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For mange af dem med hang til beachvolley er ventetiden lang. 
Efterår, vinter og en stor del af foråret er beachspillerne henvist 
til opvarmede haller eller sydlige himmelstrøg for at få sand under 
fødderne. Nu er sommeren over os, og det er dejligt igen at se så 
mange spillere i sandet.
Jeg er glad for, at vi igen i år har en slagkraftig beachtour med 20 
stævner på programmet. Syv stævner på touren er Grand Slam-
stævner, hvor der kan scores point til FIVB’s rangliste. Det giver lidt 
ekstra krydderi. Den største internationale beach-turnering på dansk 
grund nogensinde er blevet afviklet i Kolding og Odense med stor 
succes. Det er den slags oplevelser, der gør, at jeg elsker sol, sommer 
og beachvolley. 
Vores beachlandshold rejser Europa rundt og repræsenterer Danmark. 
Læs for eksempel interviewet med landsholdsspiller Peter Kildegaard 
Andersen i dette magasin. Du kan også møde fire par fra damernes 
tour, eller læse dagbog fra Lyø Beach Camp i Alanya. Og meget mere.
Tank iPad’en op med strøm og sæt dig godt til rette i solen – eller 
skyggen. 

God læselyst.
Peter Morell, beachvolleyansvarlig, Dansk Volleyball Forbund 

Vi ses på facebook.com/danskvolley
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Når det belgiske landshold i 
fodbold i disse dage løber på 
banen ved VM i Brasilien, har 
de en af verdens allerbedste 
målmænd til at vogte buret i 
form af Thibaut Courtois. Han 
kommer fra en familie, hvor 
både mor, far og søskende 
spiller volleyball. Forældrene 
havde en beachvolleybane i 
baghaven, og hans opdragelse 
i sandet har sat tydelige spor 

i Courtois’ fodboldkarriere. 
Courtois sprang altid rundt 
efter boldene, hvilket har givet 
ham eminente reflekser og en 
smidighed, som sjældent er 
set blandt målmænd på 199 
cm. Thibaut Courtois’ søster 
er Valérie Courtois, der vandt 
EM-bronze med Belgien sidste 
år, hvor hun også blev kåret til 
turneringens bedste libero.
Foto: All Over Press

Juni bød på den til dato største 
internationale beachvolley-
turnering i dansk sand, da  
Kolding og Odense havde mere 
end 50 internationale hold på 
besøg. Blandt de mange del-
tagere i NEVZA-turneringen 
var også de danske landshold. 
Hos damerne vandt et finsk 
par, mens det danske landshold 
Martin Olesen og Peter  
Kildegaard viste meget lidt 
gæstfrihed hos herrerne.  

Danskerne strøg helt til tops og 
vandt guld foran hold fra Dan-
mark, Norge, Sverige, Finland 
og England. Begge arrangører,  
Kolding Beachvolley og Odense  
Beachvolleyklub, høstede stor 
ros fra spillerne for arrange-
mentet. Vinderne kunne udover 
gode point til den internationale  
rangliste også stikke 500 euro i 
strandtasken. 

Foto: Eventmedia

Line Trans og Julie Guld-
ager samt Kristoffer Abell og 
Morten Overgaard forsvarede 
de danske farver ved U23 VM 
i beachvolley i Polen i denne 
måned. Trans/Guldager kvalifi-
cerede sig til 1/16-finalen, hvor 
et italiensk par blev stopklod-
sen. Dermed sluttede pigerne 
på en flot 17. plads. Abell/Over-
gaard manglede et enkelt point 

for at gå videre fra puljespillet. 
Den danske deltagelse kom i 
stand efter en blanding af held 
og resultater. Da flere asiatiske 
og afrikanske hold ikke var 
mødt op, skulle der trækkes 
lod blandt de faldne kvalifika-
tionshold – heriblandt de to 
danske hold, som slap gennem 
nåleøjet. 
Foto: FIVB

Det vakte en smule minder 
fra EM i Danmark sidste år, da 
Italien og Polen tørnede sam-
men i World League tidligere på 
måneden. Hvor EM-finalerne 
blev afviklet under tag i Parken, 
havde italienerne valgt at spille 
kampen på et åbent tennis- 
stadion midt i hovedstaden 
Rom. Foran 10.500 be- 
gejstrede italienske fans vandt  
Italien kampen med 3-1. Der er 

tidligere blevet spillet beach-
volley på banen, men altså  
aldrig før en World League-
kamp. 
Det italienske volleyballforbund 
havde sat varmemaskiner op, så 
der ikke kom kondens på banen. 
Og hvis det havde regnet i løbet 
af dagen uden udsigt til tørvejr, 
var kampen blevet rykket til hal 
i nærheden. 
Foto: FIVB

De danske volleyherrer har 
fået en hård start på ti- 
nationers turneringen Euro-
pean League. I første runde 
dannede Roskilde Hallerne 
rammerne om to kampe mod 
Slovenien. Danmark kunne 
dog ikke stille noget op mod 
de slovenske favoritter, der 
har som erklæret mål at vinde  
turneringen. Slovenien vandt 
begge kampe 3-0. Noget 
bedre gik det i 2. runde, hvor 

Danmark spillede på udebane 
mod Makedonien. De danske 
volleyherrer tabte 2-3 og 0-3 
og satte dermed 1 point på 
kontoen. Danmark sidder over 
i 3. runde, men spiller på hjem-
mebane igen 28. og 29. juni, 
når Østrig gæster Ikast. Begge 
kampe spilles klokken 19.00, 
og der er fri entré, da DVBF’s 
sponsorer betaler billetten. 

Foto: Morten Olsen

VM FODBOLDMÅLMAND FIK BEACHVOLLEY-OPDRAGELSE INTERNATIONAL SUCCES I DANSK SAND

FLOT DANSK U23 VM I BEACH DE KOM TÆTTERE PÅ EM 2015

ITALIEN SPILLER UNDER ÅBEN HIMMEL HÅRD DANSK START PÅ EUROPEAN LEAGUE

KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL
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Mens det desværre ikke 
lykkedes for hverken de danske 
volleydamer eller volleyherrer 
at kvalificere sig til EM 2015, 
så slap en stribe hold gen-
nem nåleøjet. Hos herrerne er  
Polen, Finland, Slovakiet, Tjek-
kiet, Kroatien og Hviderusland 
direkte videre til EM i Italien 
og Bulgarien. De seks toere 
skal spille playoff-kampe, 
hvor Slovenien møder Portu-

gal, Estland møder Sverige og 
Spanien møder Holland. Hos 
damerne strøg Tyrkiet, Polen, 
Tjekkiet, Bulgarien, Ungarn 
og Rumænien videre til EM 
i Belgien og Holland, mens 
Hviderusland møder Ukraine, 
Slovenien møder Frankrig og 
Aserbajdsjan møder Slovakiet.  
Playoff-kampene spilles til maj 
næste år.
Foto: CEV



Hvordan ser du mulighederne for 
at vinde DM i den nye konstellation? 
”Jeg synes, det er svært at udtale mig om 
mulighederne for at vinde DM, da Eva og 
jeg har spillet sammen i mindre end en 
måned. Der er ingen tvivl om, at vi føler, vi 
hver især har niveau til at være med blandt 
de bedste. Hvor langt vi kommer til DM i 
august afhænger af, hvor godt vores sam-
menspil udvikler sig.”
Hvilket hold anser du for den/
de stærkeste konkurrent(er) til DM?
”Feltet til den kommende sæson virker  
bredere og stærkere, end jeg længe har set. 
Og jeg kan nævne mange hold, jeg ikke ville 
være overrasket over at se øverst på podiet. 
Et af de stærkeste hold bliver helt sikkert 
Helle Søndergård/Line Trans Hansen, fordi 
de har en rigtig god energi på banen og 
kender hinanden så godt. Jeg ser også Karin 
Iversen/Line Anker Nielsen som et meget 
stærkt hold pga. deres mange år sammen 
og enorme taktiske overblik. Derudover 
er Charlotte Krøyer altid en meget stærk 
brik i spillet. Hun er en fighter uden lige og 
kender mit spil bedre end de fleste.”
Hvilke elementer har du taget med hjem fra 
dine ture til beachmekkaet Brasilien?
”Jeg lærte rigtig meget af at være i Brasilien, 
især på min første tur i 2010, der varede 
tre måneder. Det, jeg blev allermest inspi- 
reret af, var den brasilianske træningsme-
tode. Her handlede det om at nå så mange 

