
2019-20 Volleyball Syddanmark og Fyns Volleyball Kreds U14, U16 og U18 

Side 1 af 3 
 

Ungdomsstævnereglement 
  
Volleyball Syddanmark afholder i samarbejde med Fyns Volleyball Kreds ungdomsstævner for alle U14, U16 og 
U18 hold. Stævnerne vil fungere som træningsstævner for alle de deltagende hold.  
I foråret 2020 udbydes KUN DM-kval stævner, hvor man så vidt muligt vil blive inddelt efter hhv. geografi og 
niveau. Læs mere i Reglement for DM-kval, der kan findes her: 
http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/ungdomsturneringer 
 
Hensigten med ungdomsstævnerne er at give de deltagende klubber en stævneform som giver mulighed for at 
flest mulige hold kan komme til stævner i U14, U16 og U18 rækkerne. Det er håbet, at mange hold vil bruge 
turneringen til at spille hold sammen samt at kunne få flest mulige spillere ud og spille 6-mands volleyball. Målet 
er, at vi med en stor mængde af ungdomsspillere kan sikre en fortsat udvikling af ungdomsvolleyball i Volleyball 
Syddanmark og på Fyn.  
 
Ungdomsstævnerne vil foregå over 3 stævner i efteråret.  
Hold fra andre kredse er velkomne til at deltage i alle stævnerne i efteråret. 
Ungdomsstævnerne afholdes som fællesstævner, hvor både U14, U16 og U18 hold deltager i følgende rækker 
DU14/DU16, HU14/HU16, DU16/DU18 eller HU16/HU18. 
Som udgangspunkt skal der være minimum 3 baner til rådighed ved alle stævner.  
 
1. Datoerne for stævnerne er: 

 21. september: Kolding, Bramdrupdam Sport- og Mødecenter. Her kommer alle klubber med alle deres 

ungdomsspillere fra U14 til U18. Nærmere koncept følger. 

 3. november: Marienlystcenteret, Windelvej 38, 5000 Odense C 

 7. december (kids, teen og ungdom): Tønder Sport- og Fritidscenter, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder  

DM-kval i efteråret + foråret: 

 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 

U14   18. januar 2020 23. februar 2020  22. marts 2020 

U16  23. november 2019  19. januar 2020  22. februar 2020  21. marts 2020 

U18  24. november 2019 18. januar 2020  23. februar 2020  22. marts 2020 

 

2. Tilmelding og pris  
Ungdomsstævnerne vil blive administreret af Volleyball Danmarks kontor og med projektkoordinator Sara Lilja 
Jensen som ansvarlig. DM-kval stævnerne administreres af MJVB v. Jørgen Donslund. 
Tilmelding til ungdomsstævnerne i efteråret foregår her: http://volleyball.dk/index.php/kredse/volleyball-
syddanmark/ungdomsvolley/tilmelding-ungdomsstaevner 
 
Tilmeldingsfristen er onsdag 1½ uge før stævnet. Alle kan frit tilmelde sig et stævne og man behøver således ikke 
tilmelde sig hele stævnerækken. 
Der kan tilmeldes hold i følgende aldersgrupper:  
 
Herre-ungdom: HU14/HU16 og HU16/HU18 Dame-ungdom: DU14/DU16 og DU16/DU18 
 
Pris: Et ungdomsstævne koster 150 kr. pr. hold pr. stævne for hold, hvor klubben er klubmedlem af Volleyball 
Danmark og 200 kr. for hold, der ikke er medlem af Volleyball Danmark.  
 
  

http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/ungdomsturneringer
http://volleyball.dk/index.php/kredse/volleyball-syddanmark/ungdomsvolley/tilmelding-ungdomsstaevner
http://volleyball.dk/index.php/kredse/volleyball-syddanmark/ungdomsvolley/tilmelding-ungdomsstaevner
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3. Aldersgrænser  
Turneringen er åben for alle U14-, U16-, og U18-spillere.  
U18: Født 2002-2003 
U16: Født 2004-2005  
U14: Født 2006-2007  

 Holdet tilmeldes i den aldersklasse som den/de ældste spiller(e) på holdet har. 
   
4. Øvrige forhold 
Et hold der deltager i turnering skal opfylde de almindelige regler for at stille et lovligt hold, men med enkelte 
afvigelser: 

 Det er tilladt at spille med kun 5 spillere på banen, enten fordi et hold med 6 spillere får en skade, som 
gør at den pågældende spiller ikke kan spille videre, eller hvis et hold kun kan stille med 5 spillere til 
stævnet.  

 Jævnfør de anvisninger beskrevet i pkt. 10 kan mix hold deltage i den række, hvor det sportsligt giver 
mest mening.  

 Der kan gives dispensation til, at et HU14 hold kan deltage i rækken, hvor DU14 hold deltager, hvis der 
vurderes, at det pågældende HU14 hold fysisk og teknisk er svarende til DU14 holdene.   

