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Der er kun et par uger tilbage af sommeren. Og det er en spændende 
tid, som afslutter tre måneders konkurrence på den danske beachvolley 
tour. Lørdag den 30. august og søndag den 31. august – de to sidste dage 
i den officielle sommermåned – bliver finalestævnet afviklet på Amager 
Strand, og to par skal kåres som vindere af DM i beachvolley.

Men sommerens sidste uger er samtidig begyndelsen på noget nyt. 
Folkeskolerne har taget hul på et nyt skoleår – første år med en ny 
folkeskolereform. Denne stiller krav om 45 minutters fysisk aktivitet 
om dagen for alle elever. Derfor er jeg rigtig glad for, at Nordea-
fonden har valgt at støtte et projekt, som vi kalder ’Volley i skolen’.  
Kort fortalt, så vil Dansk Volleyball Forbund stille volleyballnet op på 
120 skolers grønne områder landet over. Skolerne vil også få bolde, 
og med de lokale volleyballklubbers hjælp vil den blågule volleyball 
forhåbentlig blive ligeså udbredt i frikvartererne som fodbold og 
basketball. 

I denne udgave af Volleyball Magasinet kan du blandt andet læse mere 
om vores ambitiøse ’Volley i skolen’-projekt. Vi varmer også op til 
DM-finalerne i beachvolley og har samlet nogle af de bedste billeder 
fra beachtouren. Vi kigger også nærmere på VM for herrer i Polen, 
de uddannelser, som DVBF tilbyder, og Volleywood har igen haft 
fingrene i en markant profil fra den internationale volleyballverden.

God sommer og god læselyst! 
Peter Morell, bredde- og udviklingschef, Dansk Volleyball Forbund 
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Sabina Altynbekova fra 
 Kazakhstan vil helst gøre sig 
bemærket for sine sports-
lige kvaliteter på volleyball-
banen, men det er hendes 
udseende, der med et slag har 
g jort hende til et kendt ansigt 
i hele Asien. Ved de asiatiske 
U19-mester skaber skabte den 
slanke 17-årige volleyballspiller 
så stor opmærksomhed blandt 
publikum og presse, at det til 
sidst blev et problem for hold-

kammeraterne. ”Fansene stir-
rer bare på hende, og de føl-
ger ikke med i mesterskabet 
mere,” skrev en lokal avis ifølge 
Daily Mail. ”I begyndelsen var 
jeg smigret, men nu bliver det 
lidt for meget. Jeg vil gerne 
 koncentrere mig om at spille 
volleyball og blive kendt for det 
og ikke andet,” siger hovedper-
sonen selv.
Foto: Asian Volleyball 
 Federation

Kantspilleren Leonel Marshall 
fra Cuba har et imponerende 
godt afsæt. Den 196 cm høje 
cubaner hopper intet min-
dre end 127 cm – fra stående 
position vel at mærke. Giver 
du ham et tilløb og en bold at 
smashe til, så hamrer Marshall 
bolden ned fra 365 cm. Cuba 
kan også prale af at have en an-
den højtflyvende herre på hold-
kortet. Den 206 cm høje cen-

ter Robertlandy Simon har ikke 
blot et virkelig flot navn, når 
han letter fra gulvet, kan han 
smashe bolden fra – og hold 
nu fast – 389 cm. Rekorden 
for højeste hop fra stående til-
hører efter sigende den franske 
basket ballspiller Kadour Ziani, 
der efterlader 142 cm luft un-
der sig, når han sætter af.
 
Foto: CEV

17-årig for smuk til volleyball 

iraN forbyDer kviNDelige faNs og JourNalister

HaN Hopper 127 cm loDret op 

Det var et noget ensartet pub-
likum, der var til stede på Azadi 
Stadion i Teheran, da Iran spill-
ede World League i juni. Det var 
nemlig kun mænd, som havde 
fået adgang til kampene. Kvin-
delige tilskuere og journalister 
var bandlyst, skriver nyhedsbu-
reauet Irna. Kun en enkelt gang 
har kvinder fået lov til at heppe 
på det iranske hold i World 
League. Siden har kvinderne 

været bandlyst med undtagelse 
af journalister, som hidtil har 
fået lov til at dække kampene. 
Irans kvindelige vicepræsident, 
Shahindokht Molaverdi, har 
protesteret imod forbuddet for 
kvinder. Ifølge iranske medier 
har hun oplyst, at præsident 
Hassan Rouhani forsøger at 
løse problemstillingen. 
 
Foto: FIVB

KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL

CEV og boldproducenten Mi-
kasa har afsløret en helt ny grøn 
og gul volleyball, som udeluk-
kende skal bruges i Champions 
League i den kommende sæ-
son. Den grønne og gule bold er 
CEV’s første specialedesignede 
volleyball, og dermed følger 
volleyballsporten i fodsporene 
på andre internationale sport-
sorganisationer, som har leget 

med designet på bolden i forbin-
delse med store begivenheder. 
Det var præsidenten for CEV, 
 André Meyer, og Mikasas brand 
 manager, Daisuke Akiyama, 
som afslørede den nye bold med 
navnet ’MVA200 CEV’ ved 
den stort anlagte europæiske 
volleyball galla på Hofburg pal-
adset i Wien i slutningen af juni. 
Foto: CEV

Beachvolley er blevet en del af 
en brandvarm kartoffel i Jeru-
salem. Her er der blevet anlagt 
en kunstig strand, som har sk-
abt røre i byens ultraortodokse 
samfund. På stranden er der 
en surfing-simulator, mulighed 
for at spille beachvolley og en 
bar, som serverer alkoholiske 
drikke. Nogle af de ultraorto-
dokse jøder er bekymrede for, 
om de byboere, som nyder sol 

og sand, kunne komme til at 
’underminere helligheden ved 
den hellige by’. Flere ledende 
rabbinere vil have stranden 
fjernet, skriver Jerusalem Post. 
Modstanden mod stranden 
er nogle steder så stor, at den 
menneskeskabte attraktion er 
blevet stemplet som ’stranden 
af vederstyggelighed’ på et ul-
traortodokst nyhedswebsite.
Foto: Miriam Sommer

Volleyballbaner, vild luksus og 
hele feriebyer. Verdens mange 
enorme krydstogtsskibe sejler 
verdenshavene rundt og giver 
deres gæster et hav af oplev-
elser og muligheder for under-
holdning om bord. På verdens 
4. største krydstogtsskib, Lib-
erty of the Seas, kan du for 
eksempel spille volleyball, surfe, 
stå på skøjter og bokse. Det er 
rederiet Royal Caribbean In-

ternational, der ejer Liberty of 
the Seas, som er 339 meter 
langt og kan have 3.600 gæster 
om bord. Skibet er en ordentlig 
basse idet det fylder 160.000 
bruttoregisterton, som er det 
rummål, der anvendes ved 
måling af skibe. Det svarer 
rundt regnet til 452.800 m3, 
eller 452.800.000 liter mælk.

