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Velkommen til det første Volleyball Magasin på denne side af
sommerferien.
Ferie er måske så meget sagt, for det har været en travl sommer.
Herrelandsholdet har siden starten af juli spillet ti kampe i European
League med det bedste resultat nogensinde til følge. En flot 7.
plads ud af 12 deltagende nationer blev det til. Og det er da værd
at bemærke, at Danmark slog den senere finalist Makedonien.
Hjemmekampene i Slagelse og Aarhus gav publikum nogle gode volleyballoplevelser og viste igen, at vi er nogle gode eventarrangører i
Danmark.
Der har også været gang i Danish Beachvolley Tour, som har budt på
16 turneringer lige fra Sønderborg til Bellevue ved København foruden
tre vinterturneringer. DM-finalerne på Amager Strand blev et flot
tilløbsstykke og et perfekt punktum på en god beachvolley-sæson
herhjemme. Det var dejligt at se så mange mennesker på stranden
i flotte omgivelser og med nogle særdeles spændende finaler om
danmarksmesterskabet.
Derudover har der været gang i forberedelserne af blandt andet den
årlige Kidsklub-samling, kurser i vores internatonale CEV Development Center og meget mere.
I dette Volleyball Magasin kan du læse, hvordan de nykårede danmarksmestre i beachvolley, Eva Mielskov Bang og Cecilie Køllner
Olsen samt Oliver og Sebastian Venndt Kaszas, havde det, da de vandt
DM. Magasinet runder også verdens nordligste beachvolleybane, Hall
of Fame-medlem Dorthe Svenningen og European Games i Baku.
God fornøjelse med Volleyball Magasinet.
Erik Jacobsen, formand i Dansk Volleyball Forbund
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KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL
FRA GULDDRENG TIL OVERFALDSMAND

POLSK PROFIL LAVER EN LØKKE

World Leagues bedste spiller,
franske Earvin Ngapeth, nåede
nærmest kun lige at ryste guldkonfettien af sig, inden han i
sidste måned blev anholdt af
fransk politi. Ngapeth skulle
angiveligt have overfaldet en
togkontrollør på en station i
Paris. Ngapeth havde bedt kontrolløren vente på, at et par af
hans slægtninge kom ombord
på toget. Det nægtede kon-

Den
polske
kantspiller
Michal Kubiak var ikke en
tilfreds mand, da han tidligere
på sommeren var nødsaget
til at flyve på Premium Class
til World League i Brasilien.
Premium
Class
er
en
mellemting mellem Economy
og Business. ”Aftalen var, at vi
skulle flyve på Business Class,
men det blev ændret i sidste
øjeblik, og vi blev sendt på Premium. Jeg ønsker ikke at være

trolløren, da det ville forsinke
toget. Ngapeth kvitterede med
et slag, som flækkede kontrollørens øjenbryn – og dernæst
en arrestation af den franske
stjernespiller. Det er ikke første
gang, at Earvin Ngapeth har
været i klammeri med loven.
I 2013 var han i slåskamp på en
natklub. Ngapeth skal i retten
til november.
Foto: FIVB

den type spiller, som klager,
men man bør flyve på Business
på lange rejser for helbredets
skyld. 12 timer i samme position
er ikke komfortabelt for nogen,
især ikke for atleter, som skal
ud og vinde en kamp,” sagde
Kubiak, som måler 192 cm
og dermed langtfra er Polens
højeste mand. Ingen andre på
holdet beklagede sig.
Foto: FIVB

SMUKT FRIERI I SANDET

ET BADEDYR OVER DEM ALLE

1. og 2. dommeren stjal opmærksomheden forud for
kvindernes bronzekamp ved
EM i beachvolley i Klagenfurt.
Efter at have præsenteret de
to dommere annoncerede
speakeren, at der var en særlig meddelelse fra 2. dommer,
Jonas Personeni. Han fandt en
mikrofon frem og vendte sig
mod 1. dommer Nina Hobi: ”I
dag, for præcis otte år siden,

Selv om sommeren er ved at
være slut, så er det stadig tilladt
at drømme lidt. Det kunne for
eksempel være om denne oppustelige volleyballbane, som
helt sikkert vil være en succes på enhver strand. Det oppustelige volleyballnet er faktisk
ekstraudstyr til vandtrampolinen Supertramp 35, og sammen
står de to badedyr i den nette
sum af ca. 75.000 kr. For de

lærte jeg dig, Nina, at kende
her i Klagenfurt. Jeg forelskede
mig i dig, og hver eneste dag
siden da har været skøn. Derfor
spørger jeg, om du vil gifte dig
med mig, Nina?” Sidste del af
frieriet blev nærmest overdøvet
af et ellevildt publikum, men
efter Nina Hobi var trådt ned
fra dommerstolen og fik ringen
på fingeren, lød et rungende ja.
Foto: Screen shot fra FIVB

penge er bolden til gengæld
også bundet fast til nettet, så
du ikke skal i vandet hver gang
modstanderen har smashet
for langt. Du skal ikke forsøge
at puste banditten op selv, da
det nok tager det halve af din
ferie. Hvis du allerede er ved at
bestille et eksemplar, kan
du forvente to-fire ugers
leveringstid.
Foto: fancy.com