boldberøringer som muligt på en træning 
og ikke nær så meget snak. Mine hår på 
armene manglede der, hvor bolden ramte 
mig, hvilket vidner om den intensitet, der 
var til træningerne. Derudover lærte jeg 
at bide i det sure æble, for det var hårdt at 
være fysisk presset til det yderste og vide, 
at der var 10.000 kilometer til Danmark og 
stadig flere uger til, jeg skulle hjem.” 
Har du nogen planer om OL 
og i givet fald hvornår? 
”Der er ikke nogen decideret plan, men der 
er helt sikkert en drøm. Realistisk set bliver 
det vanskeligt at nå i 2016, så hvis jeg skal 
nå OL, bliver det nok nærmere i 2020. 
For at kvalificere sig skal man være et af de 
øverste hold på den internationale rangliste. 
Udover niveau kræver det tid og penge at 
rejse til så mange stævner. Sidst men ikke 
mindst kræver det, at man ikke er alene om 
den drøm. Der er altså flere ting, der skal 
gå op i en højere enhed. Der er dog ingen 
tvivl om, at jeg ville smide alt, jeg havde i 
hænderne, hvis muligheden bød sig.”
Har du en fortrukken cola variant?
”Jeg er blevet drillet en del med mine dis-
count-colaer igennem tiden. Sagen er den, 
at jeg elsker Coca Cola, men da jeg er fat-
tig studerende og betaler det meste af min 
beach-karriere via egen lomme, så må jeg 
nøjes med Harboe.”
Hvordan ser du udviklingen og mulighed-
erne for dansk kvinde-beachvolley i frem-

tiden sammenlignet med herrerne?
”Jeg synes, at udviklingen peger i den rigtige 
retning. Der er ved at danne sig et rigtig 
godt miljø med flere unge elitespillere, 
som til træning presser hinanden til at blive 
bedre, og som til kamp godt kan udfordre 
internationale hold. Der er ingen tvivl om, 
at herrespillerne er et langt skridt foran, og 
det vil de nok blive ved med at være, indtil 
kvinderne også begynder at lave interna-
tionale resultater. Uden resultater får man 
ikke meget støtte til udvikling af spillere, 
men omvendt får man ikke mange resul-
tater uden støtte til udvikling af spillere. 
Derfor tror jeg, det hele ville gå hurtige, 
hvis der var mere støtte omkring kvinde-
beachvolley. Men vi er allerede kommet 
et godt stykke, og så snart der kommer  
resultater på bordet, så skal vi nok få lige så 
mange muligheder som herrerne.”
Hvad er det sjoveste og 
værste ved volleyball?
”Det sjoveste er, når man har været helt 
nede og bide i sandet efter en bold og  
alligevel formår at komme til angreb og 
vinde bolden. Det værste er, når økonomien 
er den begrænsende faktor for at komme 
ud og spille og vise, hvad man kan.”

Hvor mange myggestik får du 
typisk i løbet af en sommer?
”28. Men hvis jeg har overnattet i telt til 
Vejers-stævnet, så får jeg ca. 640.”

AF JAKOB WÄRME HANSEN
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Landsholdsspiller og DM-bronzevinderen fra 2013 Cecilie Køllner Olsen om man-
glende hår på armene efter intens træning i Brasilien, et utroligt stærkt felt på beach-
touren og cirka 640 myggestik. 

BRASILIANSK-
INSPIRERET 
BEACHDRONNING

I DENNE SERIE SVARER MÅNEDENS PROFIL PÅ SPØRGSMÅL, 
SOM I HAR STILLET PÅ FACEBOOK. 

Foto: Morten Olsen

BLÅ BOG
CECILIE KØLLNER OLSEN 
Født 8. september 1989.
Opvokset i Vejle og bor nu i Aarhus.
Begyndte til volleyball, da hun var 14 år gammel.
Har spillet beachvolley siden 2008.
Spiller sammen med Eva Mielskov Bang på årets 
beachtour.
Vandt DM i 2012 og bronze sidste år sammen 
med Charlotte Krøyer. 

DET VIDSTE Du (MåSKE) IKKE OM CECILIE KØLLNER OLSEN
Da Cecilie voksede op, var det musikken, der fyldte mest i 
hendes liv. Da hun blev ti år begyndte hun at spille saxofon i 
orkesteret i Aarhus Pigegarde. Hun syntes, at tenorsaxofonen 
var det flotteste instrument, men hun var desværre for lille til 
at bære den, så derfor måtte hun nøjes med at spille altsaxo-
fon. Cecilie nåede at spille saxofon i otte år, før instrumentet 
blev helt skiftet ud med net og bolde.
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Mads Rosager har skrevet dagbog fra to ugers ophold på Lyø Beach Camp i Alanya. 
Her er et udpluk af beachlandsholdsspillerens bekendelser.

DAGBOG FRA 
DET TYRKISKE 
SAND

BEACH CAMP 

dag 1: Fuld gas hele dagen
Vi blev indlogeret på Azalea Hotel ca. 20 
minutters gang fra træningsstedet Palm 
Beach. Heldigvis havde Lyø Beach Camp 
sørget for bustransport mellem hotellet og 
Palm Beach. De første træninger begyndte 
klokken 9, og der var fuld gas på indtil sen 
eftermiddag! I Alanya er der 20 grader 
og en meget varm sol lige fra morgen- 
stunden, så der blev svedt igennem på det 
fine beachvolleyanlæg. 

Tilbage på hotellet g jorde de ca. 50  
deltagere brug af sofaen eller sengen 
til at hvile de trætte ben, inden de var  
blevet inviteret til velkomstaften på Palm 
Beach Club om aftenen. Buschaufførerne 
hernede har en idé om, at jo højere musik 
de pumper ud af anlægget, jo gladere  
bliver passagererne. Det kan diskuteres. 

dag 4: hård dag både på og ude for banen
Onsdag blev campen delt op. Landsholdene 
var taget til Antalya i går for at deltage i 
en CEV-turnering. Flere camp-deltagere 
var også tilmeldt turneringen, så der i alt er 
otte danske hold med i kvalifikationstur- 

neringen. Lyø Beach Camp havde arran- 
geret en tur for de camp-deltagere, der 
ville se turneringen. 25 camp-deltagere 
var taget til Antalya, og de danske hold blev 
bakket stærkt op, hvor tre hold blev hjulpet 
videre til hovedturneringen. Bussen kørte 
fra Alanya klokken 8 og kom først tilbage 
klokken 22, så det var en meget lang dag. 
Selv om der ikke havde været meget fysisk 
aktivitet på dagen, bliver man godt udkørt 
af at være en hel dag i den tyrkiske sol.  
I Alanya blev der spillet turnering blandt 
de 50 resterende camp-deltagere. Med 
besøg fra fire russiske hold, blev der spillet 
en masse god volley i de to dame- og to 
herrerækker. 

dag 5: regn ingen hindring for fest
Torsdag kom det dårlige vejr for alvor til 
Alanya – lige efter vejrudsigternes forud-
sigelser. Gråt, vådt og koldt blev det, men 
for spillerne betød det ikke så meget, for 
aftenens lyspunkt – afslutningsaftenen 
– skinnede igennem på det gode humør. 
Glæden efter en aften på Crazy Horse var 
tydelig hos de camp-deltagere, som havde 
været af sted før. 

Efter to hårde træningspas valgfartede 
folk hjem til Azalea Hotel for at finde  
danseskoene frem. Klokken 20 blev der 
bestilt mad, og de første Long Islands 
var allerede blevet serveret og drukket,  
inden maden kom på bordet. Festen  
fortsatte til langt ud på natten uden tanke på  
morgendagens træning, og sjovt var det! 

dag 6: den sidste træning
Fredag morgen var vejret igen rigtig  
dårligt. Det blæste og regnede, og rigtig 
mange folk havde tømmermænd. Det 
var nok derfor, at Lyø Beach Camp havde 
valgt at gøre formiddags-træningerne 
frivillige. Mange udnyttede det venlige 
tilbud til at blive hjemme på hotellet og 
slikke sårene fra aftenens udskejelser. Folk 
så lidt klatøjede ud, da de dukkede op til 
eftermiddags-træningerne, men humøret 
var højt, og de gode historier fra aftenen 
før blev genfortalt. 