Foto: Stephen & Katherine

Ny grøN cHampioNs league-bolD

ultraortoDokse JøDer baNDer over beacHvolley  

sommer, sol og volleyball til vaNDs 
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Foto: Eventmedia

af Jakob Wärme HaNseN

Amager Stand danner rammerne om DM-
finalerne på Danish Beachvolley Tour 2014. 
Og finalestævnet ser ud til at blive en tæt 
affære, da mange forskellige konstellationer 
har vundet stævner undervejs på touren. 
På herresiden skal der måske findes en 
ny danmarksmester, da sidste års vinder 
af DM, Peter Kildegaard, ikke er med på 
Amager Strand sammen med sin makker 
Martin Olesen. Makkerparret udgør et af 
de danske beachlandshold og skal spille et 
NEVZA-stævne, som overlapper DM-
weekenden. 
Øjnene må derfor blandt andet rettes mod 
Lars Mayland, der sammen med forskel-
lige makkere er noteret for hele fem sejre 
på åres tour (pr. 13/8). En af makkerne har 
været den anden halvdel af DM-vinderne 
fra 2013, Bo Søderberg. Søderberg har 
vundet DM ikke færre end syv gange, mens 
Mayland er noteret for tre titler, seneste 
fra 2012. 
Det andet herrelandshold i form af An-
ders Hoyer og Mads Rosager må også være 
kandidater til at spille med om DM-guldet. 
Men det kan også være, at både Hoyer 
og Rosager slår sig sammen med to andre 
makkere. Her er den gamle ræv Dennis 
Spile Hansen med fire podieplaceringer 
på årets tour i spil som makker til Rosager, 
mens indendørs landsholdscenter Daniel 
Thomsen har været makker med Hoyer i 
tre stævner, hvor de er endt på podiet i dem 
alle.
En anden outsider til at stå øverst på DM-
podiet er Kaszas-brødrene, Sebastian og 

Oliver. Brødrene har ved redaktionens 
deadline blot spillet to stævner på touren 
med en sejr til følge i Aabenraa Challenger. 
Sidst men ikke mindst skal ranglistens num-
mer to og tre, Morten Overgaard og Daniel 
Jonassen, nævnes. Selv om det ikke er ble-
vet til en plads øverst på skamlen i år, så er 
det seks gange blevet til en placering som 
nummer to eller tre. 

mange guld-kandidater
Hos damerne stiller danmarksmesteren fra 
2012, Cecilie Køllner Olsen, i år op i en ny 
konstellation med Eva Mielskov Bang. Til-
sammen udgør makkerparret et af de dan-
ske beachlandshold, ligger nummer 1 og 2 på 
rang listen og er noteret for fem sejre på Dan-
ish Beachvolley Tour 2014. 
Et andet godt bud på en kommende DM-
vinder er det andet damelandshold i form 
af Line Trans Hansen og Helle Søndergård. 
Selv om det kun er blevet til en enkelt sejr 
på touren i år, Aabenraa Challenger, så har 
makkerparret været tæt på flere gange. 
Sidste års vindere, Karin Iversen og Line An-
ker Nielsen, har ikke rigtig fundet formen på 
årets tour, men det er alligevel blevet til tre 
podieplaceringer. Det bliver spændende at 
se, om de topper i slut august som sidste år.
En outsider til DM-titlen findes også i form af 
Emilie Glad Bak, der med forskellige makkere 
har spillet sig helt til tops i to stævner og ind-
tager en 4. plads på ranglisten. 
Endelig skal guldvinderen fra 2012, Charlotte 
Krøyer, og makkeren Pia Hove, der har vun-
det DM senest i 2011 og første gang i 1998, 
også nævnes som DM-kandidater. Det er 
blevet til en 1. og 2. plads i de to stævner, som 

makkeparret har deltaget i ved redaktionens 
deadline. 
DM i beachvolley begynder lørdag 30. au-
gust klokken 09.00 og slutter søndag 31. 
august, hvor finalerne spilles klokken 16 
og 17. Stævnet afvikles på Amager Strand i 
 samarbejde mellem Amager Volleyball Klub 
og Dansk Volleyball Forbund.

DM

Sand finale
Det sidste sand er ved at rende gennem timeglasset for årets beachvolley tour. Et tæt 
felt kæmper om at kunne kalde sig danmarksmestre i beachvolley, når den sidste bold 
rammer sandet på Amager Strand 31. august. 

raNglisteN
på beachvolley.dk kan du se den 
aktuelle spillerrangliste for damer 
og herrer. ved redaktionens 
afslutning 13. august topper 
cecilie køllner olsen damernes 
rangliste med 1.424 point, mens 
eva mielskov bang har 1.369 point 
på 2. pladsen og Helle søndergård 
1.202 point på 3. pladsen. øverst 
hos herrerne ligger lars mayland 
med 1.427 point, mens morten 
overgaard og Daniel Jonassen 
begge har 1.275 point. 

HVOR OG HVORNÅR? 
DM afvikles lørdag 30. august og 
søndag 31. august. 
fra klokken 09.00 begge dage.  
finalerne spilles klokken 16 og 17. 
Dm-stævnet afvikles på amager 
strand. 
Dm afvikles i samarbejde mellem 
amager volleyball klub og Dansk 
volleyball forbund.
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HERRER

2013: peter kildegaard / bo søderberg 
2012: lars mayland / teis corneliussen 
2011: bo søderberg / anders lund Hoyer 
2010: bo søderberg / anders lund Hoyer 
2009: bo søderberg / anders lund Hoyer 
2008: bo søderberg / anders lund Hoyer 
2007: lars mayland / teis corneliussen 
2006: martin simonsen / teis corneliussen 
2005: lars mayland / Jakob martens 
2004: bo søderberg / Jonas Napier 
2003: bo søderberg / andreas olesen 
2002: kristian knudsen / Jesper lundtang 
2001: kim kaszas / glen Hytoft 
2000: kim kaszas / glen Hytoft 
1999: Jens larsen / Jesper Hansen 
1998: peter lyø / thomas lyø 
1997: peter lyø / thomas lyø 
1996: kim kaszas / glen Hytoft 
1995: peter lyø / thomas lyø 
1994: Jens larsen / glen Hytoft 
1993: kim kaszas / peter borglund