VRAGET ZAYTSEV SMIDER IKONISK HANEKAM

VOLLEYWOOD-IDOL BLANDT FHM’S MEST SEXEDE

Den italienske verdensstjerne
Ivan Zaytsev ragede i løbet
af sommeren uklar med det
italienske landshold, efter at
han sammen med et par holdkammerater var lidt for længe i
byen forud for World Leagues
Final 6 i Brasilien. Natteroderiet medførte i første omgang
en direkte returbillet tilbage til
Italien for spillerne, men Zaytsev, der udover sit fænomenale
volleyballspil også er kendt for

Den filippinske udgave af
mandebladet FHM kårede i
juli måned sin Top 100 over de
mest sexede kvinder i landet.
Helt i toppen af listen over
smukke kvinder var såmænd
en volleyballspiller, idet Rachel
Daquis blev stemt ind på en 8.
plads. Den 178 centimeter høje
kantspiller er netop skiftet fra
Philippine Army Lady Troopers
til Petron Blaze Spikers i hjem-
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sin hanekam, er gået skridtet
videre og har barberet sin
ikoniske hårpragt af. “Erase &
rewind. Si riparte da ZERO.
#IZ9″”, lød teksten på Zaytsevs
Instagram-profil. ”Slet og spol
tilbage. Det starter fra nul.”
Det vides endnu ikke, hvornår,
eller om, Zaytsev får comeback
på landsholdet.
Foto: Instagram: @zaytsev_official

landet og blev i 2014 kåret til
Årets Volleywood Idol. Det er
anden gang, at Rachel Daquis
er nomineret i FHM’s Top 100.
I 2013 blev det til en 86. plads,
som altså blev markant forbedret denne gang. 1. pladsen over
Filippinernes mest sexede
kvinder gik til skuespiller og
sangerinde Jennylyn Mercado.
Foto: Instagram: @rachdaquis13

Foto: Dansk Volleyball Forbund

SÅDAN FØLES DET AT…

VINDE DM I
BEACHVOLLEY
FORTALT AF OLIVER OG SEBASTIAN VENNDT KASZAS, NYKÅREDE DANMARKSMESTRE
Vi var favoritter i år, så der var et andet
pres på os i forhold til sidste år, hvor vi var
underdogs. Det var anderledes at have
det ekstra pres på sig og stå i favoritrollen.
Men vi kunne godt lide at være seedet som
nummer et og bevise, at vi kunne vinde.
Alle vil gerne slå dig, men de frygter dig
måske også lidt mere. Det giver lidt ekstra
til motivationen.
Vi er et meget teknisk hold i forhold til
de andre, som er mere fysiske. Vi er ikke
så store og stærke. Det kan være, at det
kommer på et tidspunkt. Vi var gode til at
udnytte vores teknik og taktikken holdt
også.
Vi har fokuseret lidt mere på den mentale forberedelse i år. Også lidt mere på
den fysiske. Det viste sig at give lidt mere
overskud. Vi har været en smule mere
fokuserede i kampene.
Det var en fornøjelse at spille på Amager
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Strand. Det var dejligt at se, at det igen er
blevet et stort set up med mange tilskuere.
Det gør heller ikke noget, at solen skinner. Det var super dejligt med så meget
opbakning. Man føler virkelig energien,
når man spiller. Sidste år spillede vi i regnvejr i 5 grader foran 25 mennesker gemt
væk under paraplyer, fordi det stod ned i
stænger. Der var en helt anden atmosfære
i år.
Finalen var ret spændende lige indtil sidste
bold. Vi havde ikke følelsen af, at den var
hjemme, før sidste bold var afg jort. Hvis vi
var kommet ud i et tredje sæt, kunne alt
ske. Vi var ret sikre, da vi vandt matchbolden.
Vi er glade og lettede. Der var meget pres
på os, så det var dejligt at kunne opfylde
forventningerne. Det er en fantastisk
måde at slutte sæsonen af på. Den sidste
kamp i den sidste turnering kulminerede i

en sejr.
Det har været en god sæson, hvor vi har
taget én kamp ad gangen. Inden sæsonen
turde vi ikke tænke langsigtet, men at stå
her som danmarksmester er bare helt fantastisk og gør os super glade.
Vi har vundet så mange andre turneringer
i år. Når vi slutter af med endnu en sejr,
føler vi, at vi ikke har kunnet gøre det
bedre. Det er vi rigtig rigtig glade for.
DM-titlen betyder rigtig meget. Det gør
det hele lidt lettere. Det er fantastisk at
kunne kalde sig danmarksmester. Vi havde
ikke turdet håbe på, at vi kunne vinde for
2. år i træk. Det er ubeskriveligt.

