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Når man skriver et portræt, en artikel eller en nyhed for den sags 
skyld, forsøger man altid at finde på en fængende overskrift. Noget 
overraskende, et bogstavsspil – noget, som vækker læserens interesse. 
Nogle gange lykkes det, og andre gange rammer man helt i skoven. 
I profilportrættet med Årets Spiller Ci Eshel senere i dette magasin 
var overskriften længe ’Comme Ci Comme Ça’. Ideen kom i research-
fasen, hvor Ci Eshel på sin Instagram-profil havde lagt et billede af en 
kop med selvsamme ordlyd op og skrevet: ”Det tætteste jeg kommer 
på en navnekop.” Det var meget sjovt og opfyldte mange kriterier til 
en god overskrift i et magasin. 
Men betydningen af den franske vending er så langt fra profilen Ci 
Eshel, som man kan komme. Slår man ’comme ci comme ça’ op i 
Den Store Danske, får man betydningen: ’Så som så; så nogenlunde; 
så lala’. Og det matcher ikke med Ci Eshel. 
Årets Spiller beskriver i portrættet sin fantastiske dedikation til volley-
ball, udvikling som drivkraft og meget andet spændende, som du selv 
må læse fra side 6. Og det går bare ikke hånd i hånd med et udtryk, 
der kan oversættes til ’så nogenlunde’. ’Comme Ci Comme Ça’ røg i 
skraldespanden.
Et gammelt journalistisk trick er at finde noget statistik og gøre det 
interessant. Og Danmarks Statistik blev også kilden til overskriften 
’Danmarks bedste Ci’. På den ene side lidt for sjov, fordi der kun er 
én person i Danmark, som hedder Ci. Men først og fremmest fordi 
hendes kolleger i Volleyligaen har kåret hende til Årets danske 
volleyballspiller 2014. 

God fornøjelse med årets første udgave af Volleyball Magasinet.
Jakob Wärme Hansen, pressechef i Dansk Volleyball Forbund 

Vi ses på facebook.com/danskvolley
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Russiske Nataliya Obmo-
chaeva er ikke bare en fryd 
for øjet på volleyballbanen – 
også uden for banen er hun  
ganske pæn at se på. Så pæn, at 
verdens største volleyballblog, 
Volleywood, har kåret hende 
til ’Hottest Volleyball Player 
Of 2014’. På klubplan tørner 
den 25-årige Obmochaeva til  
dagligt ud for russiske Dinamo 
Moskva. I landsholdssammen-

hæng repræsenterede den 196 
cm høje diagonal Ukraine frem 
til 2009, hvor hun skiftede sit 
blågule pas ud med et russisk. 
Det har indtil videre resulteret 
i en VM-guldmedalje i 2010 
og en EM-guldmedalje i 2013. 
Mere end 7.500 fans følger 
den russiske volleyballskønhed 
på Instagram. 

Foto: Russiavolley

Ruslands Alexey Spiridonov 
g jorde sig mere end alminde-
ligt uheldigt bemærket under 
VM-slutrunden i Polen sidste 
år. Efter Rusland havde tabt 
til værterne og dermed måtte 
forlade VM, gav Spiridonov det 
polske publikum fingeren, kaldte 
dem for ’rådne mennesker’ 
og spyttede angiveligt efter 
dem. Den opførsel har FIVB 
nu straffet med to spilledages  

karantæne for landsholdet.  
”Alle ved, hvordan de polske 
fans opførte sig under VM. 
Jeg viste blot mine følelser, og 
det er det. Jeg er suspenderet 
i to kampe. Det betyder ikke så 
meget. Jeg har oplevet værre 
ting. Jeg synes, at straffen er 
absurd, men jeg overlever,” 
siger Alexey Spiridonov i et  
interview med sportbox.ru.
Foto: Morten Olsen 

På herresiden har Volleywood 
kåret argentinske Facundo 
Conte som 2014’s hotteste 
volleyballspiller. Til dagligt er 
det det polske volleyballpub-
likum, som kan nyde synet af 
den 198 cm høje kantspiller, når 
han trækker i trøjen for Skra  
Belchatow. Den 25-årige  
argentiner vandt i sidste sæson 
både det polske mesterskab 
og den polske Super Cup, og 

Conte blev kåret til kåret til den 
mest værdifulde spiller i sidst-
nævnte. Landsholdet har haft 
glæde af Contes slagarm siden 
2008, hvor han indtil videre 
har vundet bronze ved U21 VM 
i 2009 og ved de Panameri-
kanske mesterskaber i 2011, 
mens det blev til sølv ved de 
Sydamerikanske mesterskaber 
i 2011. 
Foto: FIVB

Matt Anderson smiler igen. 
Efter et par måneder i familiens 
skød uden nogen form for vol-
leyball, genoptager en af USA´s 
bedste mandlige volleyballspil-
lere nu karrieren. Den dygtige 
kantspiller satte karrieren på 
standby sidste år efter at være 
ramt af en slem depression. 
Men nu er han tilbage i sin rus-
siske klub Zenit-Kazan. ”Efter 
at have slappet af og brugt 

tid sammen med min familie i 
helligdagene har jeg besluttet, 
at det bedste for mig som per-
son og som professionel vol-
leyballspiller er at vende tilbage 
til konkurrencesport,” siger 
Matt Anderson. Han takker 
Zenit-Kazan for forståelse af 
sin situation og ser nu frem til 
at kæmpe om endnu en Cham-
pions League-titel.
Foto: FIVB 

Den stenrige russiske klub  
Zenit Kazan har sikret sig endnu 
en verdensklassespiller til den 
resterende del af sæsonen. 
Saeid Marouf fra Iran har  
skrevet under på en yderst ind-
bringende kontrakt med Zenit, 
der efter sigende skulle sikre 
den iranske hæver med de sikre 
hænder i omegnen af en mil-
lion – dollar! Marouf blev kåret 
til den bedste hæver i World 
League i 2014, og han slutter 

sig nu til stjerneparaden i den 
russiske klub, som også tæller 
cubanske Wilfredo Leon og 
depressionstilbagevendte Matt 
Anderson fra USA. Marouf er 
den blot anden iranske spiller, 
som spiller i en af verdens  
bedste ligaer. Behnam Mah-
moudi var den første, da han 
spillede for Perugia Volley i 
2006. 
Foto: Volleyball Club  
Zenit-Kazan