DAMER

2013: karin iversen/line anker Nielsen 
2012: charlotte krøyer / cecilie køllner olsen 
2011: pia Hove / mette flügge 
2010: charlotte Dyhr / lotte vestergård 
2009: lotte vestergård / stine andreasen 
2008: lotte vestergård / stine andreasen 
2007: lotte vestergård / stine andreasen 
2006: pia larsen / stine andreasen 
2005: mette flügge / pia larsen 
2004: mette flügge / pia larsen 
2003: mette flügge / pia larsen 
2002: karin iversen / laila Hjort 
2001: karin iversen / laila Hjort 
2000: karin iversen / laila Hjort 
1999: mette flügge / pia larsen 
1998: mette flügge / pia larsen 
1997: louise sommer / pernille Jørgensen 
1996: karin iversen / christine ludvigsen 
1995: camilla petersen / pernille Jørgensen 
1994: berit Johansen / lone christensen 
1993: pernille Jørgensen / louise sommer

21 års 
DaNske mestre

Foto: Eventmedia

DM

viNDere på Dette års tour
ELITERæKKEN (pR. 13/8)

Aarhus Challenger: D: cecilie køllner olsen / eva 
mielskov bang og H: peter kildegaard / martin olsen

Odense Grand Slam: D: mia thaning olsen /simone 
marie okholm Hansen og H: peter kildegaard / martin 
olsen 
Amager Beachvolley Weekend: D: charlotte krøyer / pia 
Hove og H: lars mayland / bo søderberg

Ishøj Open: D: cecilie køllner olsen / eva mielskov bang 
og H: lars mayland / christopher Hansen

Randers Grand Slam 1: D: anneka Hastings / emilie glad 
bak og H: lars mayland / christopher Hansen

Randers Grand Slam 2: D: elisabet einarsdottir / berglind 
Jonsdottir og H: lars mayland / bo søderberg

Design City Kolding Grand Slam: D: emilie glad bak 
/ vendula Haragova (Wild card elite) og H: peter 
kildegaard / martin olsen

Copenhagen Grand Slam: D: cecilie køllner olsen / eva 
mielskov bang og H: anders Hoyer / Daniel thomsen

Kerteminde Grand Slam: D: Julie Jensen / rose olander 
og H: peter kildegaard / martin olsen

Vejers Beach Cup (Grand Slam): D: charlotte krøyer 
/ brooke seaman og H: lars mayland / christopher 
Hansen

Aabenraa Challenger: D: line Hansen / Helle søndergård 
og H: sebastian kaszas / oliver kaszas

Aarhus Grand Slam: bliver spillet efter redaktionens 
deadline.

Copenhagen Open: bliver spillet efter redaktionens 
deadline.

DM: Amager Strand: bliver spillet efter redaktionens 
deadline.
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blå bog
MADS ROSAGER 
født 15. marts 1991.

opvokset i aalborg og bor nu i 
odense. 
begyndte til volleyball, da han var 19 
år gammel. 
Har spillet beachvolley siden 2010. 
spiller sammen med anders Hoyer 
på årets beachvolley tour. 
makkerparret udgør også det ene af 
de to danske herrelandshold. 
Har vundet fire turneringer på den 
danske tour og Dm bronze i 2013.

DET VIDSTE DU (MÅSKE) IKKE OM MADS ROSAGER 
Han har rødder i brasilien og polen, som er to af verdens største 
volleyballnationer.
 
3 HURTIGE 
Er du mest til hund eller kat? 
”Hund. De er lidt hyggeligere end katte, selv om de kræver lidt mere 
tid.”

Hvilken sang kan du bedst lide at danse til? 
”Jakob sveistrup: ’tænder på dig’.”

Hvis du skal sammenligne dig selv med en figur fra en tv-serie, hvem 
skal det så være? 
Hodor fra game of thrones. en stor og stærk mand, der er meget 
hjælpsom og rolig, men som til tider slår sig løs (på beachvolleybanen). 

Foto: CEV

Foto: Eventmedia

af Jakob Wärme HaNseN

Beachlandsholdsspiller Mads Rosager fortæller om 
muligheden for at vinde DM, fordelene ved at være 
over to meter høj og Game of Thrones.

204 cm 
SandSchlager

i DeNNe serie svarer måNeDeNs profil på spørgsmål, 
som i Har stillet på facebook. 

Hvad er fordele og ulemper ved at være 204 
cm høj?
”Fordelene overgår ulemperne med flere 
længder. Jeg kan slå bolden højt uden at 
skulle hoppe en meter, og det gør spillet no-
get nemmere. Som blokspiller er det vigtigt 
at kunne komme ind over nettet, så mod-
standerens vinkler bliver mindre, og jeg kan 
komme længere ind over, fordi jeg er højere 
end de fleste. Desuden kan jeg dække et 
større område, fordi jeg har lange arme. Det 
gælder i blok, men også i forsvar, hvor jeg med 
et par skridt kan dække meget. Den største 
ulempe ved at være høj er nok, at jeg er mere 
udsat for skader end andre, så jeg bruger 
også meget tid i styrkecenteret for at undgå 
skader. Desuden kan mange to-meter-folk 
være lidt udfordret på motorikken og koor-
dinationen, men det har jeg trænet i andre 
sportsgrene, så jeg i dag har en fin motorik.”

Hvordan ser du dine chancer for at vinde 
DM i beachvolley?
”Jeg er vildt overrasket over niveauet på 
touren i år. Der er rigtig mange gode hold, 
der kan slå hinanden. Det betyder, at dags-
formen bliver rigtig vigtig. Der er otte 
rigtigt gode hold, der alle kan spille med om 
medaljer, og her ser jeg mig selv iblandt. Min 
sæson har været meget skadesplaget, og det 
kommer helt sikkert til at få indflydelse på 
resultatet til DM. Hvis min makker og jeg 
kan holde skaderne på et nogenlunde niveau, 

så vi kan træne dagligt, ser jeg gode mu-
ligheder for at få en medalje. Men om den 
kan blive af guld, tør jeg ikke spå om, fordi 
der er så mange gode hold. I de kommende 
sæsoner ser jeg gode muligheder for at kom-
me på toppen af skamlen. Jeg har mange år 
tilbage i mig og kan mærke min udvikling sta-
dig er stødt stigende, så det er helt sikkert 
en personlig målsætning at vinde DM på et 
tidspunkt.”

Hvad har oprykningen med DHV bety-
det for dig – både personligt, men også 
for din udvikling af beachvolleyevner?  
”Oprykningen med DHV kom lidt som en 
overraskelse. Efter jeg flyttede til Odense, 
skulle beachvolley være det primære, men 
med oprykningen til Volleyligaen, kommer 
jeg til at træne lidt mere med DHV, end det 
oprindeligt var tænkt. Indendørs volleyball 
giver mig vigtige evner på beachbanen. Det 
hårde spil, hvor man slår hårdt til bolden 
hver gang, gør det nødvendigt med et godt 
overblik, og dét kan jeg også bruge i beach-
volley. Det gælder specielt, når man skal se, 
hvor blokaden er. Man lærer at bruge mod-
standerens blokade i indendørs, når boldene 
ikke ligger 100 procent, og det er en situa-
tion, man tit står i på stranden.”