- Oliver og Sebastian Venndt Kaszas vandt
finalen 2-0 (21-18, 21-19) over Lars Mayland
og Christopher Secher Hansen.

Foto: Dansk Volleyball Forbund

SÅDAN FØLES DET AT…

VINDE DM I
BEACHVOLLEY
FORTALT AF EVA MIELSKOV BANG OG CECILIE KØLLNER OLSEN, NYKÅREDE DANMARKSMESTRE
Vi har gennem hele sommeren været
meget fokuserede på at få en god træning
og ikke spilde tiden. Vi har fået Karin
Iversen, der vinder DM-bronze, som personlig træner, og vi har trænet meget med
herrespillere. Nogle store mænd, som har
givet os nogle tæsk. Vi skulle simpelthen
ud og have nogle tæsk. Det har vi fået i de
internationale turneringer og mod herrespillerne.
Man lærer af at få tæsk. Af det høje pres.
Man bliver straffet, når man ikke gør det
godt nok. Man bliver nødt til at tage bolden højere hele tiden. Man får ikke noget
foræret af herrespillere på damenet.
Vi har fået meget mere selvtillid og
erfaring sammen. Vi har spillet flere internationale turneringer og fået mange flere
kampe på kontoen. Vi tror på os selv og tør
sige, at vi tager den. Vi vinder DM.
I år har det løftet os at være favoritter.
Vi var også favoritter sidste år, men dér
følte vi ikke selv, at vi var favoritter. Det
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tyngede os. I år følte og sagde vi selv, at
vi var favoritter. Vi troede på det. Det var
fedt, at de andre hold også pegede på os
som favoritter. Men det er selvfølgelig
hårdt, at alle vil vinde over en og altid
spiller super godt mod en, fordi de ikke har
noget at tabe.
Der var en verden til forskel på den ene
banehalvdel og den anden. Vinden kom
fra skråt bag tribunen, så der var læ på den
ene side af banen, mens det var som at stå
i en hvirvelvind på den anden side af banen.
Det var svært at stå i medvindssiden. Serven dykkede, og man kunne ikke komme
til modangreb. Det var som at gå rundt om
et hjørne at skifte side.
Det var rigtig vigtigt, at vi vandt
lodtrækningen til 3. sæt, så vi fik den gode
side først. Det gav lige lidt ro.
Vi holdt det aggressive spil, selv om
vinden drillede meget. Vi blev ved med at
tro på det, trykke til og blev ikke bange for
at spille med vinden. Det blæste op til sidst

og g jorde det svært at holde det spil, som
vi plejer at spille. Men vi arbejdede godt
med vinden og havde tålmodighed.
Vi lå helt tæt. Da Cille tog Helle i blokken,
og vi kom foran med to point 12-10, kunne
vi mærke, at den var der. Dér fik vi momentum, og der var ikke mere, som kunne
gå galt. Hele vejen indtil da havde vi været
nervøse. Da vi vandt bolden til 12-10, så
følte vi, okay, nu kan vi det hele.
Vi vidste, at vi kunne gøre det. Vi havde
ikke tabt en eneste kamp på dansk jord i år.
Vi måtte bare ikke smide den væk til DM.
Vi var nervøse.
Det er for vildt at vinde DM. Det er en fed
følelse og helt ubeskriveligt. Det er noget,
vi har drømt om, siden sæsonen begyndte.
Det er en forløsning, en lettelse.
- Eva Mielskov Bang og Cecilie Køllner Olsen
vandt finalen (22-20, 17-21, 15-11) over Line
Trans Hansen og Helle Søndergård.

DM I BEACHVOLLEY

DANMARKS BEDSTE
TIL BEACHVOLLEY
Amager Strand lagde sand til DM-finalerne i beachvolley.
Efter nogle intense dramaer kunne Cecilie Køllner Olsen og
Eva Mielskov Bang samt brødrene Oliver og Sebastian Venndt
Kaszas kalde sig danmarksmestre i beachvolley anno 2015.
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Foto: Flemming Patulski Nielsen/Intofoto

DM I BEACHVOLLEY
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Foto: Flemming Patulski Nielsen/Intofoto

Foto: CEV

EUROPEAN GAMES

BAKU
BEKENDELSER

Kom med et smut bag kulisserne ved European Games i Baku med Line Trans
Hansen. Hun var sammen med fem andre danske beachvolleyspillere og cirka 6.000
atleter fra 49 europæiske lande i aktion ved det første europæiske OL nogensinde.