Folk skulle have den sidste træning,  
inden flyet hjem til Danmark. Mange nye  
venskaber blev dannet, og niveauet var 
steget markant hen over ugen, så det var 

en flok tilfredse mennesker, der tog hjem 
til hotellet, pakkede taskerne og snuppede 
en lille lur inden flyet hjem lørdag formid-
dag. En uge med sol, men desværre også 
en del regn, er slut, men sommeren i  
Danmark er kun lige ved at begynde. 
Camp-deltagerne er klar til touren starter, 
og mon ikke de har fået et lille forspring 
efter 12 intense træningspas i Tyrkiet?

dag 8: brandvarmt sand
Søndag morgen var det gode vejr  
kommet tilbage til Alanya. De nyankomne,  
veludhvilede og friske camp-deltagere blev 
hentet 08.30 fra hotellet og kørt til Palm 
Beach. Temaet for dagen var modtagning/
hævning. Først var herrerne på i to timer 
og derefter damerne. Det er svært at sige, 
hvilken træningstid der er den bedste. 

Det er selvfølgelig altid rart at kunne sove 
lidt længere, men fra 11.30 begynder det 
at blive rigtig varmt i Tyrkiet, og så er det  
ekstra hårdt at løbe rundt i sandet. For 
ikke at tale om, hvor varmt sandet kan 
være! Spillerne klarer det nu uden brok 
og fokuserer i stedet på det, træneren 

siger. Klokken 15 startede dagens andet 
træningspas. Solen står højt på himlen 
og gør spillerne lækre og solbrune – for 
dem, som har husket solcreme i hvert fald! 
Det største problem ved at træne på det  
tidspunkt i Tyrkiet er nok, at solcremen 
bliver svedt af, næsten lige så hurtigt som 
den kan smøres på. Men ingen brok, livet 
er lækkert i 25 grader og sol! Specielt, 
når vandet ligger ti meter fra træningsba-
nerne.

dag 9: Slanger og skyfri himmel
Mandag morgen stod vi igen op til en 
solskinsdag. Der var fuld energi på til 
træningerne, hvor temaet var hævning/
angreb. Trænerne havde forberedt et godt 
program, og alle havde allerede forbed-
ret deres spil. Der er virkelig ikke noget 
bedre end at tage en dukkert i det tyrkiske 
middelhav efter en træning under skyfri 
himmel og 25 grader – det er lykke! Det 
var også den opskrift, samtlige deltagere 
brugte som nedkøling og afslapning. Om 
aftenen havde hotellet inviteret os på grill 
buffet. Stort set alle fra campen deltog, 
og det blev en rigtig hyggelig aften, hvor 

nogle fik lagt slanger om halsen som en del 
af underholdningen. 

dag 11: mineuykke slukkede musikken
Onsdag kunne tragedien fra dagen før, 
hvor flere hundrede mennesker var  
omkommet i en mineulykke, mærkes i 
Alanya. Der bliver normalt spillet højt 
musik i busserne og på barerne rundt  
omkring, men i dag var der skruet ned eller 
slukket. Tragedien havde dog ikke nogen 
større indflydelse på vores camp. Vi kørte 
på med træning og sørgede for at de sidste 
forberedelser inden den vigtige turnering. 
De fleste folk er ved at være godt solbrune 
nu, men også en smule tunge i benene. 
Dog holder alle niveauet højt og kæmper 
sig igennem de varme træningspas. Der 
bliver gået efter alle bolde, hoppet igen-
nem hver gang, og det giver en mega 
fed træning. Hen på eftermiddagen kom  
turneringsplanerne op, og mange kunne 
se, at deres ønske om at møde hinanden 
gik i opfyldelse. Onsdag aften blev brugt 
på at spise et ordentligt måltid og så ellers 
lade op til den vigtige turneringsdag, som 
ventede forude.

AF MADS ROSAGER

Foto: Lyø Beach Camp
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En stærkt besat beachtour er i fuld gang. Mød fire af 
førsteudfordrerne til at stikke af med damernes DM-guld.

TÆT PÅ 
DE FIRE 
TOPHOLD

BEACHTOUR

CECILIE KØLLNER OLSEN/
EVA MIELSKOV BANG
Danmarksmesteren på sandet 2012, 
Cecilie Køllner Olsen, og en Danmarks-
mester indendørs i år, hæveren Eva Miel-
skov Bang fra Brøndby VK, har i år fundet 
sammen og udgør det ene af Danmarks 
to damelandshold. Det er to udprægede 
klassespillere med både erfaring og store 
udviklingsmuligheder.

min makkers stærke sider:
Eva:
”Cecilie er god til at tage ansvar, hun er 
aggressiv, slår meget, og det, synes jeg, 
er fedt. Hun nærmest tripper for at få 
bolden, har stor selvtillid, og der er power i 
hende, hun hopper højt og slår hårdt. Hun 
er god og stabil til at modtage, og så har 
hun et virkelig godt fingerslag, som hun 
bare ikke bruger særlig meget.”
Cecilie:
”Eva er en meget boldsikker spiller, og hun 
er også en aggressiv spiller. Hun kæmper 
hårdt hele tiden, og hun kan lide at slå. Og 

så har hun en rigtig god serv og blok.”

ambitioner for tour-sæsonen:
Cecilie:
”Vi er så nye sammen endnu, at vi er nødt 
til at tage det hele kamp for kamp. Samti-
dig tænker jeg langsigtet og i virkeligheden 
flere år frem, for det tager lang tid, hvis 
man skal forløse sit potentiale som hold og 
blive 100 procent sammenspillede.”
Eva:
”Vi er i trænings-mode lige nu, vi skal 
lære, lære og atter lære, og så kommer 
ambitionerne efterhånden. Lige nu tænker 
vi ikke på modstanderne, men på den pro-
ces, der skal gøre os bedre som hold. Mit  
engagement som indendørsspiller er jo 
langt større end Cecilies, men på et tid-
spunkt ud i fremtiden kan jeg ikke ude-
lukke, at jeg vælger at spille et hundrede 
procent beach.”

LINE TRANS HANSEN/
HELLE SØNDERGÅRD
Efter en bronzemedalje i debutsæsonen 

2012 og fire vundne stævner sidste 
sommer er Line Trans Hansen og Helle  
Søndergård blevet det ene af Danmarks to 
kvindelandshold. Et boldsikkert, populært 
hold med en exceptionel god udstråling af 
spilleglæde og optimisme.

min makkers stærke sider:
Line:
”Helles kanongode personlighed. Jeg har 
aldrig haft et så tæt bånd til nogen makker 
som Helle. Hun er noget helt specielt for 
mig, og det gør mit spil bedre. 
Efter at have startet nede i rækkerne har 
Helles teknik udviklet sig drastisk, og det 
har også stimuleret mit eget spil. For mig 
er hun på alle måder en enestående god 
makker.”
Helle:
”Lines teknik er fabelagtig god – det kan 
alle på stranden se. Hun er en af landets 
klart bedste forsvarsspillere. Og så er hun 
god til at håndtere sit talent. Blandt andet 
ved at lære fra sig, hvad jeg har haft stor 
gavn af, selv om jeg er fire år ældre.”

AF MORTEN PIIL

Foto: Eventmedia
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ambitioner for tour-sæsonen:
Line:
”Sidste sæson startede vi ret ’blødt’ ud 
uden at vinde turneringer – det kom først 
i sidste halvdel af touren. Og det passer 
vores mentalitet bedst at komme ’nedefra’ 
og overraske positivt, frem for hele tiden 
at skulle indfri store forventninger. Så 
det mønster skal vi finde tilbage til og 
ikke spekulere for meget på, at vi har fået 
den fine titel ’landshold’. Vi får de bedste  
resultater, når det først og fremmest er 
sjovt at spille.”
Helle:
”Udvikling er vigtigere end medaljer om 
halsen her og nu. Vores resultater hidtil 
har måske ikke været helt i top, men vi 
stræber efter at peake senere. Generelt er 
vi nok mindre resultatfikserede end flere 
andre hold.” 

KARIN IVERSEN/
LINE ANKER NIELSEN
Med fem DM-mesterskaber (det første 
vundet i 1996, det sidste i 2013, red.) er 
den 47-årige Karin Iversen en legendarisk 
skikkelse i dansk beachvolley, et fænomen 
af hurtighed og boldfornemmelse med i alt 
13 DM-medaljer. Cecilie Olsen, Eva Bang 
og Mia Olsen har alle været i mester-
lære hos hende. DM-titlen fra 2013 blev  
vundet sammen Line Anker Nielsen, der 
også to gange har vundet DM-sølv med 
Karin Iversen.

min makkers stærke sider:
Line:
”En enorm evne til at læse spillet. Og en 
kolossal hurtighed i forsvaret. Hun er min 
taktiker.”
Karin:
”Lines højde ved nettet og gode blokader 

betyder, at jeg faktisk ikke behøver være så 
hurtig – hun dækker jo et dejligt stort om-
råde med sin blok. Og så har hun virkelig 
nogle skarpe angrebsslag. 

