslag til repmødet. Det vidner om initiativ og
tankevirksomhed i klubberne og i kredsens udvalg.
Et nyt og spændende felt er mikrovolley. Vi har i
år et forslag til regler for volleyball, der åbner
mulighederne for volleyballspillere ned til 6-7 år.
Derved forbedres vore muligheder for at tage
rekrutteringskampen op med de øvrige idrætsgrene. Jeg håber mange vil tage initiativ til at
udvide deres klub med mikrovolley.
I den forløbne sæson har jeg indtryk af at
seniorrækkerne har været gode. Forskellen på top
og bund har ikke været så markant, som man
nogle gange oplever det. I herrerækkerne har de
mange hold i S2 GP jo også betydet, at man har

kørt konstant med 3 niveauer og dermed i praksis
adskillelse mellem top og bund.
Turneringsudvalget skriver, at vi skal ned på 9
hold i S1 igen for at få en mere overkommelig
turnering. Det får formentlig den positive sideeffekt, at der kommer flere hold i S2D, som har
været for tynd i år.
S3-mix har igen mange hold med. I år har der
været flest i nord, mens syd til gengæld har haft
meget trofaste hold, der næsten alle har deltaget
i alle stævner. Det fælles afslutningsstævne ser
ud til at være kommet for at blive. Der er iøvrigt
blevet smidt idéer på bordet om at runde sæsonen
af med et uofficilt DM for mix-hold, hvor alle
kredse sender deres bedste hold.
Beach-volley kører fortsat ikke på fuld kraft, idet
der kun er én mand i beachvolleyudvalget. Jeg
mener, vi skal have flere folk i udvalget for at få
struktureret en slags turnering. Der er mange,
der gerne vil deltage, så mon ikke der i kredsen
er et par hoveder, der gerne vil give en hånd med.
Igennem beachvolleyball har vi mulighed for at
profilere os og hverve nye medlemmer.
På kursusfronten kan vi være stolte af det seneste
år. Først havde ca. 40 ledere taget sig tid til en
weekend på Søhøjlandet i Gjern, hvor mange
gode idéer blev født
I september var der fuldt hus på ungdomstrænerkursus og K1 og i påsken var der mange
på trin 2, 3 eller 4.
Samarbejdet med KFUM omkring kurserne har i
høj grad været med til at gøre 96-97 til det bedste
år i VVBKs historie med hensyn til uddannelse

af trænere.
Indledningsvis nævnte jeg, at VVBK også¨skal
støtte en højnelse af spillets niveau. Det sker i
høj grad gennem kurserne, men derudover har
træningen med juniorkredsholdene og Talentcenter Vest også stor betydning. Vi håber
klubberne drager nytte af de unge menneskers
evner og giver dem tjanser som trænere og hjælpetrænere, så træningen med disse udvalgte hold
kan bringe inspiration ud i mange hjørner af kredsen.
Vi ønsker at skabe en organisatorisk forbindelse
mellem TC-Vest og VVBK. På det praktiske plan
er dette allerede en realitet pga. personsammenfald etc., men vi kunne godt tænke os at få det
formaliseret, så TC-Vest på en måde bliver en
del af VVBK, selv om TC også fortsat skal have
bindinger til landstrænere og DVBF.
Sekretariatet er med JD flyttet til mere rummelige
omgivelser, så der nu også er mulighed for at
holde bestyrelses og udvalgsmøder på kontoret
og kredsens ledere kan selv komme på kontoret
og skrive, kopiere, udsende etc.

BEACHVOLLEY

med 14 deltagende hold, hvoraf senere 5 deltog i
Danmarksmesterskabet i Juelsminde. Lokalt har
der været afholdt stævner flere steder i kredsen,
mig bekendt i Ikast, Nykøbing, Hjerm og Lemvig.

Aktiviteterne i Beachvolleyudvalget har i den
forgangne sæson været yderst begrænsede, idet
udvalget bestående af én mand ikke har haft
kapacitet til de store udfarende initiativer.
Skolebeach-stævner i Holstebro, Ikast og Lemvig
var en succes med ca. 50 deltagende skolehold.
Desværre har DVBF taget skolebeach-stævet af
programmet for 1997, men opfordrer klubberne
til at arrangere stævnerne lokalt.
Stævneindbydelse kan rekvireres på forbundskontoret.
Også det vestjyske mesterskab for ungdom
arrangeret den 22. juni 96 i Lemvig blev en succes

Der skal lyde et stort tillykke til alle de vestjyske
mestre, som nu er kåret. Særlig held og lykke til
Skives JSD og Bedsteds JSH, der nu skal forsøge
sig i 3. division.
Tak til bestyrelseskolleger, til alle udvalgsfolkene,
Kurt K og sekretæren. I har igen gjort et stort
stykke arbejde for at få tingene afviklet på en
god måde. Tak for det.
Kjeld Bitsch

Der ligger en masse uudnyttede muligheder, for
det nye udvalg, som forhåbentligt nedsættes på
repræsentantskabsmødet. De mange gode forslag
fra lederkurset på Søhøjlandet trænger til at blive
ført ud i livet. lad mig nævne:
*beachturnering for ungdom og senior
*trænerkurser
*dommerkurser
*PR-materiale
*ranglisteturnering
*registrering af baner
Erik Vestergaard