AF LINE TRANS HANSEN
DAGENE INDEN TURNERINGEN
Vi mødes klokken alt-for-tidligt i Kastrup
Lufthavn. Dog ser vi andre atleter med
samme puma rygsæk som vores og ved,
at vi er på rette vej. Vi var lidt i tvivl, om
vi skulle bryde vores trygge beach-boble
og gå hen og sige hej. Det skete ved mellemlandingen i London, da vi helt automatisk blev nødt til at kommunikere med de
andre, da vi farede vild i lufthavnen. Det
var nervepirrende, men samtidig rigtig
spændende at snakke med andre atleter
om andre sportsgrene. Så havde vi ligesom
brudt isen med de første atleter.
Flyveturen var meget lang, og vi ankom
endelig til Baku. Vi fulgtes sammen med
alle de andre danskere, som ét stort hold,
ud til busserne med alle vores ens Craft
kufferter. Dejlig håndånd!
Lige fra vi forlader lufthavnen, hænger der
Baku-plakater, så langt øjet rækker. Hver
en lygtepæl, blomsterbed og mange bygninger er svøbt ind i European Games. Vi
var helt forblændet af al den opmærksomhed omkring European Games hernede.
Det vænnede vi os nok først til efter en
lille uges tid.

hvilket var meget relevant for os.
Forholdene var virkelig gode; til hver
træning var der: Bolde, boldvogne, håndklæder, parasol, iskoldt vand fra fryseboks og somme tider endda boldlangere,
som hentede boldene for os ude i det
brændende sand. Mums, det kunne vi godt
vænne os til, blev vi enige om.

DE FØRSTE TRÆNINGER
Vi skulle for første gang ned på banerne
og træne. Der var fire træningsdage, inden
turneringen startede. Det var vildt luksus.
Vi plejer typisk kun at have én dag, inden
kampene begynder. Her kunne vi træne to
gange dagligt og få vænnet os til varmen,

UDE AF EUROPEAN GAMES
Både Helle og jeg har lært enormt meget
af turneringen og g jort os nogle uundværlige erfaringer, som vi kan bruge, når vi skal
avancere yderligere på den internationale
scene. Tusind tak for alle hep og hilsner
hjemmefra – det betyder meget for os.

14

VOLLEYBALL MAGASINET

NOGET FOR SIG SELV
Selve Athlete Village var også noget for sig
selv. Hvert kvarter kørte der store turistbusser ud til de forskellige sportsarenaer,
og man steg bare på og af. Busserne havde
deres eget ’Baku 2015’-spor at køre i.
Derudover havde vi politieskorte samt en
politimand med inde i bussen, hver gang vi
kørte – også selv om vi kun var to atleter
i hele bussen!! Al anden trafik blev holdt
tilbage, når vi kom kørende, og det g jorde
vi jo ofte. Paradis. Det overraskede mig
nok mest, at der var så meget opmærksomhed til denne begivenhed i hele byen.
Lige meget hvor langt man var ude. Bybusser, taxaer, lygtepæle, dæksler i jorden
og plakater var proppet med logoer fra European Games med teksten: ’Baku 2015’.

NEDERLAG TIL SCHWEIZ
Vi tabte 2-0 (21-18, 21-17) i første
puljekamp. Vi spillede en fin kamp med
mange gode aktioner, men Schweiz var
mere effektive og servede bedre. Vi bygger videre på det gode spil imod Rusland
kl. 18 (dansk tid kl 15) - så viser vi bjørnen,
hvor skabet skal stå! Kom så Danmark!!
(R)ØV!
Vi blev spist af den russiske bjørn. De var
tårnhøje, og vi lod dem vokse sig endnu
større undervejs i kampen. 2-0 (21-15,
21-11). Vi lover at rejse os til i morgen!
Ps. Røven er lånt.
UDE AF EUROPEAN GAMES
Vi tabte vores sidste puljekamp til et
stærkt hollandsk hold. Vi er skuffede over
resultatet, men må også erkende, at de
hollandske piger var super effektive og
dygtige i deres spil.
Vi var meget ivrige efter at score point
(læs: nok lidt for ivrige), hvorfor vores spil
blev for forceret og fyldt med fejl. Det var
en satsning fra vores side, for vi vidste, at
hvis vi skulle vinde, skulle vi turde satse. Vi
turde!! Men det lykkedes bare ikke i dag.
Tekst i boksene er fra Line Trans Hansen
og Helle Søndergårds Facebook side:
www.facebook.com/BeachvolleyHelleLine