Hvad er Rosager/Hoyers målsætninger i 
international beachvolley i 2014?
”Anders er en af de mest rutinerede kræfter, 

vi har herhjemme. Med mine fire år i sport-
en er jeg meget urutineret, specielt når det 
kommer til international beachvolley. Det 
vigtigste for os i denne sæson er derfor, at 
jeg skal have en masse kampe mod nogle 
gode hold og mærke niveauet, og hvad der 
skal til for at spille med de store drenge. Vi 
skal etableres som et hold, der altid er med 
i kvalifikationen til de store CEV Masters 
turneringer. Jeg kan lære meget ved at spille 
med Anders Hoyer mod nogle af de bedste 
hold i Europa. Derfor handler 2014-sæ-
sonen ikke så meget om at vinde turner-
inger. Vi har et langsigtet mål, der rækker 
længere end 2014, om at blive et main draw 
hold, men det skal der noget rutine til for 
at blive.”
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SAND POESI

volleyball MAGASINET

I wish I could be as gorgeous as you are now. 
Strong and strong-willed. Muscled and lean. 
Compact, hard, soft, curved. Covered in sand. 
You are all long legs, tendons straining to push muscles further. 
You are all long hair tied back, braided. 
Concentration written on your face. 
4 girls. 1 net. 1 ball. 21 points. 
And you are a glowing beast.

DigtereN giNa youNg Har skrevet ’summer 2012 olympics: WomeNs beacH 
volleyball’, som er DeDikeret til De to amerikaNske beacHvolleyspillere 
misty may-treaNor og kerry WalsH. på De følgeNDe siDer kaN Du se 
Nogle af De flotteste sceNer fra DeN DaNske beacHvolley tour 2014

Fotos: Eventmedia
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Fotos: Eventmedia
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aXel JacobseN
Fra: TV Bühl (Tyskland) 
Til: Bolívar (Argentina)

Note: landsholdshæveren med de 
sikre hænder vender hjem til fødelan-
det argentina, hvor storklubben bolívar 
jagter genoprejsning efter et par sløje 
sæsoner.  
foto: morten olsen 

KLUBSKIFTER

UdlandS
profferne 
Tre er rejst ud, fire er vendt hjem, og fire bliver udenlands. Se, hvor i verden 11 af 
Danmarks bedste volleyballspillere befinder sig i den kommende sæson.

af Jakob Wärme HaNseN

triNe Noer kJelstrup 
Fra: Brøndby VK 
Til: Rote Raben (Tyskland) 
Note: Den 19-årige landholdsprofil skal 
i første omgang prøve kræfter med 
klubbens 2. hold i den tyske 2. bundes-
liga. klubbens 1. bundesligahold vandt 
i sidste sæson pokalfinalen og blev 
vicemestre. 
foto: Dansk volleyball forbund  

steeN søreNseN
Fra: US Conflans Andresy (Frankrig) 
Til: US Conflans Andresy (Frankrig) 
Note: to-meter-manden fortsætter i 
det franske i den kommende sæson. 
kantspilleren gjorde nogle gode indhop 
i landsholdets european league-
kampagne. 
foto: morten olsen 

maDs DitlevseN 
Fra: Antwerpen (Belgien) 
Til: Hvidovre Volleyball Klub 
Note: efter en ni år lang udland-
skarriere vender en af dansk vol-
leyballs allerstørste profiler hjem til 
Danmark. Han skal både spille for 
ligaholdet, være ungdomstræner og 
volleyballambassadør. 
foto: morten olsen
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pHilip metiN ÖZari
Fra: Wolfpack Volleyball (Canada) 
Til: Uafklaret, men vender tilbage til 
Danmark.

Note: landsholdsliberoen gjorde en 
god figur i både EM-kvalifikation og 
european league. karrieren fortsæt-
ter i Danmark, men hvor er stadig 
uvist.  
foto: morten olsen

KLUBSKIFTER 

Julie gulDager
Fra: Fortuna Odense 
Til: VC Kanti Schaffhausen (Schweiz)

Note: sidste sæsons topscorer i 
volleyligaen siger i den kommende 
sæson farvel til fyn og fortuna odense 
og guten tag schweiz, hvor der 
bl.a. venter den 21-årige kantspiller 
europæisk udfordring. 
foto: cev

casper muNk 
cHristiaNseN
Fra: CV Mitteldeutschland (Tyskland) 
Til: Gentofte Volley

Note: efter to år i fransk og tysk volley-
ball vender den 198 cm høje kantspiller 
tilbage til gentofte volley, som han 
forlod tilbage i 2012. 
foto: morten olsen  

JoN JuNker
Fra: Hvidovre Volleyball Klub 
Til: SV Schwaig (Tyskland)

Note: Hvidovres 25-årige anfører har 
skrevet under på en 1-årig kontrakt 
med i 2. bundesliga-klubben. er begge 
parter tilfredse kan kontrakten for-
længes yderligere et år. 
foto: privat

kristiaN kNuDseN
Fra: Çankaya Belediye Anka (Tyrkiet) 
Til: Uafklaret, men bliver i udlandet.

Note: Den danske landsholdsanfører 
er bosat i frankrig, hvor han i øjeblik-
ket overvejer, hvad der skal ske 
fremover i karrieren.  
foto: morten olsen

aske mørkeberg 
søreNseN 
Fra: CV Mitteldeutschland (Tyskland) 
Til: Uafklaret, men vender tilbage til 
Danmark.