ER HUN DEN HOTTESTE VOLLEYBALLSPILLER? FIVB IDØMMER RUSSISK VM-TABER KARANTÆNE 

ET STYKKE MED ARGENTINSK BØF JELVED FREMSÆTTER LOVFORSLAG MOD MATCHFIXING

WORLD LEAGUE-VINDER TILBAGE EFTER DEPRESSION MILLION DOLLAR BABY

KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL
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Kulturminister Marianne Jelved 
har fremsat et lovforslag om 
bekæmpelse af matchfixing, 
hvor regeringen vil kriminalisere 
bestikkelse inden for idrætten. 
”Matchfixing underminerer 
hele idrættens værdigrund-
lag, og det sætter tilskuernes 
interesse for idrætten under 
pres, når der er mistanke om, at 
kampens resultater er aftalt på 
forhånd. I Danmark er vi godt 
med i kampen mod matchfix-

ing: Vi var blandt de første 
lande, som undertegnede Eu-
roparådets matchfixingkonven-
tion, og DIF har været først 
fremme med et fælles regel-
sæt, der dækker hele idrætten. 
Med lovforslaget vil Danmark 
være endnu bedre klædt på til 
at bekæmpe truslen fra match-
fixing,” siger kulturminister  
Marianne Jelved.

Foto: Nicolas Tobias Folsgaard



Hvad fik dig til at spille volleyball?
”Jeg kommer fra en volleyfamilie, hvor 
både min far og især min mor har spillet 
volleyball i rigtig mange år. Så jeg har 
været med i hallen fra en meget tidlig  
alder og er blevet ’udsat’ for volleyball  
derigennem. Men indtil jeg blev 12-13 år, 
troede jeg egentlig, jeg skulle være den nye  
Camilla Martin. Jeg trænede på talenthold 
i badminton og spillede kun volleyball lidt 
for sjov. Jeg var endda skrevet op på bad-
mintonlinjen på Oure Idrætsefterskole. 
Men min udvikling i volleyball gik meget 
hurtigere, end jeg havde oplevet med bad-
minton – og det gav mig helt sikkert blod 
på tanden. Da Idrætsefterskolen i Ikast 
så åbnede en volleylinje, tog jeg en af de  
bedste beslutninger, jeg har taget i mit liv. 
Og jeg har elsket volleyball lige siden.” 

Hvad motiverer og driver dig 
til fortsat at spille volleyball?
”Udvikling! Jeg motiveres af, at jeg kan se 
fremgang i spillet – både på et personligt 
plan, men også mine holdkammeraters 
fremgang og vores udvikling som hold. Når 
man spiller på et hold, der ikke tager de 
store pokaler eller medaljer hjem, handler 
det om at finde sejre andre steder – både 
i træning og til kamp. Jeg kan blive helt 
lykkelig, når noget vi har kæmpet hårdt 
for at få på plads i træningen pludselig 
lykkes i en kampsituation, uanset om vi 
vinder kampen eller ej. Selvfølgelig så jeg 
helst, at vi begyndte at vinde flere kampe 
i AAV. Og det ville være en af mine helt 
store drømme, der gik i opfyldelse, hvis vi 

fik hevet en medalje til Aarhus. Men lige 
nu fokuserer jeg på udviklingen, og det er 
den, der driver mig fremad.” 

Hvordan er du blevet så god 
i servemodtagning og forsvar? 
”Jeg tror, det er en god blanding af alle 
de trænere, jeg har haft i løbet af årene 
både på klubniveau og på ungdoms- og 
A-landshold. Jeg skylder meget til Mats 
(Björkman, red.) i Ikast, som har givet mig 
min grundskole i modtagning og forsvar. 

Der er stadig mange af de keywords, jeg fik 
dengang, som jeg husker den dag i dag. Jeg 
har altid forsøgt at være åben for inputs 
og har prøvet mange forskellige former 
for teknik i både modtagning og forsvar. 
Nu har jeg efterhånden fundet ud af, hvad 
der virker bedst for mig – og det arbejder 
jeg hver dag på at dygtiggøre mig i. Og så  
handler det om gentagelser, som det  
altid gør, når man skal blive god til noget.  
Masser af gentagelser.”  

Hvad er din hemmelighed?
”Da jeg startede med volleyball fik jeg et 
fantastisk råd af min moster (fik jeg sagt, 
jeg var fra en volleyfamilie), som jeg den 
dag i dag altid siger til mig selv inden kamp: 
”Forvent altid, at du får bolden!” Og det er 
i virkeligheden nok min hemmelighed, hvis 
man kan sige, jeg har sådan en. Jeg for-
venter altid, at det er mig, der får bolden. 
Så kan man hurtigere reagere på de bolde, 
der kommer. Simpelt, men det har været 
effektivt for mig.” 

Hvordan motiverer du dig 
selv til kun at spille i bagkæden?
”For mig er det at være libero meget mere 
end ’bare’ at være i bagkæden. Jeg ser det 
som mit ansvar, at hele vores defensive 
spil fungerer optimalt, og der er styr på 
alle aftaler på holdet. Hvis modtagningen 
fejler, så fejler jeg. Selvfølgelig ved jeg, at 
der er elementer, jeg ikke kan styre, men 
jeg forsøger at forberede mine medspillere 
så godt som muligt. Og heri ligger moti-
vationen. For det handler ikke kun om, 
at jeg kan modtage eller spille en bold op 
fra gulvet – det handler også om at alle 
mine medspillere kan, ellers vinder vi jo 
ikke kampen. Så jeg motiveres helt sik-
kert af den synergi, vi kan skabe sammen 
i det defensive spil. Det er samtidig også 
min største frustrationskilde, når det ikke 
lykkes. Og så er det jo altid en fantastisk 
følelse at nå en forsvarsbold efter at have 
ligget horisontalt udstrakt i luften efter-
fulgt af en ubarmhjertig landing. Det er 
alle brandmærkerne værd!”

AF JAKOB WÄRME HANSEN

VOLLEYBALL MAGASINET6

Årets danske volleyballspiller, Ci Eshel, om udvikling som motivation, ubarmhjertige 
landinger og hemmeligheden bag sine evner i modtagningen. 

DANMARKS 
BEDSTE CI 

ÅRETS SPILLER
Foto: Eventmedia

”Jeg kan blive helt 
lykkelig, når noget vi 

har kæmpet hårdt for at 
få på plads i træningen 

pludselig lykkes i en 
kampsituation, 

uanset om vi vinder 
kampen eller ej.”