Foto: Morten Olsen

SUCCESRIGT SAMARBEJDE

EN FOR
HOLDET

De danske volleyherrer opnåede det bedste resultat nogensinde i dette års
European League med en samlet 7. plads ud af 12 deltagende nationer. En del
af forklaringen på succesen skal findes på maven af landsholdets spilletrøjer.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
Da Makedonien midt i august sikrede
sig sølvmedaljer i European League i den
polske by Walbrych, gav det anledning til
et træk på smilebåndet hos sportsdirektør
og landstræner Mikael Trolle.
Tre uger tidligere havde de danske volleyherrer nemlig slået Makedonien 3-2 i
gruppespillet. Endda i makedonernes egen
hule. Den præstation, sammen med sejr
over Israel og senest to stærke sejre over
Østrig, sikrede Danmark deres bedste
placering i European League nogensinde.
Landstræner Mikael Trolle er ikke i tvivl
om, at en del af æren for den flotte
præstation skal tilfalde herrelandsholdets
hovedsponsor, Sparinvest:
”Det er utroligt dejligt, at vi har kunnet
fortsætte samarbejdet med Sparinvest og
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bygge videre på succesen fra EM i 2013.
Med deres støtte har landsholdet kunnet
fortsætte på den internationale platform i
European League,” siger Mikael Trolle.

giver Sparinvest en mulighed for at gøre
opmærksom på, hvad de er og kan – en af
de mest succesrige investeringsforeninger
i verden,” siger han.

”Med dette års præstationer har vi med
støtte fra Sparinvest vist, at landsholdet
er berettiget til at spille med blandt den
midterste del i Europa,” siger han.
”Sparinvest har nogle progressive ideer
til gavn for begge parter, hvor de blandt
andet trækker på lignende erfaringer fra
anden topsport. Derfor er det et rigtig
godt match mellem det elitære arbejde,
vi laver med landsholdet, og deres profil,”
siger Mikael Trolle.
”Vi er glade for at have Sparinvest på
maven af landsholdstrøjen, så vi

Glæden ved samarbejdet med Dansk Volleyball Forbund er gengældt, fortæller
Claus Bodenhoff, der er commercial sponsorhip og event manager i Sparinvest:
”I Sparinvest lægger vi naturligvis mærke
til den flotte udvikling, herrelandsholdet
er inde i. Vi har allerede haft mange fælles
store oplevelser, som for eksempel EM i
Parken for nogle år siden, og den spændende rejse, holdet er på, vil vi gerne fortsat være en del af. Så vi glæder os til det
fortsatte gode samarbejde med Dansk
Volleyball Forbund,” siger han.

Om Sparinvest

Danmarks resultater i European League

Sparinvest blev grundlagt i 1968
som en dansk investeringsforening,
men er siden vokset til en international kapitalforvalter med
aktiviteter i 15 europæiske lande.
Sparinvest-koncernen forvalter en
samlet kapital på godt 70 milliarder
kroner for mere end 175.000
private og institutionelle investorer
i ind- og udland. Sparinvest har
kontorer i Taastrup og Randers i
Danmark og i Luxembourg, Paris,
Stockholm og London. Se mere på
www.sparinvest.dk.

1. runde 4.-5. juli (Antvorskovhallen, Slagelse):
4. juli: Danmark – Polen: 0:3 (22-25, 21-25, 14-25)
5. juli: Danmark – Polen: 0:3 (15-25, 19-25, 16-25)
2. runde 10.-11. juli: (Israel)
10. juli: Israel – Danmark 0-3 (19-25, 21-25, 23-25)
11. juli: Israel Danmark 3-0 (25-19, 25-16, 25-20)
3. runde 18.-19. juli:
Danmark sidder over
4. runde 25.-26. juli:
Makedonien – Danmark 2:3 (27-29, 25-18, 25-17, 22-25, 16-18)
Makedonien – Danmark 3:1 (25-16, 22-25, 25-18, 26-24)
5. runde 1.-2. august:
Estland – Danmark 3:0 (25-17, 25-16, 25-23)
Estland – Danmark 3:1 (25-21, 30-28, 29-31, 25-19)
6. runde 8.-9. august (Ceres Arena, Aarhus):
8. august: Danmark – Østrig 3:2 (23-25, 22-25, 25-19, 25-23, 16-14)
9. august: Danmark – Østrig 3:2 (25-17, 23-25, 19-25, 25-21, 15-12)