Note: Den 21-årige centerspiller har 
haft en god læreperiode i den tyske 
bundesliga. Nu vender han hjem til 
volleyligaen, men hvilken klub, der får 
glæde af hans 198 cm, er endnu uvist.  
foto: morten olsen

peter trolle boNNeseN
Fra: Narbonne (Frankrig) 
Til: CV Mitteldeutschland (Tyskland)

Note: Den 208 cm høje 
landsholdsspiller bliver i cv 
mitteldeutschland genforenet 
med cheftræner ulf Quell, som har 
headhuntet trolle til klubben. De to 
kender hinanden fra friedrichshafen.  
foto: morten olsen

Fotos: Foto: Dansk Volleyball Forbund
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VOLLEY I SKOLEN

Et nyt skoleår er netop skudt i gang, og in-
den klokken igen ringer til sommerferie, vil 
der flyve blå og gule volleyballs frem og til-
bage over volleyballnet på skolernes grønne 
arealer. Sammen med Nordea-fonden har 
Dansk Volleyball Forbund iværksat det am-
bitiøse projekt, Volley i skolen, hvor 120 
skoler hver vil modtage seks volleybolde og 
tre volleyballnet til at stille op på skolens 
grønne områder.
Eleverne får dermed let adgang til volleyball-
net og bolde lige uden for døren. Målet er, at 
40.000 elever skal spille volleyball i skolen 
over en 2½-årig periode.
”Det skal være let og sjovt at bevæge sig 
for eleverne. Ved at opstille volleyballnet på 
skolernes grønne arealer vil eleverne have 
mulighed for at løbe direkte ud fra klasselo-
kalet og spille volleyball i frikvartererne. Det 
er en oplagt mulighed for at integrere den 
nye folkeskolereforms krav om 45 minut-
ters fysisk aktivitet om dagen,” siger Peter 
Morell, bredde- og udviklingschef i Dansk 
Volleyball Forbund.
”Vi er allerede i gang med at teste kon-
ceptet på 20 skoler. I den kommende tid 
skal vi finde de skoler og klubber, som ønsker 
at være en del af Volley i skolen-projektet. 
Skolereformen og Volley i skolen-projektet 
er et super match, så eleverne kan få en 
mere kontinuerlig undervisning op til vores 
skoleturneringer,” siger han. 
De lokale volleyballklubber vil hjælpe med 
opsætningen af de mange nye volleyballnet 

og introducere eleverne og 
 lærerne i volleyball. 
”Volleyball kan godt være en lidt 
teknisk svær sport at gå til, men med 
den sjove og målrettede undervisning er vi 
sikre på, at endnu flere børn og unge bliver 
vilde med volley,” siger Henrik Lehmann 
Andersen, direktør i Nordea-fonden, som 
støtter gode liv og projektet med 2,1 mio. kr. 

Kæmpe event samler skolerne
Som en spændende og årlig tilbagevendende 
event vil de lokale volleyballklubber i samar-
bejde med Dansk Volleyball Forbund arran-
gere en stor volleyballevent for alle de skoler, 
som deltager i projektet. 
Her vil flere end 500 elever samles til hvert 
stævne og konkurrere om at blive bymestre. 
Den store volleyevent vil foregå i samtlige 
30 deltagerkommuner og byer og få flere 
end 40.000 elever til at spille volleyball i 
skolen over den 2½-årige periode, som Vol-
ley i skolen-projektet varer.
”Hele klassen kan være med til de store 
events, hvor der er fokus på bevægelse, at 
blive dygtigere og at have det sjovt. Vi tager 
det helt store musikanlæg med, så der vil 
være en super stemning under hele arrange-
mentet,” siger Peter Morell.
I alt bliver der investeret 4,3 mio. kr. på 
at gøre volleyball til en integreret del af 
skolernes grønne arealer, som mange kan få 
glæde af fremover. Volley i skolen-projektet 
løber over 2½ år.

ny bold i 
frikvarteret
Hvide fodbolde og orange basketballs dominerer luftrummet i de fleste danske 
skolegårde. Men snart kan elever på 120 skoler i 30 byer landet over se frem til en 
ny farve bold i frikvartererne. 

af Jakob Wärme HaNseN

OM NORDEA-FONDEN

Nordea-fonden har et 
almennyttigt og velgørende 

formål. Nordea-fonden støtter 
aktiviteter, der fremmer gode 
liv; aktiviteter, der er sunde for 
sjæl eller legeme. De har fokus 
på sundhed, motion, natur og 
kultur. Desuden støtter Nordea-
fonden uddannelse, forskning 
og innovation - særligt inden for 
de fire fokusområder. Nordea-
fonden vægter aktiviteter af høj 
kvalitet og originalitet, som aktivt 
involverer mange mennesker. 

VOLLEY I SKOLEN I TAL

120 skoler deltager og modtager 6 
bolde og 3 volleyballnet til at stille 
op på skolens grønne områder.  

30 volleyballklubber er aktive 
deltagere i projektet.

40.000 elever fra 3. og 5. klasse 
deltager i 75 kæmpe events i 30 
forskellige byer. 

20 skoler tester volleyball-
ambassadører.

2.150.000 kr. støtter Nordea-
fonden med. 
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Foto: Privat

57 år, gift og uddannet sygeplejerske. Han arbejder 
til dagligt som faglig konsulent i Dansk sygeple-
jeråd.
foreningernes vilkår har altid haft claus m. chris-
tensens interesse, og han har i to perioder været 
foreningspolitisk aktiv. først som formand for 
folkeoplysningsudvalget i den tidligere sydthy kom-

mune og dernæst som formand for idrætsrådet thy, 
som nu er nedlagt. 
ud over arbejdet i bedsted kfum er han kasserer 
for spejderhuset i bedsted, laver hjemmeside for 
byen samt blad for borgerforeningen. indimellem 
hjælper claus m. christensen også andre foreninger 
med at få styr på foreningsadministrationen.

blå bog
CLAUS M. CHRISTENSEN 

Privatfoto

Hvor længe har du været frivillig?
”Mit arbejde, som frivillig i Bedsted 
KFUM, begyndte for snart 20 år siden, 
da min ældste søns drengehold manglede 
en leder til en tur til DHG-Kop i Odense. 
Siden begyndte mine andre børn også at 
spille volleyball, og jeg er af den opfat-
telse, at man skal bakke op om de aktiv-
iteter, som ens børn deltager i. Siden har 
det udviklet sig meget. Dog har der altid 
været fokus på det administrative. Da 
vores gamle kasserer stoppede efter 35 
år, overtog jeg også den post, så der kom 
en helhed i administrationen i klubben. 
Jeg har dog alt i alt været foreningsaktiv i 
mere end 50 år. Først som KFUM-spejder 
i rigtig mange år, siden i Bedsted KFUM.”
 
Hvilke frivillig-tjanser har du?
”Listen er alenlang. Det administrative 
fylder mest, men det er også lige fra medle-

msregistrering og klubbens økonomi til at 
lave sponsormateriale, klubblad, hjemme-
side og være projektansvarlig i de utal af 
projekter, Bedsted KFUM deltager i. Når 
Danmarksturneringen kører, er jeg hjem-
mestævneansvarlig, hvor jeg laver plakater, 
annoncer og kampprogram. Jeg har også 
tjansen som speaker og DJ ved stævnerne.”

