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Ansøgning om støtte til materialer i volleyligaprojektet
Slutspillet i Volleyligaen er i fuld sving, og bestyrelsen har netop forlænget samarbejdet med Cheftræner Martin
Olesen. Det betyder at vi er i gang med forberedelserne til den kommende sæson, hvor den positive udvikling skal
fortsætte, og der skal bygges lag på. Det tegner ovenud lovende, senest personificeret med tilgangen af flere spillere
fra den øverste danske hylde, og et yderligere styrket erhvervssamarbejde.
HVK er en klub der vil vinde og vi stiller store krav til os selv i klubben. Denne holdning har også medvirket til at
etablere os i toppen af dansk volleyball, hvor vi har vundet DM Bronze de sidste tre sæsoner, og også spillet
Pokalfinale to gang. I indeværende sæson blev et andet stort mål indfriet med en bronzemedalje ved de nordiske
mesterskaber (NCC). Dette kunne ikke lade sig gøre uden støtten fra KFU og elite 2650, og det er vi meget
taknemmelige for, da de stigende krav til ligarammerne er økonomisk meget hårde at efterkomme, og derfor denne
anmodning.
Volleyball Danmark stiller krav til ligaklubberne, hvilket vi forsøger at efterkomme bedst muligt bl.a. via godt
samarbejde med Hvidovre Kommune, sponsorer og via klubbens egne indtægtsgivende aktiviteter.
I dette tilfælde har vi brug for jeres opbakning, da ligakravet til bander rundt om banen, samt indfasningen af den nye
kampbold, medvirker til at presse vores stramme budget på materialeområdet. Desuden har klubben behov for en lab
top, som kan bruges både til at styrke det tekniske setup til ligakampe samt til brug for klubbens administration.
Klubbens økonomi er efter to underskudssæsoner ved at være genoprettet, via målrettet klubarbejde og besparelser,
bl.a. pga. et fantastisk år med madsalg på Roskilde festival og Midsommermarked ved Rebæk Sø samt en stigning i
kontingentsatserne til hele klubben. Den gode indsats med at skabe sund økonomi, gør at vi kan afsætte midler til
egenfinansiering, dog fortrinsvist i 2020 og vi ansøger hermed om kr. 37.000 ex moms i Kultur- og fritidsudvalget.
Kravene til afviklingen, som man kan læse i de vedhæftede regulativer, øges gradvist på udvalgte områder, hvilket er
forbundet med nogle heftige omkostninger for ligaklubberne. Vi arbejder løbende på at vedligeholde og udvikle et
optimalt udviklings- og præstationsmiljø samt økonomien omkring, og derfor også på at kunne tilbyde attraktive
rammer og gode hjemmebane events til gavn for tilskuere og samarbejdspartnere.
Teknisk udstyr
Klubbens tekniske udstyr, som er essentielt pga. krav til afviklingen af kampe i Volleyligaen, er store, og er absolut
afhængige af løbende opdatering og investeringer på området. Krav om online statistik og håndtering af video, stiller
store krav til både faglighed og udstyret. Noget udstyr som vi i klubben arbejder hårdt for at skaffe og vedligeholde.
HVK har tilknyttet en af landets dygtigste personer på dette område, hvilket tilfører trænerteamet en styrkelse af
deres performance via målrettet analyse af modstandere samt af egne styrker og svagheder.
HVK har brug for rigtig god en pc til at styrke dette set up, som KFU gav tilskud til i 2017, og som vi efterfølgende har
investeret en del i, for at holde os i front på udviklingen i dansk og international volleyball.
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Ny type bolde
Mikasa har udviklet en ny topbold, V200W. Bolden er netop godkendt af det internationale volleyballforbund FIVB og
vil blive obligatorisk i internationale kampe samt i Danmarksturneringen.
Volleyball Danmarks Forretningsudvalg har vedtaget, at Mikasa V200W bliver obligatorisk i Danmarksturneringen.
Det vil dog ske ved en overgangsordning, så det i den kommende sæson (2019-20) vil være tilladt at spille med den
nye V200W eller den nuværende MVA200 Mikasa i VolleyLigaen – derefter vil det være et krav at udelukkende at
benytte den nye bold. I sæsonerne 2019-20 og 2020-21 vil det være tilladt at spille med den nye V200W eller den
gamle MVA200 Mikasa bold i 1. og 2. division, hvor HVK pt. har et 1. divisionshold (H2) og to 2. divisionshold. (D1 og
H3), så for disse hold vil overgangsperioden være to år.
Et boldskifte betyder at der også skal trænes med denne type bolde, hvilket betyder en markant investering, da det på
liga- og divisionsniveau er essentielt at der trænes og spilles kampe med samme type bold. Vi har derfor brug for
minimum 120 bolde for at kunne træne optimalt, hvilket vi forestiller os kan gøres via en indfasning over to år.
Volleyball Danmark har, for at lette overgangen, udarbejdet et eksklusivt tilbud sammen med forbundets boldsponsor
Mikasa Danmark. Vi ønsker støtte til en tvungen investering som vi desværre ikke kan undgå inden for de nærmeste to
år. Planen er at vi anskaffer os 60 nye bolde i 2019 og 60 efterfølgende i 2020, og derved vil indfasningen være
komplet.
Det skal nævnes at vi vælger det billigste alternativ, da den anden godkendte kampbold af mærket Molten, er
væsentlig dyrere. De bolde der bliver overflødiggjort, er fortsat brugbare, og vil blive tilbudt folkeskolerne til deres
volleyballundervisning i forbindelse med volleyklubbens store skolestævner.
Mikasa V200W
Tilbud ved køb af mindst 36 bolde – Pris: kr. 400 ex. moms