TURNERINGSUDVALGET
Beretning 1996-97
JS, S1 og S2
Som
noget
nyt
afvikledes kredspokalstævnet denne gang i
Holstebro, og mange
hold fik ved denne
lejlighed spillet en del
kampe forud for den
kommende turnering.
Jørn Madsen
Ikast KFUM vandt
damerækken.
Herrernes pokal, som
der blev kæmpet om
for 13. gang, vandtes af
Holstebro KFUM Volleyball.
I 1985 blev der for
første gang spillet om
pokalen, som også den
gang vandtes af
Holstebro, der nu ialt
Preben Dahlgaard
har vundet pokalen 5
gange og dermed til ejendom.
Atter engang måtte herrernes jyllandsserie afvikles med kun 9 hold, da Vildbjerg trak holdet efter
at turneringsplanen var lavet. I øvrigt er niveauet
stigende i denne spændende række.
Gjellerup trak sig desværre ud af damernes jyllandsserie, som så også måtte afvikles med kun 9
hold. Gennem de senere år har der været 2 rækker
i S1H. Dette var der desværre ikke længere basis
for. Til gengæld var der flere end de sædvanlige
9 hold, der ønskede at spille i S1D. Derfor blev
begge S1-rækker tilrettelagt med 12 hold. Siden
trak Vinderup sig desværre fra begge rækker. 12
hold i én række er langt fra ideelt. Derfor vil
både S1H og S1D i næste sæson blive afviklet
med 9 hold pr. række. Dette vil medføre lidt flere
nedrykkere end sædvanligt.
Thisted VK vandt S1HN de seneste 5 sæsoner,

men var -måske en smule overraskende - ikke i
stand til at vinde rækken, da den blev dækkende
for hele kredsen.
S2H har i alt haft deltagelse af 19 hold, hviilket
er tilfredsstillende, mens der desværre kun har
været 5 hold med i S2D. Atter engang har "Grand
Prix"-systemet vist sig at være en formidabel
måde at afvikle turneringen på.
Heldigvis har vi helt været forskånet for protester
i sæsonens løb.
Mange kampflytninger kan undgås, såfremt
klubberne bliver bedre til at langtidsplanlægge,
så der allerede inden turneringsplanen laves,
foretages de nødvendige kampflytninger i forhold
til fortrykket.
Tak til
-klubberne, som har medvirket til, at turneringen
blev afviklet i en god ånd uden protester.
-sekretariatet for de oplysende nyhedsbreve samt
god daglig turneringsadministration.
-Kurt Kristensen for resultatformidling til pressen
Til lykke til vinderne af de enkelte rækker:
S2D:
S2H:
S1D:
S1 :
JSD:
JSH:

Thisted VK
Holstebro KFUM Volleyball
Hjerm FIF
Tjørring IF
Ikast KFUM
Bedsted KFUM

Tak for sæsonen
Turneringsudvalget
Preben Dahlgaard / Jørn Madsen

UNGDOMSUDVALGET
Beretning 1996-97.
Kredshold
Strukturen for kredsholdene er god, og har fungeret
godt i det indeværende år. Åbne prøvetræninger er en
acceptabel fremgangsmåde, ved udtagelse af kredsholdsspillere.
De 4 kredstrænere, Michael Birk Nielsen og Thomas
Lau for herrerne samt Jacob Vestergaard og Jens
Kriegbaum på damesiden, har deres respektive truppe
klar til turen ned til Kralupy i Tjekkiet. Turen er
planlagt til dagene omkring Kr. Himmelfartsdag.

VGDB
Kredsens ungdomsråd, der ikke rigtigt fik fodfæste
af flere grunde. Men vi giver ikke op så let, og ændrer
en smule i arbejdsformen, for at komme tilbage med
storm i 1997/98.
Bemanding i fremtiden
Da det er svært at finde mennesker, som vil arbejde i
UU, har vi lavet et forslag til organisation og arbejdsfordeling. Vi inddeler UU i 6 forskellige arbejdsgrupper og fordeler dem ud på folk, der vil arbejde med
netop det, de vælger:
Kreds TC

I fremtiden vil kredsholdsarbejdet integreres med TCarbejdet, hvor TC arbejder med ynglinge og kredshold
med junior. Der skal kontrakteres 4 kredstrænere med
forud bestemte opgaver og arbejdsrammer. Økonomien i kredsholdsarbejdet skal ses igennem, og der
skal frigøres midler via en større selvfinansiering af
turene.
Ungdomsturneringen
Tilbageflytningen for drenge/pige fra lørdag til søndag
er godt.
Desværre har vi set en nedgang i antal hold i forhold
til tidligere. Reglen, om at man må spille med 5
spillere, har gjort, at der er færre afbud end tidligere,
hvilket motiverer at vi fortsætter med reglen.
Forsøget med lavere net i GP-kvalrunden gav udvalget
blod på tanden, og udvalget foreslår et prøveår med
lavere net i alle rækker.
Generelt er det gået godt i GP-runderne, dog skal der
strammes op omkring servering og bolde i hallerne.
Der skal ikke ses gennem fingre med tingene, hvis de
står i reglementet.
Udvalget vil også lægge en almen "informationstid"
ind på slaget 11.00 ved alle GP-runder, for at få så
meget information som muligt ud til de enkelte spillere.
Udvalget vil også på i dag ukendte måder, forsøge at
inddrage flere efterskoler i GP-systemet. Her efterlyses
der krafttag fra kredsens side i samarbejde med
skolerne.
Kredsen bakker også op omkring et forslag vedrørende
banens størrelse i drenge/pigerækken.
Minitræf
Et arrangement som er kommet for at blive. Udvalget
vil også næste år støtte de klubber, der benytter sig af
dette tilbud. Dette første år deltog ca. 40-50 miniier
fra 5 klubber, som kørte med den UU-sponsorerede
bus til Jels.

Efterårsarrangement
Påskelejr
Ungdomsturneringen
Økonomi
Ungdomsting

:
:
:
:
:
:
:

Michael Birk &
Jacob Vestergaard
Anja Vestergaard
Mats Björkman
Vakant
Anja Vestergaard
Mats Björkman

Det vil sige, at der ikke er nogen til at tage sig af
turneringen næste år. Det er ikke ensbetydende med,
at der ikke bliver afviklet en turnering, men der er
ingen til at følge den op og udvikle den. Hvis der er
nogen ude i kredsen, der mener, at den skal udvikles
og arbejdes med, må man sørge for at finde
menneskene til det.
Manglende opbakning!!!
Ungdomsudvalget savner opbakning fra kredsens
ledere og trænere. Der sker mange ting, der indbydes
til mange ting, der arrangeres mange ting, men der er
ikke rigtig nogen reaktion eller hjælpende hænder/
munde fra kredsens trænere og ledere. Se bare på den
beslutning fra Søhøjlandet om, at alle store klubber
skulle stille mindst én gerne flere til ungdomsrådet og
UU. Hvor er de??
Vil vi i kredsen have flere aktiviteter og udvikle
ungdomssiden, så skal der arbejdes på en bred front i
enighed. Ikke som nu, hvor man kun har øje for sit
eget bedste ude i klubberne. Og det er ikke lederne vi
vil have fat på, det er spillerne!!!!