Kan du overhovedet smashe? 
”Om jeg kan! Jeg mener jo selv, at jeg 
er en fantastisk kantspiller og står tit 
ivrigt og tripper, når vi mangler en ekstra  
angriber til træning. Desværre må jeg nok  
erkende, at jeg er en tand for ivrig og har 
en rimelig høj fejlprocent i mine bestræ-
belser på at slå 3-meter slag. Men jeg har 
været kantspiller i alle mine ungdomsår og 
også på ungdomslandsholdet, så helt tabt 
bag en libero-vogn er jeg ikke.” 

Hvor mange gange har du skullet 
forklare, at du har glemt trøjen 
og skullet spille i den forkerte farve? 
”Alt for mange gange! Lige som jeg har 
skullet forklare, at jeg ikke er anfører, at 
jeg aldrig server, aldrig smasher, og at jeg 
ikke er gået ind på den forkerte side af 
nettet. Det er selvfølgelig lidt sjovt, når 
man for 117. gang skal forklare, at ens posi-
tion ikke har noget med bleer at gøre. Men 
det er desværre også et klart bevis på, at 
der stadig er lang vej med at få udbredt 
kendskabet til volleyball i Danmark.” 

Hvad er den største oplevelse, 
du har haft med volleyball?
”Jeg har haft mange gode oplevelser med 
volleyball på klubniveau, og jeg har fået 
nogle helt uforglemmelige øjeblikke rundt 
omkring i Europa med diverse landshold. 
Men noget af det største, der er sket for 
mig, og som jeg er allermest stolt af, var, 
da jeg sidste sæson kom på Årets Hold.  
Kåringen kom ovenpå en sæson, hvor vi 
i Aarhus var et splitsekund fra at bryde 
holdet op, og hvor jeg var klar til at smide 
håndklædet i ringen og stoppe 100 pro-
cent med volleyball. Den titel står for 
mig, som et symbol på den stærke hold-
følelse og støtte jeg oplevede, som gav mig  
motivationen tilbage til at kæmpe for at 
blive endnu bedre. Sådan en holdfølelse 
kan man ikke træne eller købe sig til. Den 
er der kun, hvis alle VIL det, og de VIL det 
sammen. Det er en oplevelse, jeg aldrig 
glemmer.” 

Har du et mål eller en 
drøm med volleyball?
”Jeg er jo efterhånden, selv om jeg hader 
at indrømme det, en af de ældre spillere 

i ligaen. Og det er et stykke tid siden, at 
jeg drømte om at spille i udlandet, vol-
ley som levevej og stribevis af titler. De 
drømme er efterhånden blevet indhentet 
af ambitioner i min uddannelse og karriere. 
Jeg har dog et mål om at blive ved med 
at udvikle mig, så længe jeg spiller volley-
ball. Og jeg har et mål om at fortsætte på 
eliteplan, så længe jeg kan blive ved med at 
balancere træningstider med mit arbejde. 
Men mine volleydrømme er ikke længere 
på det personlige plan. Man kan sige, at 
jeg ikke har drømme MED volleyball, men 
drømme FOR volleyball. Jeg drømmer om 
et holdbart Aarhus Volleyball, som kan 
give de mange talenter, der er i Jylland, 
muligheden for at jagte en elitekarriere. 
Jeg drømmer om at knække koden til at 
bibeholde talenterne i dansk damevol-
ley, også når de passerer 20 år. Og jeg 
drømmer om et damelandshold, der får de  
bedste forudsætninger for udvikling, så 
også de kan begynde at udvikle sig og  
skabe resultater. Drømme, som jeg håber, 
mange andre også har.” 

Hvordan havde du det, da du fik at vide, 
at du var kåret til Årets Spiller? 
”Jeg blev rigtig glad og stolt over at mod-
tage prisen – især under de fine omgivelser 
til Dansk Volleyball Galla. Det var lige som 
et kollektivt klap på skulderen og ander-
kendelse af, at de mange timer, man har 
brugt i hallen, trods alt tjener et formål. 
Jeg har ikke mange DM- eller pokaltitler 
liggende i skuffen, og derfor er det rart, at 
der alligevel er nogle, som lægger mærke 
til, at man rent faktisk prøver at gøre en 
indsats. Det giver en lyst til lige at give lidt 
ekstra.”  

Hvad betyder det for dig?
”Det har været en kæmpe motivationsfak-
tor at blive kåret til Årets Spiller, især fordi 
det er mine volley-kolleger rundt omkring 
i landet, der har stemt. Det er trods alt 
dem, der ved mest omkring det at stå på 
banen og konkurrere i den danske Volley-
liga, og derfor også har det bedste indblik 
i, hvem der spiller hvordan og på hvilket 
niveau. At de synes, jeg fortjener denne 
titel, har rørt mig meget, og jeg vil kæmpe 
hårdt for fortsat at kunne leve op til det.”  
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ÅRETS SPILLER

BLÅ BOG
CI ESHEL
Født: 15. juni 1988
Højde: 170 cm
Position: Libero
Klub: Aarhus Volleyball 
Tidligere klubber: Nørre Åby 
Volleyball Klub, Middelfart, Ikast 
KFUM og Skovbakken
Kåret til danske Årets Spiller 
2014 af spillerne i Volleyligaen. 
Antal A-landskampe: 22
Antal U-landskampe: 20

DET VIDSTE DU 
(MÅSKE) IKKE 
OM CI ESHEL
Ci Eshel vandt sidste år 
Musikquizzen på P3 i kategorien 
Romkugle (blandede spørgsmål) 
efter flere års forsøg på at 
komme igennem. Hun er lige 
blevet færdig med sin kandidat 
i Corporate Communication, 
og ved siden af volleyballen 
arbejder hun nu for Thornico 
(konglomerat, der ejer Hummel) 
som Karma & Kommunikations 
ansvarlig. Ci Eshel er født i 
Israel, flyttede til Danmark som 
3-årig og snakker flydende 
hebræisk.

Foto: Eventmedia



GALLA 
GENSYN

FINAL 4

Der var kjoler i alle længder, slips og selvbinder butterfly, da Dansk Volley-
ball Galla 2014 rullede den røde løber ud og inviterede Volleyball Danmark 
indenfor til fest og fejring.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
FOTO: MORTEN OLSEN

SE ALLE BILLEDERNE FRA DANSK VOLLEYBALL GALLA 2014 
HER. BRUG KODEN ‘GALLA’ FOR AT DOWNLOADE BILLEDERNE 
GRATIS.
HTTP://TINYURL.COM/GALLA2014-1
HTTP://TINYURL.COM/GALLA2014-2 
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FINAL 4
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Fight, smil og hygge gik hånd i hånd, da 500 kids- og 
teenvolleyspillere gjorde årets Pokalfestival til en succes.