Hårde og nedadrettede på en måde, som 
ingen andre kan herhjemme. De slag er 
frygtede, tror jeg. Og så hæver hun godt 
til mig – når det tager hende. Vi supplerer 
altså hinanden godt.”

ambitioner for tour-sæsonen:
Karin:
”Vi springer nok nogle af de jyske stævner 
over. Men vi tager tingene, som de  
udvikler sig og prøver at klare os på den 
ene ugentlige træning, vi kan nå. Så må vi 
se, hvor langt det rækker. Der er jo kom-
met nogle stærke unge frem, som træner 
meget mere end os. Men sidste år spillede 
vi os i bedre form i løbet af sæsonen, så det 
håber vi også sker i år.”
Line:
”Ja, mon ikke du vil finde os til DM på 
Amager lige som sidste år? Personligt skal 
jeg have touren og træningerne til at passe 
med familielivet (Line har to små børn, 
red.), men så længe det er sjovt, bliver jeg 
ved.”

MIA OLSEN/SIMONE OKHOLM
Olsen og Okholm er et nydannet hold, 
der straks har placeret sig i toppen ved at 
vinde Odense Grand Slam og blive bedste 
danske hold ved NEVZA-turneringen i 
Kolding. Har hver især spillet elitebeach i 
mange år, men er nye ansigter på sejrsska-
mlen efter en vinter og et forår med intens 
træning.

min makkers stærke sider:
Simone: 

”Mias forsvar er hendes spidskompetence. 
Jeg tror, hun er den hurtigste spiller på 
stranden. Hendes server er rigtig gode, 
og så har hun en stabil modtagning og 
hævning. 
Og så føler jeg, at vi passer godt sam-
men temperamentsmæssigt. Jeg har haft 
mange makkere, men hun er måske nok 
den, jeg falder bedst i hak med, fordi hun 
er så rolig og ikke dominerer så meget, 
heller ikke uden for banen. Jeg kan godt 
lide også at være den, der skal sige, at vi 
skal op i gear.”
Mia: 
”Simone har et rigtig godt angreb, som 
passer godt til den måde, vi spiller på, 
hvor jeg kan hæve bolden højt, og hun 
kan slå den ned højt oppefra med mange  
vinkler. Det synes jeg, hun er bedst til. 
Hun blokerer også godt, mere end før, og 
hun har rigtig stærke server. 

Og så går det os ikke vildt meget på, hvis 
det i perioder går dårligt, for vi har begge 
et ret roligt temperament, samtidig med 
at vi godt kan heppe hinanden frem.”

ambitioner for tour-sæsonen:
Mia: 
”Vi har ikke snakket så meget om det, men 
personligt vil jeg gerne vinde medalje ved 
DM – og vinde mit første stævne (Det 
skete så cirka tre timer efter interviewet 
blev lavet, red.).”
Simone: 

”Det er svært, for til DM er der otte hold, 
som gerne vil vinde, og som vi både kan 
tabe til eller vinde over. 

Det handler virkelig om, hvem der rammer 
dagen og er skarpe netop til DM.”

Foto: Eventmedia
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”Jeg har brugt rigtig meget tid på at træne, 
men jeg bruger måske dobbelt så meget 
tid på at tænke.” 
Peter Kildegaard Andersen holder en 
kort pause og overvejer de næste ord, 
mens man gennem Skype-forbindelsen til 
Østrig kan høre de øvrige spillere i turner-
ingen som en mumlen i baggrunden.
Peter Kildegaard er afsted til en af som-
merens mange turneringer i Danmark 
og udlandet. Udover at han befinder sig 
i Østrig, så befinder han sig også i sit es. 
Han skal konkurrere mod ligesindede og 
dygtige internationale modstandere. 
24-årige Peter Kildegaard har vundet dan-
marksmesterskabet i fodbold, bordtennis, 
volleyball og senest beachvolley. Det er 
også blevet til DM-sølv i tennis og bad-
minton. Denne sommer bruger han på at 
få indblik i, om målsætningen om at kom-
me til OL i Rio 2016 er realistisk eller naiv.
Der er ingen tvivl om, at Peter Kildegaard 
er et talent, hvilket DM-meritterne vidner 
om. Men medaljerne er ikke kommet af sig 
selv. Det har krævet hårdt slid både på og 
udenfor banen og det rette miks af kvalitet 

og kvantitet.  
”Jeg har altid været god til at presse mig 
selv. Jeg har meget få alibi-træninger, hvor 
jeg bare møder op og er til stede. Når jeg 
er der, så bliver jeg bedre.” 
Det lyder som en sætning, som mange 
sportsfolk kunne have sagt. Men det er 
her, at Peter Kildegaard skiller sig ud.
”Jeg er meget reflekterende. Det er min 
måde at gribe sporten an på. Det er ikke 
altid arbejdsvanvid. Du kan sagtens finde 
flere, som har trænet mere end mig, men 
de har nok ikke brugt så meget tid til reflek-
sion. For mig kan det virke lidt hovedløst 
bare at træne, træne, træne, hvis man ikke 
følger op på det. Det er lidt lige som at 
have trænet helt vildt til en turnering og så 
møde op uden solbriller og vandflaske. Så 
er der en klar ubalance i den forberedelse, 
du har g jort dig. Du bliver nødt til at være 
i balance for at kunne præstere.” 

DRIVKRAFTENS ONDE
Over Skype-forbindelsen til Østrig går  
ordene ’perfektionisme’ og ’motiva-
tion’ igen. Det er de parametre, der får  

Peter Kildegaard til at presse sig selv til det 
yderste og dermed også udvikle sig mest 
muligt. Sammen med et unægtelig talent 
er det det, som har g jort, at han har ind-
hentet og blevet bedre end mange af dem, 
han konkurrerer imod. Men det kommer 
med en pris.
”Jeg ser motivationen som udgangspunk-
tet. Men der er den positive motivation, 
og så er der den negative motivation. For 
mit vedkommende er den også essentiel. 
Jeg er ekstrem perfektionistisk på rigtig 
mange punkter. Perfektionisme kan være 
rigtig godt med sportslige briller, men det 
kan også være farligt med et mere men-
neskeligt synspunkt.”
”Hvis jeg laver fejl, så må det ikke være, 
fordi jeg ikke har ydet mit bedste. Men 
man kan jo ikke altid yde sit bedste, men 
det er svært for mig at acceptere. Det har 
helt sikkert medført, at jeg har udviklet 
mig hurtigere, end hvis jeg ikke havde 
viljen til at blive bedre. Men det har også 
sine negative sider. Jeg lægger et utroligt 
stort pres på mig selv. Det er lidt spøjst. 
For perfektionismen er en motivation – 

AF JAKOB WÄRME HANSEN
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Med seks DM-medaljer i ligeså mange sportsgrene kan man let fristes 
til at kalde perfektionisten Peter Kildegaard Andersen for wonderboy. 
Men som altid er der en bagside af medaljen.

BAGSIDEN 
AF SEKS 
MEDALJER

Jakob Wärme Hansen



men det kan i sidste ende bide sig selv i 
halen og gøre, at jeg helt mister motiva-
tionen for en sportsgren.” 
”For mig er det ikke er nok at være god 
til min sport. Det er igen perfektionis-
men. Jeg har altid gerne villet præstere i 
alle sammenhænge, både socialt, fagligt 
og sportsligt. Det synes jeg selv, lidt er 
noget bøvl nogle gange. I år læser jeg en 
fuldtidskandidat, er i gang med at starte to 
virksomheder, har et studiejob, er træner 
otte timer om ugen og træner selv. Det er 
nok lige i overkanten, kan jeg godt mærke. 
Det har påvirket humøret og overskud-
det i perioder. Det har været udfordrende 
og presset mig til at være effektiv i min 
hverdag for samtidig at vedligeholde mit 
sociale liv. Men det er en pakkeløsning 
for mig og har resulteret i gode præsta-
tioner og personlig udvikling. Den over-
drevne jagt på perfektion og behov for at 
præstere, ville jeg dog nogen gange gerne 
have været foruden.” 

VOLLEY VAR KUN ET AFBRÆK
Da han var yngre, spillede Peter Kilde-
gaard både fodbold, tennis, badminton 
og bordtennis på samme tid. Nogle gange 
havde han fire træninger om dagen, så 
forældrene var gode til at lægge ham i 
seng, så han fik søvn og restitueret. 
Forældrene har altid været gode til at tage 
presset af Peter Kildegaard, når det kom 
til sport. 

