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Ansøgning om tilskud til deltagelse i Nevza Clubs Championship (NCC) 2019-20

Hvidovre Volleyball Klub (HVK) ansøger hermed om økonomisk støtte fra Kultur- og fritidsudvalget, til deltagelse i
gruppespillet ved de Nordiske mesterskaber (NCC) i volleyball for herrer.
Klubbens ligahold vandt i sæsonen 2018-19 for første gang i klubbens historie (bronze-)medaljer i turneringen, hvilket
var en fantastisk præstation og understreger at Hvidovre råder over et tophold i skandinavisk volleyball.
Holdet kvalificerede sig igen til deltagelsen via sidste sæsons flotte sølvmedaljer i volleyligaen.
Igen i år har vi en spændende trup, med en god kombination af rutinerede spillere med stor landsholdserfaring og
mange unge og talentfulde spillere, og derfor er deltagelse meget attraktiv for både klubben og truppen, hvor byens
bedste volleyballspillere får muligheder for at prøve kræfter med nordens bedste hold.
Det er ottende gang vi kvalificerer os til de nordiske mesterskaber, hvilket vi opfatter som et resultat af klubbens
målrettede arbejde med elitemiljø og talentudvikling, som kommunen via elitepuljen (2650) har markant del i.
Det er generelt svært at kvalificere sig til deltagelse i international idræt, og i vores tilfælde er det et produkt af
langsigtet elitesatsning og talentudvikling, og for spillerne, en vigtig del af at spille topvolley i Hvidovre.
Nu har vi i Hvidovre Volleyball Klub igen fået muligheden for at deltage i de nordiske mesterskaber, hvilket vi er rigtig
glade for og stolte af.
Da kravene til afviklingen, som man kan læse i de vedhæftede regulativer, er høje og forbundet med forholdsvis et
omfattende budget, ansøger vi om støtte, da vi ellers frygter at måtte nedprioritere deltagelsen. Udgiften kan variere
en del, da den geografiske placering af puljerne ikke er afgjort endnu. Derfor estimerer vi en ikke finansieret udgift på
kr. 59.650, - hvor vi forventer en egenbetaling på kr. 30.000 og ansøger hermed KFU om støtte på det resterende
beløb på: kr. 29.650
Klubben arbejder løbende på at kunne nedbringe udgifter til ligaholdet via sponsorater og erhvervsnetværk, og
forsøger vi at rette fokus på elitesport bl.a. via live streaming af kampene og inddragelse af vores
ungdomsmedlemmer, og samtidig får vi mulighed for at profilere byens navn internationalt.
Der udarbejdes og fastlægges en medieplan hvor de sociale og lokale medier benyttes til at eksponere byens og
klubbens navn positivt. Der streames også live fra kampene hvor der efter planen spilles kampe i perioden fra fredag
d. 8. til søndag d. 10. november 2019.

Ny type bolde
Mikasa har udviklet en ny topbold, V200W. Bolden er netop godkendt af det internationale volleyballforbund FIVB og
vil de kommende år afløse den nuværende (MVA 200) of blive obligatorisk i internationale kampe samt i
Danmarksturneringen. Denne bold er vi i klubben derfor nødt til selv at overgå til, hvilket vi er nødsaget til at gøre
gradvist, da det ellers vil være en for stor en mundfuld økonomisk. V200W vil i et givent omfang blive benyttet i NCC,
og boldskiftet betyder at der også skal trænes og spilles træningskampe med denne type bolde, som
kampforberedelse på elitært topniveau. Vi har derfor brug for minimum 20 bolde for at kunne forberede os optimalt,
og ansøger derfor også om støtte til dette område.

Mikasa V200W
Pris: kr. 420 ex. moms

Vi håber at udvalget kan se en fordele ved at byens elitesport og i særdeleshed volleyklubben, som har etableret sig i
toppen af den nationale elite, deltager i denne form for international event, og vi ansøger hermed om fuld eller delvis
støtte.

Overnatning + forplejning (75 Euro x 2 døgn x 16 personer)
Deltagergebyr (1500 Euro)
Bolde (20 stk. Mikasa V200W)
Transport af spillere/ledere
Estimeret udgift
Egenbetaling
Ansøgning til KFU

Med venlig hilsen
Hvidovre Volleyball Klub

Bilag: NEVZA CLUB CHAMPIONSHIPS (NCC) - REGULATIONS 2019-2020

I alt

kr. 18.000,kr. 11.250,kr. 10.400,kr. 20.000,kr. 59.650,-

I alt

kr. 30.000,kr. 29.650,-

