
 

Til klubberne i FVBK og Volleyball Sydjylland 
 
Indbydelse til Danmarksserie 2017-18 
  
I sæsonen 2016-2017 lancerede vi en ny turneringsform i FVBK og Volleyball Sydjylland. Dette skete med 
baggrund i, at både antallet af hold i Danmarksserien og serie 1 over en årrække har været for nedadgående 
volumenmæssigt. Med baggrund i erfaringerne fra sidste sæson og klubbernes tilbagemeldinger har vi 
besluttet at gå tilbage til strukturen med en sideløbende Danmarksserie og Serie 1.   
 
Der fremsendes særskilt invitation til Serie 1 på henholdsvis Fyn og i Sydjylland. 
 
 
Turneringsstruktur for Danmarksserien (DS) 
Danmarksserien for damer og herrer spilles over sæsonen 2017-2018. Klubber, som er medlem af FVBK 
eller Volleyball Sydjylland og dermed en del af Volleyball Danmark kan tilmelde hold til henholdsvis DS for 
damer (DSD) og DS for herrer (DSH). En klub kan tilmelde mere end et hold til for hvert køn. 
 
Efterårets turnering afvikles som udgangspunkt med tre-holds stævner, hvor der spilles alle mod alle. Hvert 
hold, spiller således 2 kampe (bedst af 5 sæt) pr. spilledag. Der er ingen dommerpåsætning i efterårets 
turnering, men oversiddende hold stiller med dommer. Klubberne opfordres til at stille uddannede dommere. 
 
Forårets turnering afvikles i traditionel form, hvor holdene spiller alle mod alle og en kamp pr. spilledag. Der 
tages forbehold for i foråret at dele rækken baseret på holdenes placering i efterårets turnering. Der er krav 
om dommerpåsætning med uddannede dommere i denne del af turneringen. Hjemmeklubben har ansvaret 
herfor.  
 
Bemærk, at turneringen er kvalificerende ift. oprykning til Volleyball Danmarksturneringer. Alle klubber 
uanset placering skal senest 1. marts 2018 melde tilbage til turneringsansvarlig, hvis de IKKE ønsker 
oprykning. For nærmere detaljer om oprykningspil m.v. se www.volleyball.dk. 
 
Danmarksserien spilles forventeligt med første runde weekenden 30. september/1. oktober og afsluttes 
marts/april 2018. Vi er dog lidt senere ude end normalt, så vi kan være tvunget til at starte en uge senere. 
 
Der er ingen kørsels- og dommerudligning i rækken. 
 
 
Takster  
Tilmelding til Danmarksserie sæson 2017-2018 kr. 4.500,-, heraf udgør kredsholdslicens til VD kr. 2.300. 
Gebyr opkræves af FVBK. 
Klubberne/ spillerne skal selv sørge for afregning af personlig licens til Volleyball Danmark.  
 
Tilmelding til  turnering@FVBK.dk, med følgende oplysninger: 

• Klub 
• Køn 
• Turneringskontakt (navn, mail og telefon) 
• Haltider til afvikling kampe i efteråret (evt. Også foråssæson)– se kommentarer nedenfor 
• Generelle kontaktoplysninger om klubben:  

 Formand 
 Kasserer 
 Kids- og ungdomskontakter 
 Mix-motion 
 Dommer 

mailto:turnering@FVBK.dk


 
En klub kan deltage med mere end ét hold i henholdsvis rækken for herre og damer.  De almindelige regler 
for op- og nedrykning gælder mellem disse hold.  
 
Sidste frist for tilmelding er søndag den 11. september 2017. 
  
 
Haltider  
Vi anmoder alle klubber om at lave en indberetning af deres haltider til kampe i Danmarksserien. I efteråret 
skal I påregne 6 timer i hallen excl. ½-1 time til etablering og ½ time til oprydning (sidstnævnte skal ikke 
indberettes).  
 
For klubber med 2 eller flere hold i efterårets turnering vil vi forsøge at lægge stævnerne på de samme 
datoer i samme hal.  
 
Hvis vi skal lægge en god turnering skal vi gerne have haltider i 2-3 weekender i efteråret fra hver klub/hold  
 

Kredspokalturneringen  
Hold der er tilmeldt Danmarksserie kan gratis deltage i kredspokalturneringen, som der indbydes til særskilt.  
 
 
Ny FVBK turneringsadministrator 
Administrationen af især Danmarksserien har i flere år været udført af en medarbejder fra Volleyball 
Danmark på vegne af FVBK og Sydjyske. 
 
Da FVBK’s repræsentantskab og bestyrelse ønsker en tættere løbende kontakt til klubberne i området er 
der fra august tilknyttet en fast kreds- og turneringsadministrator, som blandt andet overtager de 
administrative opgaver, som Volleyball Danmark med stor omhu har udført for os omkring 
seniorturneringerne. 
 
Vores nye turneringsadminstrator Tobias Muldager er 22 år gammel og læser pt. på 7. semester på 
Matematik-Økonomi på SDU. Tag godt imod Tobias! Opgaverne er nye, men vi er sikre på, at han er den 
rigtige. Støt op om hans arbejde. 

 

Spørgsmål  
Er du kommet i tvivl eller har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os. 
 

FVBK’s turneringsadministration kontaktes på: turnering@fvbk.dk 

 

Med venlig hilsen turneringsstyregruppen for DS i FVBK og Volleyball Sydjylland 

Signe Kaack – Volleyball Sydjylland 
Claus Bøllingtoft – Volleyball Danmark (som administrerer Volleyball Sydjylland) 
Lars Hauge – FVBK 
Lambert Lambertsen - FVBK 
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