”Min far sagde altid til mig, at han var 
bedøvende ligeglad med, om jeg vandt eller 
tabte. Det var jo kun sport, og jeg skulle  
alligevel ikke leve af det. Sidenhen har han 
indrømmet, at han gik og bed negle, når 
jeg spillede. Men han holdt en cool facade 
over for mig, og det satte jeg rigtig stor 
pris på. Det skal være en indre motivation, 
der gør, at man vil spille og udvikle sig og 

skabe gode resultater.” 
Det var også forældrene, som fik Peter 
Kildegaard til løbende at prioritere færre 
sportsgrene, og til sidst faldt valget på 
bordtennis, hvor medaljerne blev hængt i 
medaljeskabet i en lind strøm. Men trods 
succes dalede motivationen. 
”Jeg var ved at køre lidt død i bordtennis 
og ville gerne have motivationen tilbage. 
Volleyball var egentlig kun ment som et 

afbræk. Det tog lidt overhånd.” 
”Motivationen for udvikling er vanvittig 
stor hos mig.  Jeg synes simpelthen, at det 
er sjovt at lære nye ting, blive bedre og ud-
fordre mig selv. Jeg tror, at man skal have 
glæden med sig, ellers udvikler man sig 
ikke. I det sidste stykke tid i min bordten-
niskarriere synes jeg ikke, det var fedt. Og 
jeg udviklede mig derfor heller ikke særligt 
meget.” 
Peter Kildegaard kom hurtigt ind i 
landsholdsregi i volleyball og senere 
beachvolley, hvor han i sin første sæson 
på den danske tour blev dansk-, nordisk- 
samt pokalmester.
”Der er så meget mere at komme efter 
i beachvolley. Jeg føler, at jeg har en  
mulighed for at udvikle mig rigtig meget.” 
Også Peter Kildegaards tilgang til sport 
har udviklet sig efter skiftet til beachvol-
ley.
”I de fleste finaler har jeg været mere 
bange for at tabe end spændt ved udsig-
ten til at vinde. Og det er enormt nega-
tivt, synes jeg. DM-finalen sidste sommer 
var den første finale, som jeg nød at spille 
100 procent. Inden for de sidste par år har 
jeg fået mere indsigt i, hvad der er godt 
for mig, og hvad der ikke er godt for mig. 
Det har taget tid at overkomme den per-
fektionisme, jeg har, fordi den har været 
meget stærk. Jeg er ekstremt glad for, at 
det er lykkes mig at nå dertil, hvor jeg bare 
glædede mig til at skulle spille finalen.” 
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”Det er svært for mig at 
acceptere, at man ikke kan 

yde sit allerbedste hele tiden. 
Jeg søger altid at gøre mit 

bedste uanset sammenhæn-
gen og er ekstremt bevidst 

omkring det.”

MEDALJEREGN
Peter Kildegaard Andersen vandt sin første 
DM-medalje i 2001 i fodbold, hvor han spillede i 
Søllerød Boldklub.
Herefter blev det til sølvmedaljer ved DM i ten-
nis for hold, da han var 12 og 13 år gammel.
I badminton blev det også til DM-sølv, da Peter 
Kildegaard var 13 år gammel. 
I bordtennis vandt Peter Kildegaard mange 
DM-titler og 2. pladser. Han stoppede, da han 
var 16 år.
I 2009 og 2011 vandt Peter Kildegaard U19 og 
U21 i indendørs volleyball med Gentofte, mens 
han i 2011  også vandt DM-bronze med Gentof-
tes herrer.
I 2013 vandt han sit første senior DM i beach-
volley i 2013 sammen med Bo Søderberg. 
Et par måneder efter vandt han de nordiske 
mesterskaber sammen med Martin Olesen. De 
to har siden da vundet pokalmesterskaberne og 
senest genvundet de nordiske mesterskaber.

PETER KILDEGAARD OM TALENT
”Ja, jeg har talent. Men i min optik giver følgende sætning ikke 
mening: ’Han var et kæmpe talent, men han blev aldrig til noget’. 
Det giver ikke mening, medmindre der er nogle eksterne omstæn-
digheder, der har gjort det umuligt for ham at udleve talentet. 
Talent er hele pakken – din persona, din fysik og dine omgivelser. 
Derfra handler talent om, hvad kan det udvikle sig til. Det handler 
ikke bare om at være en god dribler i fodbold som 12-årig, det er 
oversimplificeret.”

TOM HANKS HAVDE WILSON
I den Oscar-nominerede film ’Cast Away’ har 
Tom Hanks et helt specielt forhold til beachvol-
leyballen ’Wilson’. Men Peter Kildegaard er også 
begejstret for den runde opfindelse. 
”Jeg har et meget tæt forhold til bolde. Jeg har 
altid leget med bolde og har altid haft meget 
svært ved at holde mig væk fra bolde. Det skaber 
næsten en ro for mig at have en bold i hånden. 
Bolde er spændende. Jeg kan godt lide at finde 
ud af, hvordan de reagerer. Jeg er meget sensitiv 
over for bolde. Nye bolde, gamle bolde, hvor 
hårdt trykket er. Det lægger jeg mere mærke til 
mere end andre på godt og ondt. Det gode ved 
det er, at hvis vi spiller med en bold, som er lidt 
for hårdt pumpet, så åbner det for mig nogle mu-
ligheder, måske skal jeg slå lidt mere, end jeg skal 
shoote, fordi en hård bold springer lidt hårdere 
på forsvarerens arme, og dermed er der større 
chance for, at den ryger langt væk. På den måde 
kan jeg bruge det. Til gengæld kan jeg også bruge 
lidt for meget tid på at tænke for meget over, 
hvordan bolden vil reagere på den behandling, 
jeg giver den, i stedet for bare at spille.” 

SEKS SPORTSGRENE I EN
Peter Kildegaard er sikker på, at han ikke havde udviklet sig så 
hurtigt i beachvolley, hvis han ikke havde dyrket de andre fem 
sportsgrene. Han har overført detaljer fra hver enkelt sportsgren 
til beachvolley.
”Volleyball er temmelig oplagt, men det er primært i angrebet, at 
jeg bruger indendørs volleyball, hvor man skal komme aggressivt 
til bolden. Rent teknisk forsøger jeg dog primært at komme væk fra 
indendørs volleyball, da beachvolley kræver noget andet.” 
”Fra badminton har jeg bevægelsesmønstret og koordinationen 
mellem ben og resten af kroppen. Det kræver noget ben-koordi-
nation at bevæge sig skråt tilbage og samtidig skulle orientere sig 
fremad.” 
”Bordtennis har jeg taget allermest med fra. Det er hele håndleds-
teknikken og evnen til at bruge håndleddet i rigtig mange facetter 
som for eksempel fingerslag, og når jeg angriber.” 
”Tennis har jeg helt sikker noget med fra serven. Jeg har et meget 
naturligt slag, da jeg i en meget tidlig alder fik en god tennisserv. 
En naturlig slagarm. Man får også en forståelse for det rum, man 
spiller i. Altså orientering og dermed, hvor meget kraft jeg for 
eksempel kan give bolden.” 
”Fodbold har givet holdånden, og man lærer at løbe naturligt, og 
det, tror jeg, ikke skal undervurderes. Jeg tror på, at min motorik 
og koordinationsevne er mere udviklet, fordi jeg har dyrket andre 
sportsgrene og kan overføre det.”

