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Til klubberne i FVBK og Volleyball Sydjylland (VSy) 

 
Indbydelse til Danmarksserie 2018/19 
  
Hermed indbydelsen til Danmarksserie turneringen for klubberne i FVBK og VSy. Der er også denne sæson 
åben tilmelding til rækken for både damer og herrer. 
  
Turneringsstruktur for Danmarksserien 
Med baggrund i såvel erfaringerne fra de seneste 2 sæsoner som i et vist omfang også indkomne 
tilbagemeldinger fra nogle af de deltagende klubber samt fordi DS er kvalificerende og dermed forberedende 
trin til at spille i Danmarksturneringen, er det besluttet, at vi afvikler hovedturneringen med en lignende 
struktur, hvor holdene kun spiller én kamp pr. spilledag.  
 
Danmarksserien spilles forventeligt med første runde i uge 40 og afsluttes forventeligt uge 13 2019.  
Læs nærmere om strukturen i ligeledes tilsendte udkast til propositioner. 
 
Bemærk at der er krav om dommerpåsætning med uddannede dommere i hele turneringen, og at 
hjemmeklubben har ansvaret herfor, hvorfor klubberne på det kraftigste opfordres til at udvælge emner med 
henblik på uddannelse af flere dommere – se ligeledes tilsendte brev om dette. 
 
Bemærk, at turneringen er kvalificerende ift. oprykning til Volleyball Danmarksturneringer. Alle klubber 
uanset placering skal senest 1. marts 2019 melde tilbage til turneringsansvarlig, hvis man IKKE ønsker 
oprykning. For nærmere detaljer om oprykningspil m.v. se www.volleyball.dk. 
 
Økonomi – gebyrer, licens og udligning af omkostninger 
Tilmelding til Danmarksserie sæson 2018-2019 kr. 4.600,- opkræves af FVBK. Af dette beløb udgør 
kredsholdslicens til VD kr. 2.400. 
 
Klubberne/ spillerne skal selv sørge for afregning af personlig licens til Volleyball Danmark. 
 
Der er ingen kørsels- og dommerudligning i rækken. 
 
Tilmelding sker ved mail til  turnering@FVBK.dk, med følgende oplysninger: 

• Klub 

• Køn 

• Turneringskontakt (navn, mail og telefon) 

• Hjemmebane – primær og eventuelt sekundær - se kommentarer om haltider nedenfor 

• Generelle kontaktoplysninger om klubben:  

▪ Formand 

▪ Kasserer 

▪ Kids- og ungdomskontakter 

▪ Mix-motion 

▪ Dommer 

 

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 fredag den 31. august 2018. 
  
Fortryk og Haltider 
Med baggrund i tilmeldingerne udarbejder og udsender TL primo september et rundefortryk, som danner 
baggrund for klubbernes bestilling af haltider til afvikling af hjemmekampe. 
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For klubber med 2 eller flere hold i DS rækkerne samt Danmarksturneringens 1.- og 2. divisioner vil vi efter 
bedste evne forsøge at tilpasse fortrykket og lægge stævnerne på de samme datoer i samme hal, men dette 
kan besværliggøres markant grundet divergens i antallet af hold i de pågældende rækker. 
 
Fristen for tilbagemelding af disse haltider er onsdag den 19. september. Vi anmoder alle klubber om at 
planlægge denne opgave samt at give tilbagemeldingerne snarest muligt og gerne før fristen. 
 
Læs mere om rammerne for fastlæggelse og reservation af haltid i de medsendte propositioner for 
turneringen. 
 
 
FVBK turneringsadministration og information 

Administrationen af Danmarksserien udføres fortsat af turneringsleder (TL) Tobias 
Muldager. Tobias har dette bijob hos FVBK ved siden af sit studie. Han vil have en fast 
”kontordage samt dertil checke mailbox 1 til 2 gange med henblik på at håndtere det mest 
hastende. Man kan derfor som udgangspunkt ikke forvente at få svar på henvendelser fra 
dag til dag. 
 
Turneringsledelsen og FVBK vil i den kommende sæson have fokus på information bla. 

med erfaringerne fra den forgangne sæson, som jo var den første med FVBK administration efter mange år 
i VD regi. 
 
Spørgsmål  
Er du kommet i tvivl eller har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
 

 

FVBK’s turneringsadministration 

turnering@fvbk.dk 