Skelhøje, marts 1997
Ungdomsudvalget i VVBK
Jens Therkildsen, Anja Vestergaard,
Jacob Vestergaard, Michael Birk og
Mats Björkman.

SERIE 3 MIX NORD
Beretning for
S3-mix Nord
Sæson 96-97 er
slut og med et
flot resultat tænk bare fra
Aulum syd til
Thisted nord,
Vesterhavet vest
og Stoholm øst
har deltaget ialt
Lorenz Svenstrup
24 hold - flot!
Kampånd har der været - også med
kontroverser undervejs, men det er klaret.
Nyt:
-Nethøjde fremover søges generelt at
skulle være 2,35

-Spilletidspunkt stadig lærdage, men
starten rykkes evt. frem til kl. 11.00.(endnu
ikke helt afklaret).
-Så kom revanchen: Nord besatte 1.
og 3. pladserne i Nord/Syd-opgøret 5.
april.(der fik du den Kaj).
En stor undskyldning til Thisted:
Programmet viste 16. marts(søndag) - vi
spiller altid lørdage - men Thisted følger
selvfølgelig trygt planerne - så undskyld
Thisted.
Sidst og for mig vigtigt: Rigtig hjertelig tak
for blomster / rødvin og en meget fin
Muscat fra deltagende hold - jeg glæder
mig.
Venlig hilsen
VVBK - S3 MIX NORD
Lorenz Svenstrup

Der er ikke indløbet flere skriftlige beretninger
fra udvalg.
Der forventes derfor kortfattede mundtlige beretninger for DU, IU, S3S.
JD

Oversigt over indkomne forslag:
Forslag nr. Forslagsstiller
Vedrørende
Side
1.
VVBKs UU
Lavere net i alle ungdomsrækker
8
2.
Keld Fihl&UU
Mindre bane i drenge og pigerækkerne
8
3.
VVBKS UU
Organisation af UUs arbejde
9-10
4.
Jørgen D og juniorkredshold
Mikroregler
11-13
5.
Herning KFUM
Slutspil i Jyllandsserien
14
6.
Herning KFUM
B-dommere i S1D
14
7.
Herning KFUM
Op til 2 JSD,S1D el. S1H-spillere tilladt i S3-Syd
14
8.
Skive FVK
Højst 2 kampe ved S1-stævner
15
9.
Skive FVK
Tilladelse til at benytte 1-2 spillere fra S1 i S2
15
Derudover skal der tages stilling til om forsøgsordningen med at man må spille med 5 spillere i S1
og lavere (3 i mini) skal gøres permanent

Grand Prix -rækkerne

SLUTSTILLINGER
1996-97
JYLLANDSSERIEN HERRER
Bedsted
16
44-13
782- 536
SKF KFUM
16
43-17
809- 620
Holstebro
16
40-17
764- 521
Ikast
16
36-24
738- 649
Skjern
16
30-29
726- 689
Hjerm
16
22-36
586- 722
Gjellerup
16
21-36
671- 724
Lemvig
16
20-38
602- 772
Skive
16
2-48
293- 738
(Ned fra 3. division: Skive)
JYLLANDSSERIEN DAMER
Ikast 2
16
42-15
793- 565
Skive
16
37-27
786- 758
Hjerm
16
38-23
804- 693
Thisted
16
32-24
710- 608
Ikast 1
16
30-33
741- 767
Skjern
16
28-33
736- 755
Holstebro
16
27-36
743- 786
Koldby
16
20-36
586- 710
Lemvig
16
15-42
532- 789
(Ned fra 3. division: Herning
SERIE 1 HERRER
Tjørring
22
63-15
1096- 722
Thisted
22
61-11
1027- 600
Ringkøbing
22
46-30
915- 834
Ikast
22
47-38
1067- 999
Bedsted
22
45-35
911- 878
Vildbjerg
22
48-35
1049- 948
Sunds
22
41-42
1028- 967
Hellas
22
32-50
892-1020
Skive
22
24-50
775- 955
Morsø
22
27-54
758-1069
Kibæk
22
22-54
751- 958
Herning
22
18-60
737-1056
SERIE 1 DAMER
Hjerm 1
Ringkøbing
Hjerm 2
Skive 1
Morsø
Tjørring
Herning
Aulum/Vildb.
Bedsted
Skive 2
Hellas
Gjellerup

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

59-19
53-25
53-26
54-27
54-28
49-36
42-37
28-44
29-49
22-55
13-57
8-61

105110341053109110581099952688778774604245-

718
734
766
797
893
874
862
931
972
993
907
980

28
28
24
20
16
10
10
8
0

26
22
20
16
16
16
12
10
6

42
40
28
28
26
24
20
16
12
12
10
6

36
34
34
32
32
26
22
18
12
8
6
4

H-Ynglinge
1. Ikast
2. Lemvig
3. Bedsted
4. Holstebro 1
5. Holstebro 2
6. Skive
7. Vildbjerg
8. Herning
9. Spentrup
10. Aulum
11. TC Midt
D-Ynglinge
1. Thyholm
2. Thisted 1
3. SKF
4. Holstebro
5. Skive
6. Hjerm
7. Ikast
8. Lyseng
9. Thisted 2
H-Junior
1. SKF
2. Bedsted
3. Østsalling
4. Ry VK 1
5. Thyland
6. Ry VK 2
7. Søndbjerg
D-Junior
1. Skive
2. Bedsted
3. SKF
4. Holstebro
5. Holstebro pi
6. Ikast
7. Thyland
Drenge
1. Gjellerup
2. Bedsted
3. Thyholm
4. Ikast
5. Lemvig
6. Hjerm
7. Spentrup
8. Lemvig pi
Piger
1. Holstebro 1
2. Lemvig
3. Holstebro 2
4. Ikast
5. Herning