Foto: Eventmedia



EM-KVALIFIKATION

AF JAKOB WÄRME HANSEN
FOTO: MORTEN OLSEN OG CEV

Det lykkedes desværre ikke for de danske landshold at kvalificere sig til EM 2015. 
Men begge hold leverede flot fight og volleyball i forsøget. Her er nogle glimt fra 
kvalifikationskampene. 
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GLIMT AF DET GLIPPEDE
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Rækker af neongrønne tal, bogstaver og 
tegn regner nedover skærmen. De fleste 
husker nok scenen fra filmen Matrix, hvor 
virkelighedens verden glider forbi som 
koder på en computerskærm. Helt så futu- 
ristisk, men med en uhyre vigtighed, sidder 
herrelandsholdets scout-mand, Francesco 
Oleni, og taster hver enkelt boldberøring 
ind på sin bærbare computer.
Fra sin faste plads bag banen dissekerer 
han en kamp ned i mindste detalje. Serv,  
modtagning, hævning, smash, forsvar, 
hævning, smash. Igen og igen og igen bliver 
hver eneste boldberøring noteret.  
Sammen med herrelandsholdet er  
Francesco Oleni i Makedonien for at spille 
European League. Forud for kampene har 
han set modstanderens seneste ti kampe 
igennem og tastet alt ind i DataVolley.  
I programmet finder han tendenser i Make-
doniens spil, som for eksempel kantspille-
rens foretrukne smash, hvem der er svagest 
i servemodtagningen, og hvad hæveren gør, 
når han er i en presset situation. 
”Jeg fortæller, hvad der sker i en kamp. 
Ikke med ord, men med forkortelser og tal. 
Det skal være helt præcis information, så  
træneren kan dirigere spillet,” siger  
Francesco Oleni. 
”Det er uundværlig information, vi får 

fra scout-manden under en kamp. Vi har  
radiokontakt til Francesco Oleni og Peter 
Borglund under kampen, og de kan levere 
fakta til os, så vi ikke bare coacher på en 
mavefornemmelse. Som træner ser man 
måske 25 procent af spilhandlingerne,” 
siger landstræner Mikael Trolle.  
Inden hver kamp leverer Francesco Oleni 
en scout-rapport til trænerne, som bliver 
gennemgået på taktikmødet med spillerne.
”Vi bygger hele vores koncept op  
omkring den. Samtidig giver den kontinu-
erlige scouting under kampen os de bedste 
betingelser for at udnytte modstanderens 
svagheder samt justere de aspekter i vores 
eget spil, som modstanderen forsøger at 
spille på,” siger Trolle.

DET HEMMELIGE NETVÆRK
En ting er at ekstrahere og analysere de 
mange kampe. En anden – og næsten 
måske endnu vanskeligere opgave – er at 
skaffe videomateriale fra modstanderens 
kampe. Francesco Oleni er en del at et 
verdensomspændende scout-netværk, som 
optager video af diverse hold og spillere, 
som de deler med hinanden. Men præcis 
hvordan, er omgærdet af en del mystik. 
”I mange tilfælde bytter vi video efter 
et gentleman-princip, hvor kampe bliver  

udvekslet en for en. Jeg har en lang liste 
med kontakter på andre scouts, som, jeg 
ved, ligger inde med de og de spillere. Jeg 
har en endnu længere liste over spillere, 
som jeg endnu ikke har materiale på, men 
skal skaffe, hvis holdet skal møde ham,” 
siger Francesco Oleni.
Heldigvis for det danske landshold har 
Francesco Oleni et rigtig godt netværk, så 
han kan skaffe video på de fleste. 
Inden denne landsholdssæson fik Francesco 
Oleni tilbudt at være scout-mand for et 
af Europas fire bedste landshold, men han 
var ikke i tvivl om, at han helst ville arbejde 
sammen med det danske.

”Jeg føler mig som en del af det danske 
landshold. Spillerne og trænere er virke-
lig imødekommende og gode til at arbejde 
med de rapporter, jeg giver dem. Alle er 
utroligt flinke og sætter pris på mit arbejde. 
I mange andre lande bliver scout-manden 
ikke behandlet særlig godt. Det bliver jeg 
her,” siger Francesco Oleni med et smil.
Francesco Olenis næste opgave er at scoute 
Østrig, når holdet fra alpelandet kommer 
på besøg i Ikast 28. og 29. juni til 4. runde 
af European League. Der er gratis entré, da 
Dansk Volleyball Forbund sponsorer betaler 
billetten. 

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Hver eneste boldberøring bliver noteret. Styrker, svagheder og tendenser 
bliver sat i system. Scout-manden er ikke på banen, men spiller en stadig 
større rolle i moderne volleyball
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EUROPEAN LEAGUE 

MATRIX 
MANDEN

FRANCESCO OLENI 
38 år
Kommer fra Rom i Italien
Har arbejdet som scout-mand i mere end syv år.
Var scout for Danmark ved EM 2013
Bestyrer en Bed&Breakfast i Italien ved siden af 
at være scout-mand

”Der er en aften under EM, der står helt klar i hukom-
melsen. Landsholdet har tabt de to første kampe og skal 
vinde den sidste og afgørende kamp mod Hviderusland for 
at gå videre fra gruppespillet. Vi har holdt taktikmøde, hvor 
spillerne har fået scout-rapporten, og alle er nu tilbage på 
deres værelser. Fra mit værelse kan jeg se alle spillerne på 
hver deres værelse. Alle ligger i sengen og studerer scout-
rapporten. Etagen nedenunder kan jeg se italienerne ligge 
og spille playstation og kort. De danske spillere forberedte 
sig virkelig godt til både den og de andre kampe. Og jeg var 
meget glad, da taktikken lykkedes, og vi vandt.”

European League er en ti-nationers turnering, hvor  
vinderen kvalificerer sig til World League. De ti hold er delt 
op i to puljer, hvor Danmark er havnet i pulje med Tyrkiet, 
Slovenien, Østrig og Makedonien.
Kampene afvikles som såkaldte double-headers, hvor 
hjemmeholdet spiller kamp to dage i træk mod samme 
modstander. Hver af de fem deltagende nationer er værter 
for to double-headers og gæster i to andre. Hver uge  
sidder en nation over.
Nummer 1 og 2 går videre fra puljen og krydser over med 
nummer 1 og 2 fra den anden pulje i semifinalerne. Finalen 
spilles både ude og hjemme.

1. RuNDE
10. juni, kl. 19.00: Danmark – Slovenien 0-3 (Roskilde Hallerne) 
11. juni, kl. 19.00: Danmark – Slovenien 0-3 (Roskilde Hallerne)
2. RuNDE
13. juni, kl. 15.00: Makedonien – Danmark 3-2 (Makedonien) 
14. juni, kl. 15.00: Makedonien – Danmark 3-0  (Makedonien)
3. RuNDE
19.-22. juni: Danmark sidder over
4. RuNDE
28. juni, kl. 19.00: Danmark – Østrig (Sportscenter Ikast) 
29. juni, kl. 19.00: Danmark – Østrig (Sportscenter Ikast)
5. RuNDE
5. juli, kl. 16.00: Tyrkiet – Danmark (Tyrkiet) 
6. juli, kl. 16.00: Tyrkiet – Danmark (Tyrkiet)

BLå BOG

SCOuT-MANDENS EM-MINDE FAKTA OM EuROPEAN LEAGuE

DANMARKS EuROPEAN 
LEAGuE PROGRAM

Foto: Jakob Wärme Hansen



AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD
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En amatør bliver professionel i en af verdens 
bedste ligaer, Dream Team opruster yderligere, 
og et russisk tilbud forlænger en brasilian-
ers udlandskarriere. Her er seks spændende 
klubskifter hos damerne og herrerne på den 
internationale volleyscene.

STØRSTE TRANSFERNYHEDER I DAMEVOLLEY

STØRSTE TRANSFERNYHEDER I HERREVOLLEY

TOP 6 
TRANSFERS 

1. LEONEL MARSHALL (CUBA)
Fra: Fenerbahce Istanbul (Tyrkiet)
Til: Sehir Belediyesi Istanbul (Tyrkiet)
Cubaneren, der nok mest er kendt for 
sit høje spring (125 cm), har fundet sig 
en ny klub efter fire år i Fenerbache.
Foto: CEV

1. FERNANDAY GARAY (BRASILIEN)
Fra: Fenerbahce Istanbul (Tyrkiet)
Til: Dinamo Krasnodar (Rusland)
Efter masser af rygter om, hvor Fernanday 
Garay skulle spiller efter sommerferien, har 
hun besluttet sig for at sprede sine vinger i 
Rusland. Mange troede, Garay ville vende 
hjem til Brasilien, men hun kunne ikke sige 
nej til tilbuddet fra Krasnodar.
Foto: CEV

2. TAYLOR SANDER (USA)
Fra: Brigham Young University (Amatør)
Til: Calzedonia Verona (Italien)
Kantspilleren får sin professionelle 
debut i en af verdens bedste ligaer. 
Efter en succesfuld college-karriere 
hos BYU vil Sander helt sikkert skinne 
i Verona. På nuværende tidspunkt 
spiller han fantastisk volleyball for USA 
i World League, og det er endda i hans 
debutsæson i turneringen.
Foto: Volleywood