287 KAMPE OG 
500 VINDERE

Natten til lørdag havde sneen lagt sig 
som et hvidt tæppe over Jylland og Fyn, 
mens den grå asfalt stadig var blottet på  
Sjælland.
Vintervejret var dog ingen hindring for de 
mange busser og biler, fyldt med Kids- og 
Teenvolley-spillere og deres forældre, der 
fra alle egne af landet indtastede Windels-
vej 138 i Odense C på GPS’en og trillede 
af sted mod Marienlystcentret. 
Ved ankomsten gik der ikke lang tid, inden 
der kom varme i kinderne på de 500 unge 
volleyballspillere, som hurtigt indtog de 29 
baner - fordelt på tre haller – alle under 
samme tag. 
En af de kidsvolley-spillere, der var med til 
Pokalfestivalen, var Frieda Ravnskjær Jen-
sen fra Jels Volleyball. Hun synes, at det 
var sjovt at være med Pokalfestivalen, der 
som noget nyt udelukkende var for børn 
og unge, som spillede om mesterskabet i 
Kids- og Teenvolley-rækkerne. 
”Det er spændende at møde nye hold, 
man ikke plejer at spille mod. Det sjoveste 
er at være sammen med sine venner og 
spille en masse kampe. I de fleste kampe 
spillede vi meget tæt og var ude i tre sæt. 

Jeg synes, at vi spillede godt. Vi fik en 4. 
plads,” siger Frieda Ravnskjær Jensen, der 
også blev kåret til Pokalfighter.
Lørdagen blev rundet af med fælles under-
holdning for alle, hvor en tryllekunstner i 
knaldrødt jakkesæt fik de mange volley-
ballspillere til at spærre øjnene op, inden 
de skulle lukkes ud i natten for at lade op 
til søndagens kampe.

FIGHT OG HYGGE
Selv om kids- og teenvolley-spillerne var i 
fokus ved Pokalfestivalen, så var der også 
tænkt på forældrene:
”Jeg synes, det fungerede rigtig godt, at 
vi havde indrettet et særligt hygge- og 
afslapningsområde til forældrene. Der 
kan godt være rigtig meget fart på, når 
500 børn drøner rundt mellem volley-
ballbaner, hoppeborge, bordfodbold- og  
bordtennisborde,” siger Randi Fechten-
burg, udviklingskonsulent i Dansk Volleyball  
Forbund. 
”Det var en fornøjelse at se så godt spil 
og god fight i alle rækker. Og med den  
fantastiske stemning, der var hele weeken-
den, så er der ingen tvivl om, at alle 500 

kids- og teenvolleyspillere er vindere,” 
siger hun.
Søndag eftermiddag var den sidste 
serv sendt afsted. Og mens øjenlågene 
på mange spillere og forældre sikkert  
begyndte at trække nedad på køreturen 
hjemad, begyndte det hvide sneklæde 
langsomt at smelte i takt med, at tempera-
turen gik opad.  
Marienlyst, Fortuna Odense og DHV 
Odense arrangerede Pokalfestivalen i  
samarbejde med Dansk Volleyball For-
bund.

AF JAKOB WÄRME HANSEN

VINDERNE FRA 
POKALFESTIVALEN
Level 0: Marienlyst A
Level 1: Marienlyst C
Level 2: Middelfart D
Level 3: Middelfart A
Level 3 Åben: BRH A
Level 4 Mix: Fortuna Odense A
Teen 1 Mix: Taastrup C 
Teen 2 DU14: DHV A
Teen 2 HU14: Ishøj A

Foto: Niels Kliim

POKALFESTIVAL
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Nyt volleykoncept skal booste medlemmer 
og pengekasser i lokale volleyballklubber.

WIN-WIN FOR 
VOLLEYBALL

Penge i klubkassen, synlighed overfor 
sponsorer og flere medlemmer. Det lyder 
som et drømmescenarie, men kan meget 
vel blive en realitet med lanceringen af 
Dansk Volleyball Forbunds nye koncept 
Volleyevent.dk.  
Volleyevent er et led i at skabe merværdi 
til hele Volleyball Danmark. Derfor kan 
de lokale volleyballklubber også se frem til 
at tjene penge til klubkassen i forbindelse 
med Volleyevent. 
Konceptet går i al sin enkelthed ud på 
at tilbyde virksomheder et anderledes  
firmaarrangement for deres  
medarbejdere, kunder eller sponsorer. 
Hvis klubben finder et firma, en lokal 
sponsor eller andre, som vil prøve Vol-
leyevent – så er der kontant belønning:
”Ideen er, at klubben inviterer, Dansk Vol-
leyball Forbund leverer, og virksomheden 
betaler. Volleyevent er dermed en god 
og overskuelig mulighed for klubberne til 
at tjene lette penge til klubkassen,” siger 
Peter Morell, bredde- og udviklingschef i 
Dansk Volleyball Forbund.  

”Samtidig kan en Volleyevent være med 
til at gøre volleyball mere populær blandt 
virksomheder og samarbejdspartnere i 
nærmiljøet, hvilket forhåbentlig også vil 
tiltrække flere medlemmer til klubben. 
Det er win-win for volleyball,” siger han. 

FLEKSIBELT KONCEPT 
KAN SPILLES OVERALT
Til en Volleyevent spiller deltagerne 
en volleyball-turnering på minibaner i 
et tematiseret område med parasoller,  
pavilloner og god musik. 
Det fleksible koncept gør, at en Vol-
leyevent kan laves både i idrætshallen, 
på græsplænen, på stranden eller en tom  
lagerhal. Det er nærmest kun fantasien, 
der sætter grænser.
”Det vigtigt, at en volleyevent henvender 
sig til alle deltagerne – uanset om man er 
med for at vinde eller blot for at hygge sig 
på sidelinjen. Volleyevent er et helheds-
koncept, hvor alle i virksomheden får noget 
ud af at være med,” siger Thomas Bjørn-
Lüthi, event manager på Volleyevent.