ØJEBLIKKET

SEJR

De danske volleyherrer sluttede European League af på fornemmeste vis, da de på hjemmebane i Ceres Arena i Aarhus besejrede
Østrig. Danmark vandt begge kampe 3-2 i nogle intense og medrivende dramaer. Dermed sluttede herrelandsholdet med fire sejre i
alt og på en samlet 7. plads i European League, hvilket er Danmarks
bedste placering i de fire år, landsholdet har deltaget i turneringen.
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Foto: Morten Olsen / MortenO.com

Foto: Klaus Sletting

VOLLEY CHALLENGE

EN UDFORDRING
FOR ALLE

Store som små lod shopping være shopping for en stund og prøvede sig
selv og hinanden af på en eller flere af de 35 sjove udfordringer, da Volley
Challenge omdannede SlotsArkaderne i Hillerød til et volleyland.
AF JAKOB WÄRME HANSEN

Klask! Marcus Skovgaards højre hånd rammer pladen i en højde af 230 cm. Sammen
med to kammerater har han været rundt
i SlotsArkaderne i Hillerød, kigget lidt på
nogle nye spil til Xboxen, men endte med
at købe tre dvd’er på tilbud.
Dagens indkøb bliver skyllet ned med
to slags slush ice blandet sammen, den
grønne med sport-smag og en smule hindbær på toppen.
Da 13-årige Marcus Skovgaard kom forbi
Store Torv, og da han så det store femkantede tårn, der i denne uge har tronet
sig 360 centimeter op mod det store vinduesparti, blev han nødt til at udfordre sine
to kammerater.
”Det var vildt sjovt. Vi havde en konkurrence, hvor vi skulle se, hvem der kunne
hoppe højest. Jeg hoppede 230 centimeter. Det sjoveste var måske der, hvor man
skulle hoppe op på skamlen. Der hoppede
jeg helt op på den højeste på 60 centimeter,” siger Marcus Skovgaard.
For alle aldre
Hele ugen har Volley Challenge omdannet
shoppingcentrets torve til en spændende
verden af aktiviteter med 35 udfordringer.
Volley Challenge går i al sin enkelthed ud
på, at børn og barnlige sjæle på et hav af
forskellige træningsstationer kan teste deres evner som volleyballspiller og udfordre
hinanden, når de skal hoppe, blokere og
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smashe, som rigtige volleyballspillere.
En lille familie kommer forbi det høje
tårn, hvor man kan teste sin springhøjde.
Faderen skæver op mod en af smashhænderne og kan ikke lade være med at
tage udfordringen op. Sønnen får moderens hånd at holde fast i, mens hun med
den anden finder mobiltelefonen frem –
klar til at tage billeder.
Et afmålt tilløb og afsæt ser i første omgang ud til at skuffe ambitionerne om,
hvor højt han kunne nå op. Men smilet afslører, at det trækker op til et nyt forsøg.
Men samme resultat, 270 cm.
”Det sætter det lidt i relief. Når man ser
det på tv, ser det så let ud. Men nu ser jeg,
hvor sindssygt højt der er op til bare 280
centimeter. Og de professionelle blokkerer jo endnu højere. Det er jo vanvittigt,” siger Casper Larsen.
Det blev kun til to forsøg for ham. Mens
han trasker videre med familien, kommer
en mor tilbage til sin datter og veninden,
som hviler sig efter en tur på løbebanen,
hvor de har løbet forskellige ruter frem og
tilbage hurtigst muligt.
”Jeg har været ude og kigge på butikker,
og pigerne har bare drønet rundt og prøvet
tingene i mere end to timer,” siger Julie
Johansen.
”Jeg var tilbage og se til dem et par gange,
men de har været helt opslugte af udfor-

dringerne,” siger hun.
Begge piger har prøvet at spille Kidsvolley
i skolen, men de har aldrig gået i klub. De
har gået til karate, spejder og badminton,
men nu overvejer de at begynde til Kidsvolley, siger de begge. De sender hinanden
et blik og smiler til Julie Johansen:
”Vi skal lige prøve Volley Dance én gang
til.”

Fakta om Volley Challenge

Volley Challenge er inspireret af Dansk
Volleyball Forbunds store succes Kidsvolley,
som i 2014 blev spillet af mere end 38.000
elever i de danske skoler.
Volley Challenge består af 35 udfordringer,
blandt andet smashhøjde, blokadehøjde,
springhøjde, Volley Bingo, Reflex Check og
meget mere.
Volley Challenge har allerede besøgt
SlotsArkaderne i Hillerød og Borgen
Shopping i Sønderborg.
7.-12. september gæster Volley Challenge Ishøj By Center, hvor landets første
skolestævne i et bycenter blandt andet bliver
afholdt.
Mere information om Volley Challenge:
Thomas Bjørn-Lüthi, ekstern Event Manager
i Dansk Volleyball Forbund, tlf.: 6130 3941.