  Hvad betyder volleyball for dig?
”På en eller anden måde betyder volleyball 
ingenting for mig. Volleyball er et 
spændende og underholdende spil, men 
jeg har aldrig spillet det selv. For mig er 
det samværet og samarbejdet i foreningen 
og i bestyrelsen, der betyder noget. Jeg 
kunne lige så godt have valgt noget andet, 
men det var volleyballen, som mine børn 
fik mig til at arbejde for. Børnene er flyttet 
fra området, men jeg hænger ved. Og jeg 
nyder det!”

Hvad er den største anerkendelse, 
du har modtaget?
”For få år tilbage blev jeg hædret som årets 
leder i KFUM Idrætsforbund, det var jeg 
rigtig stolt af. Men jeg må også sige, at jeg 
blev meget stolt, da Bedsted KFUM for to 
år siden blev kåret som Årets Forening i 
Thisted Kommune.”

af Jakob Wärme HaNseN

Claus M. Christensen har været frivillig i Bedsted KFUM i 20 år. Listen over 
hans frivillig-tjanser er så lang, at den kræver administration. Og dét brænder 
Claus M. Christensen for.

frivillig 
Under  
adminiStration

MÅNEDENS ILDSJÆL

”Det giver mening for mig 
at gøre noget til glæde for 

andre. Jeg begyndte at lave 
administrativt arbejde for 
klubben, da jeg kunne se,  

at ingen andre havde lyst til 
den tjans.  

Jeg synes, at det er sjovt.”
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KIDSKLUBSAMLING

for jer, der har været med i 
kidsvolley i mange år, kan i nu 
glæde jer til et gensyn med kid-
sklubsamlingen. for alle jer nye, 
så kan i se frem til en fantastisk 
dag med masser af ny inspira-
tion og trænerkolleger fra hele 
landet.

kidsklubsamlingen er et sted, 
hvor trænere, leder, hjælpe-
trænere og forældre mødes 
for at blive orienteret om nye 
tiltag inden for kidsvolley. Det 
er også her, at klubberne får 
 inspiration til det videre arbe-
jde med kidsvolley i klubberne.

Årets Kidsklubsamling er lørd-
ag 30. august 2014 i  Fredericia 
Idrætscenter.

SNYD IKKE DIG SELV

søren østergaard, leder af 
 center for ungdomsstudier, 
holder oplæg på kidsklub-
samlingen. søren østergaard 
er en kæmpe kapacitet på 
sit felt og en gudsbenådet 
foredragsholder og  inspirator. 
udover sin enorme viden 
 bevæger han sig selv som 
træner i ungdomssporten. Hvis 
du vil vide, hvad der foregår i 
de danske ungdoms kulturer 
generelt og i de unges hoveder 
specielt, så må du ikke snyde 
dig selv for oplægget fra søren 
østergaard. 

UDDANNELSESWEEKENDER

6.-7. september i Jels og middelfart 
13.-14. september i frederiks  
20.-21. september i ishøj og vrå

KIDSVOLLEY KURSER
kidsklubsamlinger 
kidsvolley intro – forældre 
1-2-træner 
fra kast til volleyball 
leg, spil og sjov med volleyball 
kidsvolley advanced 
kidshjælpetræner

UNGDOMS OG SENIOR KURSER
volleyball grundteknik 
1.000 øvelser til volleyball 
forsvar i teori og praksis 
angreb i teori og praksis 
advanced volleyball 
Den gode ungdomstræner

OVERBYGNING
Divisionstræner

SÆT x I KALENDEREN  

Foto: CEV

af Jakob Wärme HaNseN

Dansk Volleyball Forbund uddannelseshus 
bugner af gode kurser og uddannelser, som 
kan være enten startskuddet eller næste 
skridt i trænerkarrieren.
En af de mange træneruddannelser er for 
eksempel Volleyball Grundteknik. Her 
underviser Tue Hvass Petersen, hvor han 
sætter han fokus på, at deltagerne kan 
fremvise og undervise i grundslagenes 
teknik.
”Samtidig skal deltagerne kunne de rigtige 
key-words til hvert slag. På kurset bliver du 
klædt bedre på til at undervise i grundteknik. 
Når du tager en træneruddannelse, får du 
også et netværk af andre trænere på dit 

niveau og inspiration til forskellige måder 
at indlære teknik på. Kurset er et startskud 
eller en vitaminindsprøjtning til en lang og 
forhåbentlig succesfuld trænerkarriere,” 
siger Tue Hvass Petersen.
Sidste sommer var Ditte Damsgaard på di-
visionstrænerkursus, hvor VK Vestsjælland 
var arrangørklub.  
”Jeg tilmeldte mig kurset, fordi jeg hele 
tiden prøver at blive en bedre træner. Jeg 
har løbende deltaget i forskellige kurser, 
fordi jeg godt kan lide at få inspiration og 
høre, hvordan andre gør,” siger hun.  
”Kurset var en god inspiration, der øgede 
min motivation for at gå i gang med sæ-
sonen. Jeg fik inspiration til konkrete 
 øvelser, som jeg gerne ville prøve af, men 

også til planlægningen af hele sæsonen,” 
siger Ditte Damsgaard.
Hun anbefaler andre trænere at deltage i 
kurser:
”Jeg tror, at alle trænere, uanset hvor 
rutinerede de er, kan blive inspireret og 
lære noget af at forholde sig til, hvordan 
andre trænere gør.  Jeg vil anbefale 
divisionstrænerkurset til trænere, som 
gerne vil have en lidt bedre forståelse af 
de valg og beslutninger, man hele tiden 
træffer som træner – både i forhold til 
teknik, taktik, fysik og måden, man er på 
som træner.” 
På www.udvikling.volleyball.dk kan du få et 
overblik og tilmelde dig de mange kurser og 
uddannelser fra Dansk Volleyball Forbund. 

Så kan dU 
lære det
Volleyball udvikler sig hele tiden. Bliv opdateret på de nyeste tendenser, få 
inspiration fra gode kolleger og bliv en dygtigere træner med Dansk Volleyball 
Forbunds træneruddannelser. 