Der er altid fri drikkevarer i form 
af kildevand, sodavand og øl til en  
volleyevent. Derudover kan virksom-
heden vælge at krydre eventen med en til 
flere tilkøbsmuligheder som pølsevogn og  
massage.
Dansk Volleyball Forbund garanterer 
med sin store rutine kvaliteten på volley-
ball-delen. Indtægterne vil gå til at højne 
kvaliteten af forbundets eksisterende  
aktiviteter. 

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Turneringsform
En volleyevent spilles på teenvol-
ley-baner.
Holdene består af 3-8 personer. 
Turneringsafviklingen lægger sig op 
ad skolestævnekonceptet. 
Hallen bliver opbygget med et 
volleyball-tema, hvor deltagerne 
kan slappe af og hygge, når de ikke 
spiller.
Læs mere på www.volleyevent.dk 

ARRANGÉR JERES EGEN VOLLEYEVENT FOR
MEDARBEJDERE, KUNDER ELLER SAMARBEJDSPARTNERE

I hyggelige omgivelser, mellem parasoller, pavillioner og opbyggede loungeområder, 
spiller I en volleyballturnering imod hinanden. 
Hvert hold består af 3-8 personer, hvor 3-4 personer er på banen, når der spilles. 
Når deltagerne ikke spiller, sidder de og hygger i loungeområderne mellem banerne.
Turneringen afsluttes med en præmieoverrækkelse, hvor der er medaljer til de tre 
bedste hold og en pokal til vinderne.

Under turneringen er der fri drikkevarer (kildevand, sodavand og øl) 

Varighed for arrangementet er 3-5 timer.

Pris fra 500 kr. pr. deltager
Kontakt / Spørgsmål

Event@volleyball .dk

Tlf. 61 30 39 41

GIV EKSTRA KRYDDERI TIL VOLLEYEVENTEN

EN STOR FRISKSMURT SANDWICH
+ Pris 75 kr. pr. deltager

PØLSEMANDENS SPECIALITETER
+ Pris 100 kr. pr. deltager

DEN STORE DAG (varighed 10 timer)
Fuld forplejning, afsluttet med stor middagsbuffet
+ Pris 575 kr. pr. deltager

LÆKKER MAD

WELLNESS
Fri massage m. 2 massører
+ Pris 7.500 kr.

DEN STORE WELLNESS PAKKE
Fri massage og skadesbehandling
+ Pris 13.750 kr.

EKSTRA FORKÆLELSE

VOLLEYEVENT.DK

VOLLEYEVENT.DK

VOLLEYBALL MAGASINET16
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Den syvdobbelte danske mester og medlem af dansk volleyballs Hall of Fame 
om kammeratskab, krumme håndled og en blodtud, han aldrig glemmer.

OLE 
SCHMIDT

HALL OF FAME

Jeg var ikke nem at blokere. Det var ikke 
så mange, det lykkedes for. Jeg havde den 
fordel, at jeg startede som 14-årig og lærte 
at smashe, mens jeg endnu ikke kunne 
nå op over netkanten. Det betød, at mit 
håndled blev, som et volleyballhåndled 
skal være. Man skal have en krumning i 
håndleddet, så bolden vælter nedad. Det 
kræver også, at man er over nettet. Da 
jeg så endelig begyndte at vokse og kunne 
hoppe over hegnet, så havde jeg fået en 
god slagteknik. 
Vi var rendyrkede amatører. Vogn-
mandsmarken, som jeg spillede i, var 
selvtrænende. Vi havde ikke en egentlig 
træner. Vi varmede bare op og spillede. 
Efterhånden kom der nogle øvelser. Vi 
trænede to gange om ugen. I starten af 
min karriere var turneringen ikke lands-
dækkende. Der blev vi så at sige kun 
Københavnsmestre, man kunne ikke rigtig 
kalde os Danmarksmestre før senere. Det 
blev til syv danmarksmesterskaber i alt. 
Lysten til bold motiverede mig. Jeg har  
altid dyrket sport, hvor man står på hver 
sin side af nettet. Det der med at blive 
tacklet bagfra og få korsbåndet revet over, 
det har aldrig rigtig været mig. Der skal 
meget til, før man bliver beskadiget af en 
modstander i volleyball. 
Glæden og kammeratskabet. Det  med de 
andre spillere motiverede mig også. Der er 
mange af holdkammeraterne fra dengang, 
som jeg stadig mødes med. Vi har tilbragt 
mange timer sammen på træningsbanen. 
Det er altid dejligt at se dem.
Jeg er lidt doven anlagt. Så det var godt, at 
jeg havde noget talent. Jeg havde nok ikke 
nået så langt i dag, hvor man lægger rigtig 

mange træningstimer hele året rundt. 
Jeg debuterede på landsholdet i 1958. 
Det var til EM nede i Prag. Jeg var ble-
vet 16 år måneden før. Det var en kæmpe 
oplevelse at stå dernede i landsholdstrøje, 
se op på Dannebrog og høre nationalmelo-
dien. Bagefter fik vi så mange læsterlige 
tæsk foran 10.000 tilskuere. Dengang 
skulle man ikke kvalificere sig til mester-
skaberne, der skulle man bare melde sig til. 
Matchbold. På matchbolden hoppede en 
kæmpe stor polak op, og vores blokade 
lå cirka ti meter forkert, så bolden ramte 
mig midt i fjæset. Game over. Efter kam-
pen stod vi på baglinjen og skulle høre den 
polske nationalmelodi. Blodet flød ud af 
næsen på mig, men jeg var pavestolt over 
at stå der. Jeg følte mig nærmest heroisk, 
jeg havde kæmpet og blodet flød, men en 
røvfuld – det havde vi fået.   
Tilskud. Når vi selv gav et lille tilskud til 
rejsebilletten, kunne vi få lov til at spille 
på landsholdet. Det var vilkårene. Der var 
flere år, hvor vi slet ikke spillede lands-
kampe. Jeg har prøvet, at vi spillede i lånte 
dragter.
Forandring. Den store ændring i spillet 
kom med den der mærkelige mand, som 
render rundt i en anden farve trøje. De  
andre gamle drenge har fortalt mig, at man 
nu må sparke til bolden og serven må røre 
nettet – det er jo skide smart. Det gør 
spillet levende og langt mere publikums-
venligt. Tidligere var alt for meget lagt i 
dommerens hænder. 
Højden. Selvom det ser ud, som om nettet 
er rykket længere ned, så ved jeg godt, at 
det er spillerne, som hopper højere – og de 
er to meter alle sammen. Jeg var 187 cen-

timeter, og det, syntes man, var en rimelig 
pæn højde til en volleyballspiller dengang.
Indstilling. Man træner for at vinde. 
Det kræver den rette indstilling. En ved-
holdenhed. Den skal komme fra dig selv. 
Samme indstilling skal man have med sig 
i sin uddannelse. Jeg var anfører, bakkede 
folk op og sparkede dem et vist sted. Det 
præger en hen ad vejen, at man har været 
med til at tage ansvar. Det kan man godt 
overføre til den videre karriere. 
Råd. Hvis jeg skulle komme med et godt 
råd, så er det at hænge i. Det er umagen 
værd at prøve at skabe sig en sportskar-
riere. Der er rigtig meget payback for de 
mennesker, som i dag bruger rigtig meget 
tid på volleyball. Det er ikke dem alle sam-
men, som ender på landsholdet eller i 
udlandet. Men træningsfliden burde give 
payback i form af oplevelser, kampe og 
kammeratligt samvær.