1 2
1 1
2 4
3 2
4 5
7 6
6 7
0 8
8 9
5 3
0 10
0 0
1 2
5 3
3 2
6 4
4 5
8 7
7 6
1 1
2 0
9 0
1 2
3 1
1 2
2 3
0 4
4 0
0 5
0 6
1 2
2 2
1 1
6 4
5 5
3 0
0 3
4 0
1 2
1 1
2 2
3 5
6 6
5 3
0 0
0 4
4 0
1 2
- 1
- 2
- 3
- 0
- 4

3
1
4
2
3
5
6
0
8
0
0
0
3
2
4
3
7
6
5
1
0
0
3
1
2
3
4
0
0
0
3
1
2
6
5
4
3
0
3
2
1
3
5
4
0
0
0
3
1
3
2
0
4

4
1
4
2
3
6
5
7
8
0
0
0
4
1
4
3
5
6
2
0
0
0
4
1
2
0
0
0
0
0
4
2
1
5
4
3
0
0
4
1
2
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0

5
2
1
3
4
5
6
7
8
0
9
0
5
1
2
3
6
5
4
7
0
0
5
1
2
0
0
0
0
0
5
1
2
4
5
3
0
0
5
1
3
2
4
5
0
0
0
5
1
2
3
0
4

6
1
2
3
5
4
7
8
0
0
0
6
6
1
3
4
7
2
5
6
0
0
6
2
1
0
0
0
0
0
6
1
2
5
4
3
0
0
6
2
1
3
4
0
0
0
0
6
1
3
2
4
0

7.Gp Po
3
115
1
109
4
105
6
92
2
91
5
81
7
52
0
39
0
24
0
13
0
10
7.Gp Po
1
113
2
106
3
99
4
84
5
80
0
67
0
64
0
14
0
7
7.Gp Po
1
117
0
85
0
40
0
24
0
12
0
11
0
10
7.Gp Po
1
117
2
115
3
92
0
68
0
64
0
26
0
12
7.Gp Po
1
118
2
113
3
90
5
90
4
71
6
20
0
12
0
12
7.Gp Po
1
90
2
82
4
78
3
53
0
36

Slutstillinger 96-97 fortsat
Mini Syd
1 2 3 4
1. Gjellerup 1 1 1 1 2
2. Gjellerup 2 7 2 2 1
3. Ikast V3
9 6 4 3
4. Ikast V1
4 4 3 4
5. SKF 1
5 9 6 6
6. Ikast Ø1
3 3 5 5
7. Ikast H
2 5 9 11
8. Ikast V2
8 7 0 7
9. SKF 2
6 11 8 8
10. Ikast Ø2 10 10 0 10
11. Ikast N
11 8 7 9
12.Gjellerup 3 0 0 0 0
13. SKF 3
0 0 0 12
Mini Nord
1 2 3 4
1. Lemvig 1
1 2 1 0
2. Lemvig 2
2 1 4 0
3. Bedsted 1
3 3 3 0
4. Holstebro 1 5 4 2 0
5. Hjerm 1
4 5 5 0
6. Hjerm 2
7 6 8 0
7. Bedsted 2
6 7 6 0
8. Holstebro 2 10 9 7 0
9. Hjerm 3
9 8 11 0
10. Bedsted 4 0 11 9 0
11. Skive 1
0 0 10 0
12. Bedsted 3 8 10 12 0
13. Holstebro 3 0 0 0 0
S 2 Herrer
1 2 3 4
1. Holstebro 1 K 1 1 2
2. W.R.Vikings V 2 2 1
3. Holstebro 2* A 6 10 7
4. Skive
L 7 5 5
5. Hjerm
3 3 6
6. Holstebro 3
13 8 8
7. Thisted 1
4 4 3
8. SKF
10 7 4
9. Thisted 2
8 9 11
10. Ikast
5 6 12
11. Gjellerup
9 11 9
12. Tjørring
0 0 13
13. Thyholm
16 13 10
14. Videbæk
11 12 16
15. Uhre GF
0 0 0
16. Kibæk
12 16 15
17. Vildbjerg
15 15 14
18. VK Morsø* 14 14 0
19. Ringkøbing
0 0 0
S 2 Damer
1 2 3 4
1. Thisted
K 1 1 2
2. Gjellerup
V 0 0 3
3. Holstebro
A 2 0 1
4. VK Morsø L 3 2 0
5. Skive
4 3 0

5 6.Gp
Po
1 1
89
2 2
80
3 4
67
0 3
62
5 6
59
0 9
55
6 12
51
4 5
49
8 8
47
7 7
36
0 10
35
9 11
12
0 0
1
5 6.Gp
Po
3 1
72
1 4
68
2 2
67
4 3
62
5 5
56
8 8
43
9 10
42
6 9
39
11 11
30
10 7
27
7 6
25
13 12
25
12 0
4
5 6 7.Gp Po
1 1 2
104
2 4 4
92
5 3 1
79
3 5 5
75
8 6 6
73
7 2 3
67
4 0 0
52
0 7 7
52
10 9 9
46
0 11 13
34
11 0 12
34
9 10 8
31
12 0 11
25
13 12 0
17
0 0 10
10
15 0 0
10
14 0 14
12
16 0 0
7
0 10 0
3
5 6 7.Gp Po
1 0 3
22
0 1 1
14
2 0 2
14
3 0 0
6
4 2 4
6