UDDANNELSE
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VM-VINDERE 
2010: brasilien 
2006: brasilien 
2002: brasilien 
1998: italien 
1994: italien 
1990: italien 
1986: usa 
1982: sovjetunionen 
1978: sovjetunionen 
1974: polen 
1970: østtyskland 
1966: tjekkoslovakiet 
1962: sovjetunionen 
1960: sovjetunionen 
1956: tjekkoslovakiet 
1952: sovjetunionen 
1949: sovjetunionen

VM I pOLEN I TAL
148 hold har spillet kvalifikation 
24 hold slap gennem nåleøjet 
4 hold fra asien 
9 hold fra europa 
3 hold fra afrika 
3 hold fra sydamerika  
5 hold fra Nord- og centralamerika samt caribien 
18. udgave af vm 
6 værtsbyer: bydgoszcz, krakow, gdansk, lodz, 
katowice og Wroclaw 
18 dage med verdensklassevolleyball 
30. august-21. september 
3 seneste vm-titler er vundet af brasilien 
6 mesterskaber (flest af alle) er vundet af Rusland. 
alle under navnet sovjetunionen  
103 kampe 
1 vinder 
 
 
 

TROFæET 
til dette vm er der designet et helt nyt 
trofæ, som skal gå i arv til de fremtidige 
vindere. vm-trofæet er 42,88 cm højt, 
vejer 9 kg og er lavet af messing. Det 
har taget 60 timer at programmere den 
maskine, som har fræset trofæet ud. selve 
fræsningen tog 120 timer, hvorefter der er 
brugt 24 timer med at samle og håndpolere 
trofæet. vm-trofæet er sat sammen af 
12 individuelle stykker, der symboliserer 
de 12 spillere på de to hold, som indgår i 
rotationen på banen. De 12 stykker danner 
tilsammen en boldform inde i toppen af 
trofæet, symboliserende en volleyball og 
jordkloden. Det overordnede design skal 
udtrykke farten og elegancen i volleyball 
samt sportens renhed, præstation, kraft, 
præcision og teamwork. farven går fra 
nikkel i bunden til guld i toppen for at 
illustrere det vindende holds gradvise 
opstigning til vm-titlen. i bunden af vm-
trofæet bliver vm-vinderne indgraveret. 

Grafik: FIVB

Der sker noget helt særligt hvert fjerde 
år: VM. Cremen af verdens bedste 
mandlige volleyballspillere samles snart 
i Polen til en herrefight om VM-guld. 

vild med vm  
VM I POLEN

af Jakob Wärme HaNseN

DE KæMpER OM GULD
 
gruppe a  
polen 
argentina 
serbien 
australien 
cameroun 
venezuela

gruppe b 
brasilien 
cuba 
tyskland 
tunesien 
sydkorea 
finland

gruppe c 
rusland 
bulgarien 
canada 
egypten 
kina 
mexico

gruppe D 
italien 
usa 
iran 
frankrig 
puerto rico 
belgien 

1. runde: indledende gruppespil: 30. 
august til 7. september 
De fire bedste hold fra hver gruppe 
går videre til 2. runde.

2. runde: mellemrunde: 10. 
september til 14. september 
De fire bedste hold fra gruppe A 
og D møder hinanden i gruppe e, 
mens de fire bedste hold fra gruppe 
b og c møder hinanden i gruppe f. 
resultaterne og pointene fra 1. runde 
føres videre til denne runde. De tre 
bedste hold går videre til 3. runde.

3. runde: playoff-gruppe: 16. 
september til 18. september 

vinderne af henholdsvis gruppe e 
og f placeres i hver sin gruppe. De 
to resterende hold i hver gruppe 
findes ved lodtrækning. De to bedste 
hold går videre til semifinalerne. Det 
dårligste hold fra puljen spiller om 5. 
pladsen.

Semifinaler: 20. september 
Nummer et og to i hver gruppe fra 
3. runde krydser over, og vinderen 
går videre til finalen. Taberne af 
semifinalerne spiller bronzekamp.

Finale: 21. september 
Vinderne af de to semifinaler mødes 
i finalen i Katowice. 

KAMpE
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Foto: FIVB
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Giovanni Guidetti står i spidsen for et af verdens bedste klubhold, Vakifbank Istanbul og det 
tyske damelandshold. I dette eksklusive interview med Ace Asas fra Volleywood fortæller 
den italienske træner om kæmpe mod komfortzonen, et hidsigt temperament og at det ikke 
altid handler om at vinde.

lederen af 
to tropper

ace & tell – med giovanni gUidetti:

EKSLUSIVT I VOLLEYBALL MAGASINET: VERDENS STØRSTE VOLLEYBALLBLOG, 
VOLLEYWOOD, TAGER PULSEN PÅ VOLLEYBALLVERDENEN I HVERT NUMMER. 

Det er en kæmpe ære at få mulighed for at 
interviewe en af mine favorittrænere. Det 
er ingen ringere end Giovanni Guidetti.
Guidetti har trænet Tysklads dame-
landshold siden 2006. Samtidig har han 
stået i spidsen for et af de mest succesfulde 
klubhold nogensinde, tyrkiske Vakifbank, 
siden 2008.
På trods af en tætpakket kalender med 
landsholdet, hvor Guidetti og Tyskland pt. 
spiller med i 2014 FIVB World Grand Prix, 
fandt den 41-årige træner, som blev gift 
med den tyrkiske centerspiller Bahar Tok-
soy sidste år, stadig tid til at svare på disse 
spørgsmål:  

hvad er dine mål med Tyskland i år?
giovanni: ”Vi vil bruge Grand Prix’et som 
forberedelse til at spille et godt VM. Her vil 
vi forsøge at komme blandt de sidste seks 
hold i Milano (VM 2014 afholdes i Italien, 
red.) og vil gøre alt, hvad vi kan, for at vinde 

en medalje. Vi ved, at det bliver meget 
svært, men vi ved, at vi kan gøre det. Vi skal 
bare spille det bedste volleyball, vi kan. Og 
hvis det skal lykkes, skal vi forbedre os en 
del her i Grand Prix’et!”

Den vigtigste turnering i år er det 
 forestående vm. hvad skal der til, for at 
Tyskland havner på medaljeskamlen?

giovanni: ”Vi skal spille god volleyball og 
kæmpe med en fantastisk moral. Det er det 
tyske holds styrke! Vi ved, at vi ikke har den 
samme fysiske styrke og teknik som mange 
af de andre hold.”

europa er uden tvivl det sværeste kon-
tinent, når det handler om volleyball. 
Belgien er et hold i fremgang lige som 
Kroatien og Tjekkiet. rusland, serbien, 
Tyrkiet og italien kæmper altid med om 
medaljer – hvilke fysiske og psykiske for-
beredelser laver du med Tyskland frem 
mod ol i 2016?  
giovanni: ”Det er meget meget svært at 
kvalificere sig til OL for europæiske hold 
– meget, meget svært! Hold, som USA 
og Brasilien bruger tre år på at opbygge et 
hold til OL, mens alle de europæiske hold 
forsøger ikke at miste FIVB-ranglistepoint 
for at have bedre chancer for at kvalificere 
sig. Det er en helt anden verden for eu-

af ace asas, volleyWooD

“Alle tror, at en god træner er 
en, som vinder – jeg er uenig! 
En god træner er en, som kan 

lære sine spillere noget nyt 
hver dag og gøre dem bedre 

hver dag!”
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HØJDEPUNKTER I 
KARRIEREN
 