AF JAKOB WÄRME HANSEN

OLE SCHMIDT
Født 27. august 1942. Aktiv fra 1956 
til 1978 for VKV Vognmandsmarken 
og Helsingør KFUM med sammenlagt 
7 danske mesterskaber til følge 
tillagt diverse pokalmesterskaber. 
Landsholdsspiller fra 1958-1975 (17 år) 
med sammenlagt 87 kampe. En af de 
yngste debutanter på det danske her-
relandshold i en alder af blot 16 år og 
2 måneder. Optaget i dansk volleyballs 
Hall of Fame i 2014

Foto: Privat



KOMMENTERE 
EM I VOLLEYBALL 
I RADIOEN
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Som så mange andre danskere begrænsede 
mit forhold til volleyball inden EM sig nok 
mest til at have prøvet det et par gange i 
folkeskolen for mange år siden, hvor der 
ikke rigtig var nogen, som kunne finde ud 
af det. 
Når man er kommentator i radioen, 
gælder det om at være inde i det, som 
det handler om, men også om at have  
noget engagement i forhold til det. Jeg 
vidste ikke så meget om volleyball, så jeg 
startede fra bunden.
Jeg tog ud til Idrættens Hus i Brøndby. 
Der var den her voldsomt lange trænings-
samling op til EM, hvor spillerne nærmest 
selv vaskede tøj. Jeg var med til nogle af 
landsholdets træninger og blev sat fuld-
stændig ind i sagerne lige fra reglerne til 
historien om spillerne, hvor de spillede og 
deres karriere. Jeg så også klip på Youtube 
og kunne hurtigt se, at når volleybal bliver 
spillet af folk, som kan finde ud af det, så 
er det noget helt andet, end hvad man 

ellers går og tænker om volleyball. Det var  
pludselig et spil med masser af smæk på. 
Når man ser volleyball på et niveau som 
ved EM, så er det et utroligt fedt spil – for 
der er fart på og utrolig meget power. Jeg 
er selv 1 meter og 80 høj, men når man 
står ved siden af de her volleyballspillere, 
så er de jo nogle køleskabe af en anden 
verden på to meter og nærmest 100 kilo. 
Det er kæmpe store spillere, som alligevel 
er så atletiske og springer rundt på banen. 
Volleyball er en utrolig actionfyldt sport 
– også fordi de spiller på et lille afgrænset 
område, hvor tempoet er så højt, og der er 
så meget power i spillet – det er fedt. 
EM var en fantastisk oplevelse. Vi startede 
i Odense, hvor de indledende kampe blev 
spillet. Allerede her var der en fantastisk 
stemning i hallen. Man kunne mærke, at 
folk virkelig ville det her. 
Jeg kan særligt huske en kamp – det var, 
da Danmark gik videre fra gruppespillet. 
Der stod de her kæmpe store mænd 

nærmest og græd. De havde aldrig prøvet 
noget lignende. Så stor en oplevelse på 
hjemmebane.  
Jeg snakkede med spillerne flere gange 
under de indledende kampe. Pludselig var 
der den her store interesse for dem og  
volleyball. Det var helt underligt for dem, 
for de var slet ikke vant til, at der var så 
meget fokus på deres volleyballlandshold. 
Hele den stemning, som blev bygget op 
under hele EM, var utrolig fantastisk at 
opleve og være så tæt på. Man kunne 
mærke på alle, både fans – men især  
spillerne og dem omkring holdet – at det 
var virkelig noget stort og noget specielt at 
være med til at opleve. 
Jeg endte med at stå og råbe og skrige  
direkte i radioen på P3, for det viste sig at 
blive ret tæt i nogle kampe.
Frederik Lindved er journalist på DR og kom-
menterede samtlige af volleyherrernes kampe 
under EM-slutrunden på hjemmebane i sep-
tember 2013. 

FORTALT AF FREDERIK LINDVED, 
JOURNALIST PÅ DR 

Foto: Privatfoto

SÅDAN FØLES DET AT…
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Hanif Seyed flygtede fra Afghanistan til Danmark som 17-årig. Volleyballen 
blev hans vej ind i det danske samfund. I dag bruger han 15 timer om ugen 
på volleyball i VK4000 Roskilde Ungdomsvolley og AFG Volley.

VOLLEYBALL SOM 
INTEGRATION

30 kilometer vest for Roskilde ligger en 
flygtningelejr i Tølløse. Her boede Hanif 
Seyed det første år, efter han som 17-
årig flygtede fra Afghanistan til Danmark 
sammen med sin bror. I flygtningelejren 
spillede flere af medarbejderne volleyball i 
Roskilde. De foreslog, at den nyankomne 
Hanif Seyed skulle begynde i klubben. 
”Volleyballen var min vej til at lære  
danskerne og deres kultur at kende. Det 
er ikke noget, man lærer ved at sidde der-
hjemme og læse en bog. Volleyball er et 
naturligt samlingspunkt, hvor alle møder 
op på lige vilkår for at spille bold. Man er 
fælles om sporten og har automatisk en 
masse ting at snakke om, som gør, at man 
bliver rystet sammen,” siger Hanif Seyed. 
I dag er Hanif Seyed 38 år, er blevet 
gift og fået to børn på 14 og 11 år. Da de  
begyndte til  volleyball i VK4000, var 
det helt naturligt for ham at blive hjæl-
petræner i klubben.
Her opdagede Hanif Seyed snart, at han 

havde flair for at lære fra sig. Og med sine 
egne oplevelser med volleyballen som  
indgang til det danske samfund, voksede 
en idé stille og roligt frem. 