Nuværende kampbold, Mikasa MVA 200

Ny kampbold, Mikasa V200W
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Rammer
Vi er i HVK bevidste om at Frihedens Idrætscenter har sine pladsmæssige begrænsninger, men vi arbejder for at skabe
et godt udviklingsmiljø, og en god atmosfære og nogle stemningsfulde arrangementer, hvilket faktisk godt kan lade sig
gøre i et fornuftigt omfang. Bl.a. andet etablerer klubben til alle hjemmekampe et ”kamp set up” som danner en form
for ”manege” via reklamebander, bannere og stole, som medvirker til intens stemning når der er rigtig mange i hallen.
HVK er fortsat indehaver af rekorden for flest tilskuere til en kamp i grundspillet, med 694 tilskuere.
Der er en række ligakrav til antallet og opstillingen af CEV-bander til kampe i Volleyligaen (CEV = det Europæiske
volleyballforbund). For at leve op til de påkrævede kamprammer fremadrettet, skal HVK investere i bander), seks nye
bande, der sammen med vores nuværende bander vil kunne sikre os at vi lever op til forbundets krav på dette
område.
Anskaffelsen af disse bander vil desuden medvirke til at klubben råder over flere salgbare reklameområder, hvilket vi
arbejder målrettet på, da det vil medvirke til at styrke klubbens økonomiske fundament. En af banderne er dedikeret
til Hvidovre Kommune og opsættes gratis til alle hjemmekampe. (se plantegning)
Øgede krav i Volleyligaen fra Volleyball Danmark:
Hal- bane- og rekvisit reglement
§10
Bander omkring bane i VolleyLigaen indføres gradvist, så banen er fuldt omkranset af bander fra sæsonen
2022-23
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Budget

Udstyr
Client PC, labtop
6 dobbeltbander
60 Bolde, Mikasa, 2019
60 Bolde, Mikasa, 2020

Pris ex moms
kr. 8.000,00
kr. 9.000,00
kr. 24.000,00
kr. 24.000,00

Leverandør
Elgiganten
Expression
A-Sport
A-Sport

Samlet udgift
Ansøges hos KFU
Klubbens egenfinansiering

kr. 65.000,00 (kr. 81.250 inkl. moms)
kr. 37.000,00 (kr. 46.250 inkl. moms)
kr. 28.000,00 (herunder bolde for 2020)

Vi håber at udvalget vil prioritere at støtte klubbens behov, og vi appellerer til jeres hele, eller alternativt delvise
støtte. I tilfælde af ingen eller delvis støtte, vil vi være nødsaget til at prioritere midler til egenfinansiering fra
klubkassen, hvilket der ikke er budgetteret med. Dette vil være en benhård prioritering, men nødvendig for at
overholde gældende krav.

Med venlig hilsen
Hvidovre Volleyball Klub
Tlf.: +45 3074 7804
www.hvk.dk

Bilag:
Propositioner for Danmarksturneringen
Hal, bane og rekvisitreglement_Volleyball Danmark

Side 4 af 4