Placering i
finalestævner:
Serie 3-mix:
1. Skive 1
2. Tjørring IF B
3. Skive 2
4. Gullestrup
5. Politiet, Hern. A
6. Struer FI 1
7. One Way
8. Hjerm 1
9. Holstebro 1
10. Tjørring IF A
11. Lemvig
12. Kølkjær
Mini:
Mini A:
1. Lemvig 2
2. Lemvig 1
3. Ikast V3
4. Gjellerup 1
5. Bedsted 1
6. Gjellerup 2
Mini B
1. Holstebro 1
2. Hjerm 1
3. Ikast V1
4. Ikast Ø1
5. SKF 1
6. Hjerm 2
Mini C
1. Bedsted 2
2. SKF 2
3. Ikast V2
4. Hjerm 3
5. SKF 3
Mini D
1. Skive 1
2. Bedsted 4
3. Bedsted 3
4. Gjellerup 3
5. ikast N
6. Holstebro 3

Serie 3 Mix Nord
1 2 3 4 5 6 7.Gp Po
1. Skive 1
2 1 1 1 1 2 1
114
2. Skive 2
1 3 2 5 2 3 4
95
3. Struer FI
5 2 3 3 3 4 5
88
4. Hjerm 1
3 4 6 2 4 5 3
88
5. Holstebro 1 4 0 4 12 8 1 2
72
6. Mejrup 1
8 8 7 4 6 10 10
53
7. Lemvig 1 10 9 10 7 5 6 7
57
8. Koldby
6 11 9 9 7 7 6
57
9. Bedsted 1
7 7 8 8 9 8 8
57
10.Sir/Lyngbj1 0 6 5 6 0 9 9
47
11.Thisted
0 5 0 10 0 11 0
23
12.Thyholm
0 0 0 11 11 0 12
16
13.Holstebro 2 11 10 13 0 0 13 11
15
14.VIF.Mors1 0 12 12 0 10 14 0
11
15.Struer FI 2 0 0 0 13 0 12 0
10
16.Hjerm 2
9 13 0 16 0 0 0
7
17.Aulum
0 0 11 15 0 0 0
7
18.Vinderup
0 0 0 14 0 0 0
5
19.Naur/Sir
0 0 0 0 12 15 0
4
20. Holstebro 3 0 0 0 0 0 0 13
2
21.VIFMors 2 0 0 0 0 13 0 0
2
22.Sir/Lyngbj.2 0 0 0 17 0 0 0
2
23.Bjergby
0 0 0 0 14 0 0
1
24.Struer FI 3 0 0 0 18 0 0 0
1
Serie 3 mix-syd
1 2 3 4 5 6 7.Gp Po
1.Tjørring B K 3 3 1 1 5 1
93
2.Gullestrup
V 2 1 2 2 1 3
92
3.Politiet A
A 1 6 7 3 3 2
81
4.One Way
L 5 4 3 5 2 6
73
5.Tjørring A
8 7 4 4 4 5
67
6.Kølkjær
4 2 5 6 10 0
53
7.Herning B
11 8 10 9 7 4
51
8.Tjørring C
6 5 6 11 8 9
50
9.Sunds
7 12 13 7 6 7
45
10.Gjellerup A
9 9 8 10 9 11
37
11.Herning A
12 10 11 8 0 0
26
12 Hern.CVK
13 13 12 14 11 10
21
13.Ringkøbing
0 11 9 0 0 0
15
14.Politiet B
0 0 15 15 0 8
13
15.Gjellerup B
15 14 14 13 12 0
12
16.Herning C
10 15 17 0 0 0
9
17.Vildbjerg
14 0 16 12 0 0
9
18.Gjellerup C
0 0 18 0 0 0
1

Ynglinge-DT Herrer slutstilling
1 2 3 4 Po
1. Middelfart
1 1 1 3 25
2. Hårby
2 5 3 2 16
3. Ikast
3 2 2 5 16
4, BVC Esbjerg 5 6 5 1 12
5. Jels IF
4 4 6 4 10
6. Vestbjerg
6346 9

Y-DT Damer slutstilling
1234
1. Lyseng
1111
2. Fortuna, Odense22 2 2
3. Jels IF
3333
4. Ikast
4444
5. Dyrehaven
5555
6. Middelfart
6666

Po
28
20
16
12
8
4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referent: Jørgen Donslund

VESTJYSK VOLLEYBALLKREDS
Referat af repmødet 29. april 1997 i Alhedehallen, Frederiks
DELTAGERE:
Kjeld Bitsch, Fmd. (& Ikast KFUM)
Michael Nielsen Best (&Skive FVK)
Jan Troelsgaard, IU (&Bedsted KFUM)
Jens Nørgaard, SKF KFUM
Johannes Nørgaard, SKF KFUM
Torben Norup, Hjerm FIF
Peter Hansen, Hjerm FIF
Jens Therkildsen, Bedsted KFUM (&UU)
Erik Lauridsen, Gjellerup KFUM
Allan Hall, Herning KFUM
Kirsten Madsen, Herning KFUM
Keld Fihl, Ikast KFUM

Mats Björkman, Ikast KFUM (&IU&UU)
Anja Vestergaard, UU (&Ikast KFUM)
Jes Kristensen, Holstebro KFUM
Jørn Madsen, TU (&Holstebro KFUM)
Erik Vestergaard, Lemvig GF (&ØU)
Ingolf Christensen, PU
Preben Dahlgaard, TU (&Bedsted KFUM)
Uden stemmeret deltog:
Jacob Vestergaard, SKF KFUM og UU
Jørgen Donslund, sekretariatet & Ikast KFUM

