Remissvar tävlingsbestämmelser 2019-2020, remissomgång 2.

§ 7 GDPR
Tvingande bestämmelser lag.

§ 18 Internationell representation
Platser i det europeiska cupspelet för klubblag tilldelas utifrån direktiv från CEV vilket vi enbart har
att förhålla oss till. Vi tycker att tidigare fördelningsprioritering med GP mästare och därefter Svenska
mästarna osv är bra.
Om man bara får 1 plats till internationellt spel är det viktigt att om laget som väljer att tacka nej gör
det i så god tid att nästa lag får möjlighet att representera Sveriges klubbvolleyboll i stället. Svenska
Volleybollförbundet borde verka för att Svenska klubblag ges möjlighet att komma ut och möta
internationellt motstånd, därför borde prispengarna vid Grand Prix utbetalas till föreningen som är
berättigad oavsett vilken form av internationellt spel vi pratar om. Klubbmästerskapen för NCC måste
vara berättigat till stöd, då det även är förknippat med kostnader som vida överstiger dessa
prispengar.
§ 30 Internationella övergångar till Sverige, ITC
Falkenbergs volleybollklubb ser inga skäl till att ändra dagens bestämmelser gällande tidsperioder för
övergångar av internationella spelare.
§ 31 Utbildningsbidrag
Vi tycker att Utbildningsbidraget ska ligga kvar på dagens nivåer och sätt som det är idag gällande
tävlingsbestämmelserna.
Falkenbergs Volleybollklubb tycker det är bra att det finns ett utbildningsbidrag idag på en skälig nivå
för föreningar som annars inte skulle kunna komma överens.
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Den stora frågan dock i det här fallet att frågan är tvådelad. Det vill säga att vi har ett bekymmer
med att det finns för få ungdomsspelare i Svensk Volleyboll och då ställer vi oss frågan. Ger det här
förslaget om höjda utbildningsbidrag och mer administration för Svensk Volleyboll fler
ungdomsspelare. Nej det tror inte vi.
Den andra frågan vi borde ställa oss är hur får vi dom spelare som vi har idag att inte lägga av med
sitt idrottande på elitnivå i förtidig ålder. Här tror vi att klubbarna och Svenska Volleybollförbundet
måste rannsaka sig själva. Vi tror att mer resurser måste tillföras klubbarna så att man inom Svensk
Volleyboll skulle kunna ha spelare som kan ägna sig åt sin idrott åtminstone på halvtid. Vi kan
jämföra med den lokala fotbollsföreningen på elitnivå som tränar i antal timmar i princip lika många
som vad våra volleybollspelare gör. Skillnaden är att där kan man både på ledarstab och spelartrupp i
princip avlöna alla. Då inte ovanligt att man kan bli både 30 – 35 år innan man avslutar sin elitkarriär.
Hur gör Svensk Volleyboll och dess elitföreningar för att tillföra mer kapital till sporten? Detta hänger
ihop med Internationella framgångar att synas i media m.m.
Vi kan inte bara ta ut en fråga och tro att den enskilt ger lösning på ett problem för vi kommer då
bara skapa nya.
Vi föreslår att man i så fall tar tag i frågorna från både elitserieföreningen och Svenska
volleybollförbundets styrelse som borde ha ett gemensamt intresse av att diskutera dessa
framtidsfrågor.

§ 36 & 52 Spelares vandring mellan lag.
Inga avvikande synpunkter.
§ 44 2020/2021 nytt upplägg för Div 1
Vi tycker det är bra med en serie om 10 lag.
Resterande paragrafer har vi inga synpunkter på.
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