2. HELENA HAVELKOVA (TJEKKIET)
Fra: Eczacibasi Istanbul (Tyrkiet)
Til: Yamamay Busto Arsizio (Italien)
Efter en håbløs 13/14-sæson pga. 
skader tager en af Tjekkiets bedste 
spillere tilbage til Busto, hvor hun 
havde succes fra 2009 til 2011.
Foto: Volleywood

3. SRECKO LISINAC (SERBIEN)
Fra: Berlin Volley (Tyskland)
Til: Skra Belchatów (Polen)
Serbiens kommende stjerne, Lisinac, 
vender tilbage til Polen og skal spille 
med PlusLiga mestrene. Srecko skal 
sammen med Polens stjerne, Mari-
usz Wlazly, lede Skra til succes både 
i PlusLigaen og i Champions League.
Foto: Morten Olsen

3. MILENA RASIC (SERBIEN)
Fra: RC Rannes (Frankrig)
Til: Vakifbank Istanbul (Tyrkiet)
En af Europas bedste blokade-spillere bliver 
en del af Vakifbanks Dream Team i den 
kommende sæson. Rasic slår sig sammen 
med nogle af verdens bedste spillere, såsom 
Carolina Costagrande (Italien), Sonsirma 
Gozde (Tyrkiet), Sheilla Castro (Brasilien) 
og Elitsa Vasileva (Bulgarien) med Giovanni 
Guidetti som head coach. 
Foto: CEV

SKIFTETID 



Hvorfor er du frivillig?
”For det første er det bare noget, man er 
i min familie – det er nærmest en del af 
min opdragelse. Jeg kan slet ikke forestille 
mig ikke at være frivillig. Jeg kan lide det. 
Og der er ting, som ikke vil ske, hvis der 
ikke er frivillige. Her i Nr. Nissum har vi for 
eksempel en meget velfungerende sports-
forening med mange idrætsgrene. Indtil 
for fire år siden var der ikke volleyball. Da 
mine egne børn spurgte, hvorfor de ikke 
kunne gå til volleyball, måtte jeg jo starte 
det op, da der var 25 km til nærmeste  
volleyklub.”

Hvilke frivillig-tjanser har du?
”Jeg er træner for kids-, teen- og ung-
domsspillerne her i Nr. Nissum. Det er 
ikke så stort, som det måske lyder, da vi 
har mellem 12 og 18 spillere. Pga. haltider 
ligger træningen i forlængelse af børnenes 
skoledag, og det har fungeret rigtig godt. 
Eneste hage ved det er, at det er nærmest 
umuligt at få hjælpetrænere på dette tids- 
punkt. Derfor har jeg måttet køre det 
alene, men det har til gengæld g jort, at 
spillerne har et godt fællesskab på tværs 
af aldersgrænserne. De kender hinanden, 
idet vi varmer op sammen, og så laver de 
forskellige ting bagefter. Fordi jeg er alene 

med træningerne, er det lidt en blæk-
sprutteopgave.”

Hvad er den største anerkendelse, 
du har modtaget?
”Glade børn, der kommer til træning uge 
efter uge. Jeg har vist aldrig modtaget  
noget officielt. Jo, gaver når sæsonen er 
slut. Jeg har de sødeste betænksomme 
børn og forældre, man kan tænke sig.”
 
Hvad betyder volleyball for dig?
”Det er her, jeg holder legebarnet i mig 
selv i live. Jeg spiller selv i Hjerm på dame-
holdet, og her tænker jeg ofte, at nu starter 
legen,  når vi starter opvarmningen. Jeg 
håber, at de børn og unge, jeg træner, får 
noget af den glæde og leg med sig, når 
de spiller volleyball. Og så er der jo det  
sociale og det fysiske aspekt – at man gør  
noget  sammen med andre, samtidig med 
at man får god motion. Men glæden og  
legen er det, der skiller volleyballen fra det 
andet sport jeg laver.”

AF JAKOB WÄRME HANSEN
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Marianne Sandgård Poulsen betragter ikke sig selv som ildsjæl. Hun gør bare det, hun 
har lyst til, og der er brug for. Hun er kids-, teen- og ungdomstræner i Nr. Nissum.

FRIVILLIG 
ER EN DEL AF 
OPDRAGELSEN

MÅNEDENS ILDSJÆL

”Jeg håber, at de børn og unge, 
jeg træner, får noget af den 

glæde og leg med sig, når de 
spiller volleyball.”

BLÅ BOG
MARIANNE SANDGåRD 
POuLSEN 
44 år og bor i Nr. Nissum med sin 
familie, som tæller mand og tre 
børn i alderen 12 til 18 år. Hun 
har næsten altid været frivillig. 
Hun fik sin opdragelse som 
patruljefører hos spejderne og 
har siden da været børneklub-
leder i KFUM og KFUK, lavet 
bestyrelsesarbejde, været 
instruktør for et aerobichold 
og er i dag udover volleybal-
len, også instruktør i det lokale 
motionscenter. Ved siden af 
volleyballen arbejder Marianne 
Sandgård Poulsen som lærer på 
Nr. Nissum skole.

Foto: Privat



Jeg nød virkelig min snak med Nikola og 
Gjorgi Gjorgiev fra Makedonien. De var 
meget ærlige og ægte i deres svar. De er 
fra et land, hvor volleyball ikke er en top-
sport. Men de har evnen til at drømme 
stort, samtidig med at de bevarer jord-
forbindelsen.
Et af mine favorit svar fra de to talent-
fulde makedonere må omhandle deres 
drøm om at deltage i OL, toppen for  
enhver atlet. Med størrelsen på deres 
sport i hjemlandet, Makedonien, ved de, 
at det er en næsten umulig drøm. Men 
den olympiske drøm er ikke deres eneste 
drøm. De drømmer om at spille og vinde 
i de ligaer og turneringer, de ved, er inden 
for deres rækkevidde. 
I denne verden er det at være realistisk en 
stor del af de valg, vi må tage, og den frem-
tid vi har.
Vi har set andre berømte volley-søsk-
ende som Brasiliens Gustavo og Murilo,  

Serbiens Nikola og Uros Kovacevic. Og 
jeg ved fra hjertet, at Gjorgiev-brødrene 
har, hvad der skal til for at tryllebinde alle  
volleyfans derude.

DAGEN DE FORELSKEDE 
SIG I VOLLEYBALL 
Enhver volleyspiller har sin egen unikke 
historie om, hvordan han eller hun opdage 
sporten. For mig var det, da min ældste 
bror introducerede mig til spillet, da jeg var 
ti år. Han ville stille sig foran mig og få mig 
til at spille forsvar på hans angreb.
nikola: Jeg var kun seks år gammel. Jeg 
plejede at være en del i hallen, hvor min 
far var træner for dameholdet, og jeg hjalp 
ham under træningerne. Sådan blev jeg 
forelsket. Desuden var min far volleyball-
spiller, så det løber i blodet.
gjorgi: For mig var det lidt anderledes. Jeg 
gik til karate, da jeg var yngre. Efter fem 
år stoppede jeg med karate og skiftede så 

til volleyball sammen med min far og min 
bror. 

SKAL JEG HÆVE ELER SLÅ? 
Det må være et af de sværeste valg, 
en volleyspiller står over for. Man  
vælger den position, man synes, er sjov og  
samtidigt den, hvor dit talent er størst. 
Jeg har altid gerne ville slå, da jeg har ikke  
tålmodigheden til at hæve.
nikola: Jeg startede som hæver, da jeg var 
yngre, mest fordi jeg var den laveste. Jeg 
gik over til at slå, da jeg så mit idol, Ivan 
Miljkovic, til OL i Sydney i 2000. Jeg  
nyder at score point for mit hold, præcis 
lige som Ivan.
gjorgi: Jeg har altid villet hæve.

DEN SVÆRESTE POSITION 
I VOLLEYBALL
Det er et kompliceret spørgsmål, alle  
positioner er vigtige!

AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD
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”Nikola og Gjorgi Gjorgiev er to af Makedoniens største stjerner – og så er de brødre. 
I dette eksklusive interview med Ace Asas fra Volleywood fortæller de, hvordan det er 
at spille på samme hold, dagen de forelskede sig i volleyball og om de ville vælge OL 
frem for kæresten.”

BOLD-
BRØDRE

ACE & TELL – MED NIKOLA OG GJORGI GJORGIEV:

Foto: FIVB

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

Fota Foto: Jakob Wärme Hansen



nikola: Fysisk er det diagonalen, og 
mentalt er det hæveren. Diagonaler får 
så mange hævninger! Som diagonal får 
jeg over 50 hævninger per kamp. Når 
jeg spiller kant, får jeg langt færre. Som  
diagonal skal du være i absolut topform for 
at præstere på banen.
gjorgi: Jeg er enig. Jeg må tilføje, at den 
mentale del er vigtigere end den fysiske 
del for mange spillere.