Foto: Privat

HALL OF FAME

DORTHE
SVENNINGSEN
Den jyske mester i fodbold fra ’Udkantsdanmark’ og medlem af dansk
volleyballs Hall of Fame om hjemmesyede sandsække, sammenhold og
kampen, hvor alt gik op i en højere enhed.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
Jeg var lige startet i 1. real. Det svarer til 8.
klasse i dag. Der kom et par lærere, nogle
rigtige ildsjæle, som introducerede os for
det her volleyball.
Jeg dyrkede atletik med skolen. Jeg
spillede også meget fodbold i klub og nåede
at blive jysk mester som juniorspiller. Det
var både teknikken og fysikken i volleyball,
der fangede mig. Jeg kunne godt lide at
træne, teste springhøjde og udfordre mig
selv fysisk. Jeg ville gerne blive bedre. Så
når vi opdagede, at styrketræning rent
faktisk g jorde, at vi kunne springe højere,
så g jorde vi det med glæde. Volleyball
kombinerede glæden ved spillet, det gode
kammeratskab og udviklingspotentialet.
Det sociale liv i klubben fyldte rigtig
meget. Det sociale var ligeså stor en del
af det at blive en god volleyballspiller som
selve træningen. Vi startede med at træne
én gang om ugen, så blev det to og tre
gange om ugen og kamp i weekenden. Vi
fandt ud af, at hvis vi ville være rigtig gode,
skulle vi også lave styrketræning. Vi havde
ikke noget fitnesscenter i Vestsalling, så
vi syede vores egne sandsække og lavede
fysisk træning med dem efter volleyballtræningen.
Jeg kommer jo fra ’Udkantsdanmark’.
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Så det var altid en oplevelse at komme
til Rødovre og spille mod de store hold
fra København. Når vi var der, skulle vi
altid på sightseeing. Vi tog altid en tur
på Christiania for at opleve hippiemiljøet
og spise på vegetar-restaurant. Der var
ungdomslandholdstrænere ude og se de
her stævner. Noget tid efter fik klubben et
brev, hvor der stod, at jeg var udtaget til
ungdomslandsholdet.
En af de største oplevelser var, da jeg var
ungdomslandsholdsspiller. Vi skulle forberede os til de nordiske mesterskaber i to
træningskampe mod Holland. Vi var klart
undertippede, men vandt 3-2. Det var
en kamp, hvor alt bare gik op i en højere
enhed. Som hold præsterede vi over forventning. Folks engagement og gode spil
smittede, og vi g jorde hinanden bedre.
Vores spilletrøjer var lidt flippede. Vi
havde ingen sponsorer dengang, så vi
spillede i batik trøjer, som vi selv havde
farvet. Der var lidt noget andet, end dem
man ser i dag. Det var først, da jeg kom
på landsholdet og til Norge at spille, at vi
havde en tøjsponsor.
Volleyball har været en stor del af mit liv.
Man kommer meget tæt på hinanden og
knytter nogle gode, lange venskaber. Jeg

har stadig meget kontakt med veninderne
fra ASV Århus. Med Facebook er jeg
kommet i kontakt med mange af de gamle
holdkammerater fra Norge.
Volleyball har været med til at udvikle mig
til den person, jeg er i dag. Sporten har
været med til at lære mig om samarbejde
og fungere godt i pressede situationer. Det
har fulgt mig, at man skal præstere noget
og være vedholdende. Det er noget, som
jeg har brugt senere hen i mit liv.
Dyrk din sport, gør det med god samvittighed og brug tid på det. Det skal ikke alt
sammen gå op i at få de høje karakterer i
gymnasiet.

DORTHE SVENNINGSEN
Født 13. april 1961. Aktiv fra 1975-1991
for Vestsalling UIF, Oslo VBK, VK Shima
og ASV Århus med 1 dansk mesterskab
og 1 pokaltitel til følge (1991). Ydermere
norsk pokalmester anno 1982 såvel som
toer i den norske liga samme år. En komplet volleyballspiller af høj international
klasse. Optaget i dansk volleyballs Hall of
Fame i 2014.