 Det er som udgangspunkt ikke tilladt spillere at deltage på mere end ét hold ved samme stævne, men 
man kan efter aftale med stævneledelsen og Sara Lilja Jensen låne spillere ad hoc, hvis dette er 
nødvendigt for at kunne stille hold.    

 
5. Klubskiftebestemmelser, klubtilhørsforhold og holdfællesskaber 
Hvis en spiller skifter klub, og ønsker at opnå spilletilladelse for sin nye klub, skal bestemmelserne i Volleyball 
Danmarks klubskiftereglement følges. En spiller kan godt være tilknyttet et seniorhold for én klub og samtidig 
spille senior eller ungdom i en anden klub, hvis den pågældende spiller har en godkendt talentkontrakt jf. 
reglementet for talentspillere.  

Der kan lånes spillere fra andre klubber for at kunne stille hold ved disse ungdomsstævner. Kampe ved disse 
ungdomsstævner binder ikke spillere til en bestemt klub eller holdfællesskab. 

Således er det ikke nødvendigt at ansøge om holdfællesskab, for at flere klubber kan gå sammen om at deltage i 
disse stævner. Ønskes officielt holdfællesskab til brug ved DM-kvalifikation, skal dette gøres senest 3 uger før 
tilmeldingsfristen til den pågældende kvalifikationsturnering, dog senest 31. december. 

 
6. Licens 
Alle spillere, som deltager på et ungdomshold, skal have indløst og betalt personlig licens for at kunne deltage i 
turneringen. En kamp kan ikke tabes som følge af en manglende personlig licens, men holdene henstilles til at 
overholde reglen om licens. Ved gentagne overtrædelser kan hold dog blive trukket fra fortsat deltagelse i 
stævnerne. 

7. Spilleregler  
Der spilles efter de af Volleyball Danmark udgivne internationale spilleregler i nyeste udgave. Hvis der kun 
deltager 3 hold spilles der 3 sæt uanset udfaldet. Når en række har flere end 3 hold spilles der bedst á 3 sæt. 1. og 
2. sæt spilles til 25 og evt. afgørende sæt til 15. Der skal dog altid vindes med mindst to overskydende point. 
Volleyball Danmark og stævneledelsen forbeholder sig ret til at gennemføre en alternativ stævneform, hvis dette 
vurderes hensigtsmæssigt for afviklingen. 

Placering i pulje afgøres efter:  
 1. antal sejre 
 2. sæt-difference 
 3. bold-difference 
 4. indbyrdes kamp  

http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/faellesturneringsreglement
http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/ungdomsturneringer
http://minsport.volleyball.dk/Login.aspx
http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/spilleregler
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8. Påklædning  
Alle hold henstilles til at spille efter de gældende regler for påklædning i en volleyballkamp.  
 
9. Dommere og sekretærer  
Holdene dømmer hinanden. Det henstilles til, at unge dommeres trænere eller ledere vejleder og hjælper den 
evt. usikre dommer under kampen, både for de deltagende holds skyld, men også for ikke at fratage 
ungdomsspilleren lysten til at dømme. Holdene er ligeledes sekretærer for hinandens kampe og den siddende 
sekretær har ansvaret for at bringe kampskema til stævneledelsen så snart kampen er færdigspillet. 
 
10. Inddeling af rækker 
Der vil til alle ungdomsstævner arbejdes i fleksible rækker. Det enkelte hold skal meldes til i den række, hvor det 
vurderes at give mest mening for spillerne at deltage. To rækker kan blive lagt sammen, hvis det vurderes af 
stævneledelsen, at det giver mest sportslig mening. 
 

Række 
 

Aldersgrænser Nethøjde Foreslået 

DU14/DU16 2004-2007 2.15 *Hvis begge hold er enige, kan nethøjden sættes lavere dog ikke 
under 2.05 

DU16/DU18 2002-2005 2.24 *Hvis begge hold er enige, kan nethøjden sættes lavere dog ikke 
under 2.15 

    

HU14/HU16 2004-2007 2.24 *Hvis begge hold er enige, kan nethøjden sættes lavere dog ikke 
under 2.10 

HU16/HU18 2002-2005 2.35 *Hvis begge hold er enige, kan nethøjden sættes lavere dog ikke 
under 2.24 

 
11. Afvikling af de enkelte stævner  
Afviklingen sker efter den model, hvor det vurderes giver den bedst mulige afvikling både sportsligt og for 
arrangøren. 
En række kan aflyses eller lægges sammen med en anden række, hvis der er mindre end 3 deltagende hold. Ved 2 
tilmeldte hold, kan det aftales indbyrdes mellem holdene om at spille kampen på et andet tidspunkt. 

http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/spilleregler