Ialt 21 deltagere, hvoraf 19 har stemmeret.
Referat
1. Valg af dirigent: Ingolf Christensen. IC konstaterede indvarslingen lovlig og repmødet
beslutningsdygtigt.
2. Beretninger
Kjeld Bitsch henviste dels til sin skrevne beretning og gjorde derpå opmærksom på et brev, DVBFs
breddesektorformand, Jan Nielsen. har sendt vedr. vores tilbageholdenhed overfor DVBFs ønske om at
bruge flere midler til konsulentlønninger. KB læste flere passager af JNs brev op (det er især formet som et
personligt angreb på KB) og oplæste derpå flg.:
"Ja, jeg er en del af breddesektoren og har også mit ansvar for den overordnede politik, vi har i
breddesektoren. Jeg er en del af DVBF. Derfor skriver jeg, at DVBF og ikke mindst DIF styrer
konsulenterne. Men så må jeg vel være i overensstemmelse med DVBFs mening. Det er jeg ikke. De nye
tiltag med 4 halvtidskonsulenter har jeg åbenbart ikke den samme mening om som JN. I ordningen, som vi
har nu, er VVBK arbejdsgiver indenfor de afsatte rammer, men VVBKs medlemmer ønsker åbenbart ikke
denne ordning. Så hvordan skal jeg kunne forsvare at bruge kredsens penge til konsulenter, når ingen
ønsker at bruge dem?
Den ordning, som vi har i øjeblikket med konsulenter virker i nogle kredse, det er rigtig godt for disse
kredse og for dansk volleyball. Vi er heller ikke misundelige på de kredse/klubber, der søger tilskud til nue
projekter. Kan det få flere til at spille volleyball er det helt fint. Men det tilbud ønsker VVBKs klubber
åbenbart ikke at bruge. Så at udvide denne ordning til at ansætte 4 halvtidskonsulenter, hvor VVBK skal
indskyde penge, finder jeg det svært at forsvare som formand for kredsen. Jeg kan ikke forsvare at bruge
VVBKs penge til aflønning af konsulenter, som vi ikke bruger.
Så jeg må konstatere at formanden for VVBK ikke har været i overensstemmelse med sine klubber. Men er
jeg det så nu? Styringen fra DIF er jo åbenlys. Deres penge skal gå til lønninger af konsulenter. Hvorfor
ikke lade alle penge gå direkte ind i breddesektoren, og lade breddesektorenledelsen selvstændigt finde ud
af, hvad der gavner dansk breddevolley? Her ville man nok også have valgt aktiviteter frem for lønninger.
Eller hvad med, at pengene gik direkte i kredsene, så disse selv kunne afgøre om de ville aflønne
konsulenter, eller for vort vedkommende fx. støtte kredsens ungdomsråd eller satsepå andre af de
spændende projekter vore udvalg har idéer om? Jeg tror VVBK kan få meget mere for pengene på den
måde.
Jeg synes at én konsulent tilknyttet breddesektoren er fint. Hvis kredsene selv udvikler deres koncepter
samler konsulenten trådene mellem kredsene i samarbejde med breddesektoren. Jeg synes med andre ord at
den nuværende ordning er god.
Jeg mener at kredsene selv har en masse ekspertice blandt klubfolkene. Hvis vi betaler os til ekspertice som
fx. konsulenter eller sekretariat, bliver det så ikke let en sovepude?? Ødelægges vor tradition for at værge

og oplære nye ledere? Hvor er vi så henne, hvis DIF-pengene forsvinder? Måske er en af årsagerne til, at
man i VVBK ikke gør brug af konsulenter, at man her har tradition for at mødes udveksle erfaringer, nytte
idéer og udvikle koncepter sammen. Dette tætte klubsamarbejde giver grobund for mange nye gode ledere,
uden konsulentbistand. Uden løn.
Er det sådan?
Eller er det fordi vi er sære?
Vi har kun modtaget 20.000 fra breddesektoren til JNs store irritation. Men er vi helt døde af den grund?
Det mener JN nok. "Kredse, der ikke engang kan finde en formand, skal bare holde sin mund" -citat: Jan
Nielsen, fra forbundets talerstol, hvor en VVBKer havde udtalt sig i modstrid med JNs holdning.
Spørgsmålet til Jan må være "Hvor skal vi hen du?" Hvorfor? Hvilken linie?
Er det vigtigt at sige nej til samarbejdet med ansættelser af 4 nye halvtidskonsulenter?
Skal DIF styre al udvikling?
Som det sidste vil jeg gøre opmærksom på, at VVBK lige fra starten var imod at betale til
konsulentordningen - også under kredsens tidligere formand."
Mange af de tilstedeværende gav deres besyv med:
-Pengene skal ud til aktiviteter frem for lønninger. Tilskuddet til minispillernes bustur til Jels var et
eksempel på den rette måde at støtte breddearbejdet. En skam breddesektoren ikke kunne støtte vores
breddeudviklingsprojekt med konferencen på Søhøjlandet sidste år.
-JD havde læste JNs brev der starter med at konstatere, at KBs beretning rummer mange faktuelle fajl. -JD
kan ikke se, at det lykkes JN at påvise en eneste fejl. Med mindre det er en fejl at være uenig med JN.
-Vores voldsomme tilbagegang af ungdomsspillere i år betyder desværre at vores udgangsposition i denne
debat er svækket.
-KB: Vi bakker fortsat op om DVBFs breddeprojekter. Vi vil bare gerne have lov til at formulere vore egne
projekter - og bestemt gerne have tilskud til dem.
-MB (der er bredde- og uddannelseskonsulent i et andet forbund): Konsulenter kommer ikke ud i de
klubber, hvor der for alvor er brug for dem. Her er der ikke overskud til at tilkalde konsulenter og er man
alligevel så heldig at få kontakt med dem på et kritisk tidspunkt, tager det "7 aftenmøder" før man får
formanden til at sænke paraderne, så man kan snakke konstruktivt. Det VVBK skal gøre, er at bruge
pengene til spændende gode og for deltagerne billige aktiviteter. Indbyd dem så til at deltage og lad de
lokale folk i klubberne bruge VVBKs service og tilbud på deres egen måde, når de skal skaffe nye
medlemmer.
JT: Bekymret for forholdet til DVBF. Det er ikke så godt at vi alene står udenfor.
IC Enig og opfordrer til konstruktiv dialog med JN/DVBF og anbefaler at man ikke tager den "uheldige"
tone i JNs brev op.
JM opfordrer til at vi prøver at få JN herover til et fællesmøde. Fx. i forbindelse med stormødet i juni.
Udover dette emne var kommentarerne til formandens beretning fåtallige. Michael N. mente at dommer- og
beach-områderne skulle have større omtale i formandens beretning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Beretning fra udvalg:
Beachudvalg
Erik Vestergård beklagede det dårlige vejr sidste sommer og opfordrede kraftigt til, at nye folk træder til.
Det er nødvendigt for at øge aktiviteterne.
Michael N. er på vej ind i det, men han skal jo heller ikke stå alene med det. MN fremlagde forslag til en
ranglisteturnering - bilag uddelt.
Erik Lauridsen synes som alle andre, at det var en god idé og opfordrede i forhold til det skriftlige forslag
til, at der laves en ekstra aldersdeling, så ungdom deles i to forskellige aldersklasser.
JD vidste at DVBF er på vej med "Skolebeachprojektet" i en lidt anderledes form, hvor mere er lagt ud til
klubberne. Opfordrer til at klubberne laver sådanne tilbud i lokalområdet.
Turneringsudvalg
TU forbereder et egentligt reglement for kredspokalturneringen. Iøvrigt henvises til den skriftlige beretning.
Kirsten Madsen, Herning, kritiserede TU for først efter sæsonen at meddele, at man agter at skære S1 ned