NØGLEN TIL INTEGRATION
I 2008 kunne Hanif Seyed stramme de 
første volleyball-net i sin nystiftede klub 
AFG Volley. Klubben skulle ikke blot være 
en idrætsklub – men også et mødested for 
fortrinsvis udlændinge, så de både fik rørt 
sig, fik nye venner og fik styr på papirer og 
andre problemer i forbindelse med at være 
ny i Danmark. 
”Volleyball, og idræt generelt, er nøglen til 
integration. Man kan se en stor forskel på 
de drenge, der starter her, allerede efter 
en måned. Man kan mærke, at de er rigtig 
glade for at træne og have noget at give 
sig til. Det er det, sporten kan. Man glem-
mer alt andet, da det handler om sporten. 
Den hjælper dem med at finde nye mål og 
en mening med, hvad de kan gøre. Og så 

giver sporten selvfølgelig sammenhold og 
venskab,” siger Hanif Seyed. 
Selv om AFG Volley står for Afghansk Vol-
ley, så kommer de omkring 45 spillere i 
klubben fra syv forskellige lande. Spillerne 

er mellem 15 og 45 år.
I 2012 modtog AFG Volley Roskilde  
Kommunes Frivilligpris for dens indsats. 

AF JAKOB WÄRME HANSEN

BLÅ BOG
HANIF SEYED 
38 år. Flygtede til Danmark som 17-årig fra Afghanistan. Hanif Seyed boede først i 
en flygtningelejr i Tølløse, hvor han for alvor fik smag for volleyball. Er træner i både 
VK4000 Roskilde Ungdomsvolley og AFG Volley, hvor han bruger 15 timer om ugen 
på volleyball. Han er uddannet industrioperatør, men kører til dagligt taxa for at have 
mere tid til at træne og spille volleyball.  

Foto: Privat

MÅNEDENS ILDSJÆL

”Jeg elsker volleyball. Jeg 
har spillet, siden jeg var 
knægt. Det er verdens 
sjoveste sport, og man 

bliver afhængig af den. 
Samtidig er det en hold-
sport og en social sport, 

hvor der både er plads til 
det seriøse og det sjove.” 



1) Hvornår stod du op i morges? 
Jeg var oppe 08:00.
2) Hvordan kan du bedst lide din bøf? 
Rare eller medium. 
3) Hvilken film så du sidst i biografen? 
’Dum og dummere 2’. Den var vildt sjov!
4) Hvad er din favorit TV-serie? 
Puha, det er svært. ’The Big Bang Theory’, 
tror jeg. 
5) Hvis du havde mulighed for at bo et 
hvilket som helst sted i verden, hvor 
skulle det så være? 
Ud over en lille hytte på stranden i Thai-
land, så skulle det være Canada. Jeg elsker 
virkelig mit hjemland.
6) Hvad spiste du til morgenmad? 
Morgenmad i dag, og egentlig også alle 
andre dage, var havregryn med knuste val-
nødder og mandler. På en fridag kan det 
godt se lidt anderledes ud. 
7) Hvilken del af verden kommer din  
favoritspise fra? 
Jeg har ikke nogen egentlig favorit. Jeg er 
generelt rigtig glad for mad, og jeg elsker 

at mixe det lidt efter behag.
8) Hvad for noget mad bryder du dig ikke 
om? 
Tomater! Jeg hader tomater! De er totalt 
ubrugelige. Jeg har aldrig og kommer nok 
heller aldrig til at kunne lide dem.
9) Hvor er dit favoritspisested? 
Endnu et svært spørgsmål. Jeg elsker 
virkelig ’Pho’, når jeg er i Canada. 
10) Hvad er din favoritdressing? 
Som regel bare olivenolie og salt, måske 
ranch på en sandwich. Det er i hvert fald, 
hvad jeg vælger, når de spørger på ’Sub-
way’!
11) Hvilken bil kører du i øjeblikket? 
Her i Tyrkiet har jeg en VW Polo. Men i 
Canada kører jeg en Camaro SS fra 2010. 
Jeg ville ønske, jeg kunne tage den med 
hvor som helst.
12) Hvad er dit favorittøjmærke? 
Det er nok ’Lululemon’. Det er super rart 
at have på, ser godt ud, og så passer det 
faktisk min høje og slanke figur ret godt.
13) Hvor ville du rejse hen, hvis du havde 

muligheden? Sydney, Puerto Rico eller 
Maui? 
Nok Maui. Jeg har aldrig været der, og 
selv om jeg ikke har været de andre steder 
udenfor volleyball-sammenhæng… Vent! 
– Må jeg tage dem alle sammen?
14) Er din kop halvt tom eller halvt fuld? 
Den er halvt fuld. På nær, hvis jeg har en 
dårlig dag, så er den halvt tom. 
15) Hvor vil du gerne bo, når du går på 
pension? 
Hvis muligt, hjemme i Saskatchewan, 
hvor min familie bor. Jeg bruger meget af 
året langt væk fra dem, så det vil jeg rigtig 
gerne lave om på en dag.
16) Hvad er din favorittid på dagen? 
Her må jeg tage udgangspunkt i mine  
fridage. Der er det nok omkring klokken 
11. Jeg har sovet længe, er i sweatpants og 
ligger og ser tv. Og så har jeg lavet en vold-
som gang morgenmad med æg, bacon og 
pandekager. 
17) Hvor er du født? 
Jeg er født i Grande Prarie Alberta, men vi 

AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD
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Har du dumpet din køreprøve? Kan du lide pepperoni 
på din pizza? Eller drikker du lidt for meget kaffe? Så 
har du måske mere til fælles med Canadas stjernedi-
agonal Gavin Schmitt, end du lige går og tror. 