MULIGHEDEN FOR AT SKIFTE POSITION 
Jeg blev nødt til at spørge, om hvilken po-
sition de ville skifte til, hvis de fik chancen.
nikola: Center. Jeg vil gerne blive bedre 
til at observere modstandernes hæver. Jeg 
vil gerne være i stand til at læse modstand- 
erens angreb, hvilket er en meget vigtig 
evne, en center skal besidde.
gjorgi: Kant. Jeg har altid elsket den posi-
tion. Alle point starter med en kant, og det 
gad jeg godt opleve.

IDOLER
Jeg har mange volleyball-idoler som for 
eksempel Leila Barros fra Brasilien, Nikola 
Kovacevic fra Serbien, Artamanova fra 
Rusland og Albero Cisolla fra Italien. Det 
at have et idol kan forbedre dig som atlet, 
da vores idoler besidder store evner og 
karakter, som vi gerne vil kopiere.
nikola: Ivan Miljkovic. Første gang jeg 
så ham var til OL i 2000. Jeg var kun 12 
år gammel, men at se Ivan ændrede mit 
liv. Han spiller som et monster. Han var  
holdets bedste scorer. Han har været min 
store inspiration siden den dag.
gjorgi: Den brasilianske hæver, Ricardo. 
Mellem 2004 og 2006 spillede han som 
en troldmand og fik de umulige ting til 
at ske. Han var som David Copperfield i  
volleyball i de år.

AT SPILLE PÅ SAMME HOLD
Jeg har ofte set brødre spille på samme 
hold, og det fører altid til enten skænderier 
eller opmuntrende kommentarer. Sådan 
her fik Gjorgiev-brødrene det til at fun-
gere.

gjorgi: Min bror er en dygtig spiller, men 
nogle gange er det svært. Jeg føler, at jeg 
skal hæve perfekt hver eneste gang. Min 
bror er mit idol, hvilket også hjælper mig 
til at holde fokus med landsholdet. Når 
han ikke føler, at jeg spiller mit bedste, så 
skælder han mig ud.
nikola: Vi skændes nogle gange, men vi 
snakker om det. Vi bliver ikke uvenner 
af de forkerte årsager. Vi vil bare spille 
det bedste, vi kan, og så opmuntrer vi  
hinanden så positivt som muligt.

MULIGHEDEN FOR 
AT SKIFTE LANDSHOLD 
De skulle tænke længe over den her. 
Udover deres svar herunder var de enige 
om, at de gerne ville spille for Polen, hvis 
de fik chancen for at spille for et andet 
landshold.
gjorgi: Serbien. Udover at de er et men-
talt stærkt hold, så udviser deres spiller 
stor ærefrygt, når de repræsenterer deres 
land. De giver alt for deres land, ikke bare 
spillerne, men serbere generelt. 
nikola: Italien. Jeg har spillet en sæson i 
den italienske Serie A, og volleyball dér 
er ligesom NBA! Det er kæmpe stort!  
Spillerne bliver behandlet rigtigt godt.

DERES STØRSTE DRØM 
Jeg nævnte det i indledningen: Drøm 
stort, men hold dig på jorden.
nikola: Jeg drømmer om at vinde Cham-
pions League og en titel i Frankrig, Tyrkiet, 
Italien og Polen på et tidspunkt. Jeg vil 
vinde European League med Makedonien 
og så spille World League. Jeg drømmer 
om at komme i final 4 til et europæisk 
mesterskab.
gjorgi: Jeg vil vinde Champions League, 
European League og være med til det 
allersidste ved EM. Jeg vil spille for verdens 
bedste klubhold, og jeg vil være verdens 
bedste hæver.

INGEN OLYMPISK DRØM?
nikola: Det er den absolut største drøm i 
mit liv. Realistisk er chancen utroligt lille, 

men man ved aldrig.

KÆRLIGHED ELLER VOLLEYBALL? 
Jeg tester dem. De har begge en kæreste, 
men scenariet er: Du får chancen for at 
spille OL, men din kæreste vil ikke lade dig 
deltage. Ville du blive for kærligheden eller 
spille og få opfyldt din største drøm?

nikola: OL. Jeg har en meget forstående 
kæreste. Jeg ved bare, at hun vil bakke 
op om mig både personligt og sportsligt. 
Jeg ville sige til hende, at OL formentlig 
kun kommer en gang i livet. Efter jeg har  
deltaget i OL ved jeg, at vores kærlighed vil 
føre os sammen igen.

gjorgi: Hvis min kæreste stiller sig i vejen 
for at jeg kan opnå min største drøm ved at 
spille OL, så passer vi ikke sammen. Så kan 
hun gå hjem. Det var bare for sjov!

FAMILIEN OVER ALT
Når tingene blive hårde, så kan du altid 
regne med familien. Her er deres besked 
til deres familie.

nikola: Vi elsker dem rigtigt højt. Vores 
familie har altid været vores stærkeste 
støtte. Vi er et stærkt hold. Vi vil takke for 
dem for alt.
gjorgi: Familien er det vigtigste i verden!

KÆRE BROR
Jeg afslutter ikke vores samtale, inden jeg 
får hørt deres besked til hinanden.
nikola: Gjorgi, gør altid dit bedste, i alt du 
gør. Bliv aldrig doven som atlet. Træn hårdt 
hele tiden, uanset om det er tidligt, sent 
eller en kedelig øvelse. Du er en virkelig 
dygtig atlet. Når større tilbud kommer din 
vej, så skal du tage det bedste valg for din 
karriere. Vær tålmodig! Dine bedste år er 
forude, din tid kommer, præcis ligesom 
min. 

gjorgi: Tak for altid at have troet på mig. 
Vi holder sammen, uanset hvad der sker i 
vores liv.
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NIKOLA ELLER GJORGI ?
Hvem synger bedst?
Nikola: Gjorgi. Vi synger begge dårligt, men Gjorgi er bedst.
Den bedste danser?
Gjorgi: Nikola!
Den bedste kok?
Gjorgi: Mig!
Den bedste bag et rat?
Nikola: Gjorgi
Hvem er mest tålmodig?
Nikola: Mig!
Hvem er den største sovetryne?
Nikola: Gjorgi!
Hvem spenderer flest penge?
Nikola: Mig!
Hvem er den bedste atlet?
Nikola: Det er Gjorgi.

BLÅ BOG
Jeg er Nikola Gjorgiev: Jeg er 25 år gammel og fra Strumica, 
en lille by i Makedonien. Udover min lillebror, Gjorgi, så har jeg 
også en lillesøster. Jeg startede med at spille volleyball, da jeg 
var otte år. Jeg har spillet professionelt i Serbien, Italien og 
Tyrkiet. I den kommende sæson skal jeg spille for Paris Volley i 
den franske liga og i Champions League.
Og så vil jeg gerne tilføje at min bror sover som en bjørn!

Jeg er Gjorgi Gjorgiev: Jeg er 22 år gammel og har spillet pro-
fessionel volleyball, siden jeg var 17 år. Udover at spille volley-
ball er jeg ved at afslutte mine studier. Lige som Nikola håber 
jeg på at blive lærer en dag. Hvis du besøger mit hjemland en 
dag, så husk at besøge min hjemby, Strumica. Hvis du elsker at 
være udenfor, vandfald og klostre, så vil du helt sikkert elske 
min hjemby!
Og ps, min bror lyver. Han sover mere end mig! 

Foto: CEV



Foto: Juan Eduardo De Cristofaro

PÅ GENSYN 
I AUGUST
Volleyball Magasinet 
holder sommerferie i juli. 

UDKOMMER 14. aUgUst 
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Når børN 
er eN del af 
iNdustrieN

Foto: All Over Press

Børnehandel er en integreret del af europæisk topfodbold. Det har Sport 
Executive påvist og spurgt ind til i over et år. Det har foreløbig resulteret i 
en dom til FC Barcelona, der dog har appelleret afgørelsen. Derfor griber 
FIFA tilsyneladende ikke yderligere ind over for de øvrige topklubber, der 
lige så entydigt bryder organisationens egne regler.
Derfor ønsker Sport Executive yderligere svar fra FIFA. Vi ønsker også 
svar på, hvorfor FN’s børneorganisation, UNICEF, modtager donationer 
fra FC Barcelona. På de følgende sider følger de seneste svar fra de to 
organisationer. 