til 9 hold. Det giver ikke rimelige forhold for klubberne i nedrykningszonen, der måske ikke har stillet med
stærkeste hold i de sidste kampe.
Ungdomsudvalg
Jens T fortalte at UU har kørt med kollektiv ledelse i år.
Mats angreb klubberne for manglende opbakning: Vi skal have gode tilbud og mange spillere - men hvem
skal som kredsledere stå med arbejdet. Klubberne må bakke op og sende folk ind i udvalgene - som det blev
aftalt på Søhøjlandet!!
Erik L opfordrede til at lægge drenge/pigeturneringen tilbage til lørdag og i fælles række med junior og
ynglinge.
Det opponerede bl.a. Jørn Madsen og Erik Vestergård imod.
UU overvejer det og det kan også komme på tale at dr/pi oftere skal dele hal med minier for at se lidt andre
mennesker.
S3-mix.
Ingen af S3-lederne var til stede. De har dog begge givet meldinger til JD om at de ikke kom, og det vides
at syd-rækken skal have ny turneringsleder. Der er imidlertid ikke fundet én endnu. Der lægges pres på
Tjørring, som de øvrige klubber mener står for tur mht. at stille en turneringsleder.
Dommerudvalget.
DU har ikke fremsendt en skriftlig beretning og ingen af medlemmerne var til stede. Det kunne dog ikke
afholde forsamlingen fra at sende nogle signaler vedr. DUs arbejdsområder:
-Michael Nielsen mener at dommerudvalget har været alt for passivt i år. Senest i forbindelse med
dommerpåsætningen til junior-DM, som KB måtte klare i sidste øjeblik.
Mats: Nævnte et tilfælde, hvor kursisterne på et B-dommerkursus ikke havde fået deres dommerkort.
Ingolf: Michaels brev vedr. dommerkurser (rundsendt til kredsledere, herunder DU og instruktørerne vedr.
kritik af uensartede dommerkurser): Det sidste dommerinstruktørkursus holdt i DVBF ligger meget langt
tilbage -måske 10 år. Derfor er de nyeste instruktører uddannet i "mesterlære" og ensartetheden går
selvfølgelig fløjten på den måde.. DU kunne sætte instruktørerne sammen for at fremme en ensartet
kursusafvikling indenfor VVBK.
KB: Vores kontakt til dommerudvalget har været dårlig i år. Vi må gøre noget ved det mhp. næste sæson.
JM/Holstebro ønsker at se en liste over klubbens A og B-dommere.
KB tager kontakt til DU.
Jan Troelsgaard: Lad bestyrelssmedlemmerne komme rundt i alle udvalg. De skal deltage i møder og ringe
op for at forhøre sig om, hvordan arbejdet forløber i de forskellige områder.
EL: Vedr. dommerpåsætningen til DM-ungdom har DT-dommerne vd DT-påsætningen også udfyldt
afkrydsningsfelter vedr. deres mulighed for at dømme ved DM. Hvor er de sedler henne?
Instruktionsudvalget
Jan T: Det meste er kørt af Mats og hans gode venner i år. Og det er gået rigtig godt.
Kurset i september gav VVBK et overskud på 7000 kr pga. den helt overvældende deltagelse.
Mats: Påskekurset rummede trin 2,3 og 4 samt 88 medier(kaniner), hvoraf 12 også var på trin 0 sammen
med JD, hvor de lavede forslaget til mikroregler. Påskekurset var en meget positiv oplevelse, der lover godt
for fremtiden i VVBK. Kurserne er åbne for alle uanset, at de afvikles i samarbejde med KFUMs
Idrætsforbund. Der var ikke ret mange fra ikke-KFUM-klubber med.
JT mente ligesom Mats at samarbejdet med KFUM er meget givende. JT glæder sig over at flere og flere
klubber er blevet aktive på kursusfronten og opfordrer kraftigt de sidste til at komme med.
JD fremførte en kritik fra Boutrup, HSV, der synes det er forkert at satse så ensidigt på samarbedjet med
KFUM. PEB opfordrer til også at gå ind i et samarbejde med DGI omkring kurser.
Mats, KB og IC: Det går ikke. KFUM og VVBK hører begge under DIF. Derfor kan samarbejde her lade
sig gøre. Samarbejde med DGI løber i storpolitiske problemer.
IC satte beretningerne fra udvalgene under samlet afstemning. De blev enstemmigt godkendt.