2013: european league  GULD 
2013: champions league GULD 
2011: europamesterskaberne  SøLV  
2011: champions league  GULD  
2009: europamesterskaberne SøLV 
2009: World grand prix  BRONzE

ropæiske hold! Vi ved, hvor vi står i Tyskland. 
Vi ved, at Rusland og Italien er meget langt 
fremme på ranglisten, mens vi skal bruge alle 
vores chancer for at beholde vores  placering. 
Det bliver hårdt, men vi vil gøre alt, hvad vi 
kan, og lidt til for at nå vores mål.” 

hvad er det bedste ved dit job?
giovanni: ”At gøre spillere bedre! Alle tror, 
at en god træner er en, som vinder – jeg er 
uenig! En god træner er en, som kan lære 
sine spillere noget nyt hver dag og gøre dem 
bedre hver dag!”

hvad er det mest udfordrende ved dit job?
giovanni: “At kæmpe mod komfortzonen 
for mig og mine spillere. For at blive bedre 
skal vi gøre noget mere og bedre end alle 
andre!” 

Du har offentligt sagt, at du aldrig har set 
en spiller som Kim yeon Koung. hvad gør 
Kim til den bedste spiller i verden lige nu?
giovanni: ”Hun scorer point som en diago-
nal, hun modtager, og hun forsvarer som 
en libero. Hun server som en maskine, hun 
blokerer som en center, og hvad der er end-
nu vigtigere – så giver hun en enorm energi 
til sine holdkammerater. Hun er virkelig no-
get ekstraordinært!”

amerikanske logan Tom trænede med 
Tyskland forud for grand Prix’et. hvordan 
hjalp logans tilstedeværelse dit hold?
giovanni: “Det var en fantastisk oplevelse. 
Hun var sammen med vores unge hold i 
tre dage, hvor hun trænede sammen med 
dem og lærte dem en masse ting. Hun var 
den første, som kastede sig efter bolden, 
og hun satte hele tiden sig selv på samme 
niveau som de unge spillere. Til slut ville 
hun ikke engang lytte til et ’tak’. Hun sæt-
ter et fantastisk eksempel som spiller og 
menneske.”

Du træner stadig et af de bedste hold i 
verden. hvad er forskellen på holdet i 
denne sæson i forhold til sidste sæson?
giovanni: ”Der er mange forskelle. 
Klubben og jeg var enige om, at det var 
på tide med nogle ændringer. Vi har 
vundet alt, hvad en klub kan vinde, og vi 
vil forsætte med at vinde. Sheila behøver 
ikke nogen forklaring, Rasic sammen med 
De Kruijff Bahar og Kubra gør mit hold til 
det bedste center-hold i verden. Gozde 
Vasileva Costagrande og Guldeniz er et 
godt mix af saft og kraft i angrebet og 
stabilitet i modtagningen. Gizem og Orge 
er to gode liberoer, og Naz (med hjælp fra 
den talentfulde Cagla) vil som altid lede 
disse spillere og få dem til at vinde. Jeg 
er endnu mere tilfreds med mit hold i år, 
end jeg var sidste år. Jeg synes, at vi har 
samme power i angrebet, men samtidig 
kan vi spille hurtigere.” 

hvad gør det nuværende vakifbank-hold 
så specielt?
giovanni: ”Det er et rigtig godt mix af er-
faring og unge spillere. Det er en blanding 
af spillere, som allerede har vundet meget 
og spillere, som tørster efter sejr. Jeg elsker 
det mix!”

hvordan er det, at din kone spiller på 
 holdet? Taler dig og Bahar meget om arbe-
jde derhjemme?
giovanni: ”Mit liv er volleyball, og Bahars 
liv er volleyball, så selvfølgelig taler vi også 
om volleyball derhjemme. Måske mere 
end vi burde. Men heldigvis har vi vores to 
hunde, Chucky and Whiksy, som giver os 
en masse arbejde med noget andet langt fra 
volleyball.”

hvordan er det at være gift?
giovanni: ”Det er ret sejt! Jeg er meget glad. 

Jeg er en meget heldig mand. Det er magisk 
og fantastisk at bygge et liv sammen!” 

Du rejser meget som træner. hvilke ting 
skal du have i din kuffert?
giovanni: “Min U2-musik, min dvd med tv-
serier, min stav, så jeg kan dyrke sport, uan-
set hvor jeg er, mine tre iPhones, en iPod, en 
Mac Air, en Mac Book, en iPad mini og min 
bog, hvor jeg altid skriver dagens træning.”

hvad er den største fejl, du har lavet som 
træner? og hvad g jorde du for at rette 
den?
giovanni: ”Jeg har lavet mange og laver 
fortsat mange fejl hver dag. Jeg forsøger at 
blive bedre og rette mig selv hver dag. Jeg 
tror, at jeg var for emotionel i begyndelsen 
af min karriere – for vred og overdrevet i 
mine reaktioner. Jeg forsøger at ændre det, 
blandt andet ved hjælp af en sportspsykolog, 
og hver eneste dag kæmper jeg med at over-
bevise mig selv om, at det er bedre at tale 
med en spiller end at blive vred på hende.” 

hvilken besked vil du gerne sende til dine 
fans og Tysklands fans og vakifbanks 
fans?
giovanni: ”Til de tyske fans vil jeg gerne 
sige, at vi bruger alle kampene i Grand 
Prix’et på at blive bedre, så vi forhåbentlig 
kan vinde en medalje til VM! Og til 
Vakifbanks fans kan jeg love, at holdet og 
jeg stadig er meget sulte og stræber efter 
at fortsætte med at vinde mere og mere.” 

mener du, at moderne volleyball er bedre 
end nogensinde før?
giovanni: ”Moderne volleyball er meget 
mere kraftfuld og meget hurtigere. Der har 
altid været stærke spillere, så hurtigheden 
er egentlig den største forandring.  Moderne 
volleyball er tre gange hurtige end for 20 år 
siden.”

hvis du havde tre ønsker, hvad ville de 
være?
giovanni: ”At føre Tyskland til OL i Rio i 
2016, vinde de næste ti Champions League 
med Vakifbank og have en lykkelig familie 
med Bahar og vores fremtidige børn.”

giovanni guidetti er…
giovanni: ”En mand, som er glad for at 
gøre alle mennesker omkring sig glade, og 
en træner, som hele tiden forsøger at blive 
en bedre træner.”

Foto: FIVB



VOLLEYBALL MAGASINET36

Foto: Eventmedia

Udkommer 17. September 

volleyball
MAGASINET

MOD OL     I EGET SAND

Danmarks kvindelige 
beachvolleylandshold 
spiller OL-kvalifikation 
på hjemmebane