50 SHADES 
OF GAVIN 
SCHMITT

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

Foto: FIVB



flyttede ret hurtigt, efter at jeg blev født. 
18) Hvad er din favoritsport ud over  
volleyball? 
Amerikansk fodbold! 
19) Beskriv Canadas herrelandshold med 
tre ord. 
Familie, hjerteblod og passion. Vi elsker 
alle sammen at være der og konkurrere 
sammen.
20) Beskriv Gavin med tre ord. 
Høj, akavet og venlig? Haha!! Jeg ved det 
sgu ikke rigtigt.
21) Beskriv volleyball med tre ord. 
Holdånd, spænding og at leve. Helt  
ærligt, du må give mig flere end tre ord til 
at beskrive det!
22) Beskriv Tyrkiet med tre ord. 
Sindssygt, sindssygt smukt og baklava 
(kagedessert med valnødder, red.).  
23) Er du et morgen- eller et aftenmen-
neske? 
Mest et aftenmenneske, tror jeg. Men jeg 
har ingen problemer med at skulle tidligt 
op. Har jeg muligheden, kan du dog godt 
regne med, at jeg sover længe! 
24) Har du nogen kæledyr? 
Nej, men jeg kunne virkelig godt tænke 
mig en hundehvalp. Det er dog svært at få 
til at fungere med det liv, jeg lever. 
25) Har du noget nyt at fortælle, du bare 
må ud med? 
Ikke noget jeg kan komme på lige nu – 
beklager!
26) Hvad ville du gerne være, da du var 
lille? 
Det kan jeg ikke engang huske. Måske en 
ninja turtle. Alle børn ville gerne være en 
ninja turtle. Det tror jeg egentlig stadig 
godt, jeg kunne tænke mig. 
27) Hvad er dit bedste barndomsminde? 
At fange kaniner med fiskenet på min  
tantes farm sammen med hele familien. 
De slap ret ofte ud af deres bure. 
28) Er du et katte- eller hundemenneske? 
Hunde. Jeg kan ikke lide katte. Nogle er 
okay, men inderst inde er de alle sammen 
ren ondskab!
29) Har du en kæreste? 
Nej, og jeg tror, det er derfor, jeg godt 
kunne tænke mig en hund. Jeg fortalte en-
gang en holdkammerat, at jeg hellere ville 
have en hund end en kæreste. Jeg tror dog 
også godt, jeg kunne leve med en kæreste.

30) Tager du altid sikkerhedssele på, når 
du kører? 
Mere eller mindre. Måske ikke, hvis jeg 
bare lige skal vende bilen, eller hvis jeg 
sidder i en tyrkisk taxa, hvor sikkerheds-
selerne per definition bare ikke virker. 
31) Har du nogensinde været involveret i 
en bilulykke? 
Lidt for mange, tror jeg. Jeg har kun været 
skyld i en enkelt af dem, og de fleste har 
heldigvis bare været med små buler til 
følge.
32) Hvad kan du slet ikke holde ud? 
Folk der tygger med åben mund! Jeg kan 
slet ikke klare det. 
33) Hvad er din favoritpizza? 
Pepperoni, bacon, ekstra sorte oliven, grøn 
og rød peber. Lad os bare sige, der skal 
være vildt mange oliven på!
34) Hvad er din favoritblomst? 
Ikke nogen. Men lad os sige solsikker, for 
jeg spiser virkelig mange solsikkekerner.
35) Hvad er din favoritsmag i is? 
Mint-Oreo. Jeg ved ikke, om den tæller. 
Hvis ikke, må det være en god vanilje.
36) Hvad er din yndlings fast food-
restaurant? 
For det første spiser jeg ikke meget fast 
food. Men ellers ’Subway’ eller ’5 Guys 
Burgers and Fries’.
37) Hvor mange gange dumpede du din 
køreprøve? 
Kun en enkelt gang. Læreren ødelagde det 
for mig – jeg sværger! 
38) Hvem sendte dig sidst en e-mail? 
Vores klubsekretær sendte mig flybilletter. 
Min mor kommer snart på besøg.
39) Hvilken forretning kunne få dig til at 
bruge hele din opsparing? 
Hvilken som helst elektronikforretning. 
Har jeg i øvrigt overtræk?
40) Har du g jort noget spontant her på 
det sidste? 
Jeg har købt et tv til min lejlighed i Tyrkiet. 
Jeg bruger så meget tid foran det, at det 
bliver nødt til at være i orden.
41) Hvor gammel var du, da du følte dig 
allergladest? 
Det er jeg ikke sikker på. Måske før jeg 
startede i skole og bare kunne lege hele 
tiden. 
42) Spiser du broccoli? 
Selvfølgelig! Og jeg elsker det. Jeg spiser 

mange grøntsager.
43) Hvad er din all time favoritferie? 
Camping med min familie. Ellers har jeg 
kun været på en – til Mexico med en ven.
44) Hvornår var du sidst ude og spise? 
Vi tog ud en lidt større gruppe her i 
weekenden. 
45) Hvad for noget musik lytter du til i 
øjeblikket? 
’Doo Doo’ af ’Troy Ave’. Det kom egentlig 
bare som et forslag på Spotify, og nu er jeg 
helt hooked.  
46) Hvad er din yndlingsfarve? 
Baby Blue, selv om jeg faktisk ikke har 
særligt meget i netop den farve.
47) Hvor mange tatoveringer har du? 
En enkelt. Den er på koreansk og oversat 
til engelsk står der: ’Commitment, Perse-
verance, Passion’ (engagement, udholden-
hed, passion, red.). Min coach prædikede 
det et helt år, og det er noget af det, jeg 
gerne vil tage med mig videre. 
48) Hvilken kendt person ville du gerne 
bruge en dag sammen med? 
Dan Bilzerian (pokerspiller skuespiller og 
Instagram- fænomen, red.). Bare for at se, 
hvordan en dag egentlig er for ham. Plus at 
jeg kan godt lide hans motto: ‘I want enough  
money to do whatever I want every day’.
49) Hvilke tre ting har du altid med dig, 
når du rejser med landsholdet? 
Telefon, hovedtelefoner og min computer. 
50) Drikker du kaffe? 
Ja! Og alt for meget. Jeg ville ønske, jeg 
kunne sige, at jeg drak mindre.
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Fra Canada
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(Canada), University of Saskatchewan 
(Canada), Arago de Séte (Frankrig), 
Ethnikos Alexandroupolis (Grækenland), 
Samsung Bluefangs (Sydkorea) og Ural 
Ufa (Rusland)
Har adskillige landskampe for Canada på 
cv’et
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HISTORISK

UDKOMMER 19. MARTS 

VOLLEYBALL
MAGASINET

For små 12 år siden greb og kastede de første unge piger og drenge sig 
vej ind i volleyballens verden gennem det nystartede koncept Kidsvol-
ley. Dem, der blev rigtig gode, lagde vejen forbi talentcentre Øst og 
Vest, inden de mest talentfulde spillere blev udvalgt til Dansk Volley-
ball Forbunds talentholdsprojekt. I januar skrev U19-drengene sig ind 
i dansk volleyballs historiebøger, da de kvalificerede sig til EM, som 
det første danske ungdomslandshold nogensinde.