Herefter var der kaffebord hvorunder KB uddelte kredsens JUBI-pokal, der pt. er en "fantompokal".
Prismodtageren blev Holstebro KFUM, der siden kredsens start har været en bærende klub. Der har været
op- og nedture og netop nu står barometeret i høj grad på op. Holstebro KFUM har skabt en bredde og
dybde i klubben, som andre kan lære meget af. Jes Kristensen modtog fantomet på vegne af klubben.
JD lovede sig selv, at nu skal den pokal findes...
4. Fremlæggelse af regnskab
Erik Vestergård gennemgik regnskabet. Det ser fornuftigt ud.
Underskuddet blev noget mindre end budgetteret.
Flere foreslog at kredsen evt. kunne bruge løs af reserverne, hvis det gik til at fremme ungdomsvolley i
VVBK.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag
Forslag 1: Lavere net i alle ungdomsrækker.
Jens T begrundede forslaget - først og fremmest i UUs forsøg i starten af denne sæson.
EL mente at undersøgelsen ville have givet andre resultater i slutningen af sæsonen.
Mats påpegede at det er et forslag, der især sigter på de svagere hold, som vi gerne skal have mange nye af.
Efter lidt snak om de enkelte foreslåede nethøjder enedes man om at sætte forslaget til afstemning som et
ændringsforslag hvor UU bemyndiges til at ændre på nethøjderne i løbet af sæsonen, så åbenlyst "uheldige"
nethøjder kan ændres løbende.
For dette forslag stemte 14, imod: 3 mens 2 hverken stemte for eller imod.
Dermed er ændringsforslaget vedtaget.
Forslag 2: Vedr. mindre baner i dr/pi-rækken.
Keld Fihl motiverede forslaget.
7 stemte for forslaget, 4 stemte imod forslaget og 8 stemte hverken eller.
Dermed er forslaget vedtaget.
Forslag 3: Vedr. UUs organisering.
Mats motiverede forslaget og sammenlignede UUs forslag til organisering med kredsens iøvrigt, hvor der
også er nedsat udvalg til at tage sig af hvert enkelt område. Mats fremhævede en del af de ting forslaget
indebærer. Det gælder først og fremmest, at UUs folk kun er ansvarlige for deres eget område. Områder,
der ikke er fundet folk til vil UU ikke tage sig af!! Der mangler folk, bl.a. til at tage sig af
ungdomsturneringen!!
Dirigenten ville ikke bringe forslaget til afstemning, idet det må anses for at være et UU-anliggende fremfor
et repmødeanliggende.
Forslag 4: Vedr. regler for mikrovolley
JD motiverede og foreslog, at reglerne ikke skal være mere "vedtagne" end de kan ændres løbende i denne
sæson, således at der spilles med så gode regler, som vi kan finde på. En ændring til de foreslåede regler,
som JD stillede som ændringsforslag er flg.: Når en spiller har servet to af rækkens foreskrevne server
(fingerslagsserve eller underhåndsserve) må han/hun på sit sidste serveforsøg også serve overhånd eller for
den sags skyld springserve. Efter tredie serv roteres der.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag 5: Vedr. slutspil i Jyllandsserien.
Kirsten Madsen motiverede forslaget yderligere og fremhævede bl.a. at det skal sikre mere spænding i
rækken i den sidste halvdel af turneringen.
Jørn M. havde nogle indvendinger vedr. dels problemerne med at få reserveret haller til slutkampene. JM
spurgte også om point fra efteråret skal bruges igen i foråret.
KM foreslog, at man fik halvdelen af pointene med over.

Jørn M foreslog (ændringsforslag) at TU laver et slutspil af en eller anden form - men ikke nødvendigvis så
langt som den halve sæson.
For ændringsforslaget stemte 11, imod 7
Jørn Ms ændringsforslag enstemmigt vedtaget.
Forslag 6: Vedr. tilladelse til at nøjes med B-dommere i S1D.
For: 15, imod 1 (øvrige fraværende).
Forslag 7: Vedr. tilladelse til at benytte JS-damer og S1-herrer i S3 Syd
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag 8: Bortfalder.
Forslag 9: Vedr. benyttelse af ulovlige spillere i S2
Michael motiverede forslaget.
Der blev efter enkelte indvendinger formuleret et ændringsforslag:
S2-hold med ulovlige spillere optjener ikke Grandprix-point i sidste turneringsrunde. De øvrige hold rykkes
frem og indtager de ulovlige holds pladser i pointuddelingen.
Ændringsforslaget vedtaget med 14 stemmer for, 1 imod og 4, der ikke stemte.
6. Valg
Valg af formand: Kjeld Bitsch.Genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Jan Troelsgaard valgt istedet for Holger Jensen, der ikke genopstiller.
TU: Jørn Madsen og Preben Dahlgaard. Genvalg.
S3N: Lorenz Svenstrup. Genvalg.
S3S: Vakant. Kaj Bækgård vil ikke fortsætte.
UU: Formandsposten er vakant. Kontoret fordeler posten til de enkelte ansvarsområder. UU tager selv
initiativ til møder etc.. Jens T. træder ud af udvalget. Der mangler yderligere folk!!!!!!
IU: Mats B valgt istedet for Jan T, der jo er kommet i bestyrelsen.
DU: Bestyrelsen kontakter de tre nuværende for at høre om de vil fortsætte. Kirsten Madsen tilbyder at stå
for DUs kartotek. Michael N. har kontakt til en interesseret person i Skive.
Beach: Michael Nielsen afløser EV. EV prøver at finde en hjælper i Lemvig. Andre klubber prøver også at
finde én hver.
Protestudvalg: Ingolf Christensen(fmd.) og Povl-Erik Boutrup genvalgt. Johannes Nørgård nyvalgt istedet
for Jan T, der ikke må sidde i PU og bestyrelsen.
PR: Vakant-dækkes af sekretariatet.
Revisorer: Arvid og Adam genvalgt.
Revisorsuppleanter: Erik B. Genvalg.
7. Næste års repmøde holdes i Holstebro.
8. Evt.
Mats omtalte nye idéer til organisering af TC Vest i forhold til kredshold og UU/IU (se også vedlæg til
dette referatet)
Kjeld B opfordrede til at oplære nye ledere i klubben. Den næste generation af ledere skal på banen. De
skal turde tage ansvar.
Formanden takkede de afgåede bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for en lang og trofast indsats for den
vestjyske volley.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Formanden takkede dirigenten for den fine ledelse af slaget.
ref. JD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efter mødet aftaltes stormøde for alle kredsens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer til lørdag d. 7. juni 97.
Her forventes alle at deltage.