Foto: Ane Qujaukitsoq

BEACHVOLLEY

VERDENS
NORDLIGSTE
BEACHVOLLEYBANE
Beachvolley forbindes normalt med sol, sommer og sydlige himmelstrøg. Men i Grønlands nordligste by, Qaanaaq, har Inughuit Volleyball
Club lavet en beachvolleybane på stranden.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
Vi skal et godt stykke nordpå, inden vi rammer byen Qaanaaq på Grønland. 3.839 kilometer i fugleflugt fra København.
Byen huser omkring 630 indbyggere, og
de 10-20 turister, som årligt lægger vejen
forbi landets nordligste by, kan blandt andet underholde sig med en autentisk tur på
hundeslæde.
Nu er der kommet en ekstra fornøjelse for
både indbyggere og turister. Inughuit Volleyball Club har etableret en beachvolleybane på stranden.
”Vi har i weekenden sat et volleyballnet op
på stranden ved byen. Det er et volleyballnet fra hallen, der ellers er ødelagt, men
som nu bliver genbrugt,” siger Ane Qujaukitsoq, formand for Inughuit Volleyball
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Club til Sermitsiaq.ag.
Hun fortæller, at Qaanaaq-borgerne har
vist stor interesse for beachvolleybanen,
og at mange kigger forbi stranden for enten at spille eller bare se på i det gode sommervejr. I Qaanaaq betyder det, at temperaturen har sneget sig op på otte grader.
”Der har hele tiden været folk på beachvolleybanen, siden vi satte nettet op i
søndags, og der har været rigtig godt vejr,”
siger Ane Qujaukitsoq.
Det er især om aftenen ved en 19-tiden,
hvor vejret at blevet godt, at den nye
beachvolleybane bliver brugt, fortæller
formanden for Inughuit Volleyball Club.
Ane Qujaukitsoq håber, at den nye beachvolleybane kan være med til at få flere til at

spille volleyball i hallen, når den åbner igen
til efteråret.
”Folk, der normalt ikke dyrker sport eller
ikke spiller volleyball, spiller beachvolley
og har det sjovt,” siger hun.
Nu håber Ane Qujaukitsoq, at interessen
for sporten bliver så stor, at klubben kan
stille op til de næste Grønlandsmesterskaber:
”Der har været volleyballspillere i lang tid
i hallen, men uden det formål at deltage
ved mesterskaberne. Nu har vi stiftet en
volleyballklub, og vi vil gerne deltage ved
næste Grønlandsmesterskab i volleyball,”
siger hun.
Inughuit Volleyball Club blev stiftet sidste
år i oktober.

Foto: CEV

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

HVEM SNUPPER
OL-BILLETTERNE
TIL WORLD CUP?
AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD

Brasilien er som værter allerede kvalificeret
til OL i 2016. Dermed er der to OL-billetter
at kæmpe om for de resterende 12 hold, der
spiller World Cup i Japan. Spørgsmålet er,
hvem der snupper dem?

USA
De regerende verdensmestre har endnu ikke vundet World Cuppen, men der
er ingen tvivl om, at de er storfavoritter til at slutte turneringen på toppen af
præmieskamlen. Verdensranglistens nummer 1 vandt i juli World Grand Prix og
er i storform til at vinde endnu en guldmedalje.
VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ
Karsta Lowe. Den venstrehåndede kantspiller er i gang med sit første år på
landsholdet, og hun har allerede sikret sig World Grand Prix-titlen samt en
kåring som Mest Værdifulde Spiller.
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EKSLUSIVT I VOLLEYBALL MAGASINET: VERDENS STØRSTE VOLLEYBALLBLOG,
VOLLEYWOOD, TAGER PULSEN PÅ VOLLEYBALLVERDENEN I HVERT NUMMER.

KINA

JAPAN

Landstræner Jenny Lang Ping
fortsætter med at styrke sit hold
efter sølvmedaljerne fra VM sidste år.
Holdet har haft en god hvileperiode,
og er det eneste hold i verden, som pt.
er i stand til at slå USA. Desværre må
Kina undvære Hui Ruoqi på grund af
helbredsproblemer.

Det har altid været en kæmpe fordel at
spille på hjemmebane for Japan. Efter
et forfærdeligt World Grand Prix kan
det være, at landstræner Manabe ikke
længere vil benytte sig af sit særlige
Hybrid 6-system, men i stedet vil have
to deciderede centerspillere.

VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ
Den eneste ene Zhu Ting. Den fremadstormende komet fortsætter med at
forbedre sit alsidige spil under landstræner Jenny Lang Ping. Zhu Ting er
en af de bedste kantspillere i verden,
og Kina er meget afhængige af hendes
præstationer gennem turneringen.

VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ
Saori Kimura. Vi har ikke set meget til
Saori Kimura i denne sæson, men vi
har en fornemmelse af, at hun endelig
er i startopstillingen og klar til at føre
sit hold til en Top 2-placering. Hun er
den mest erfarne spiller på holdet, og
hendes lederevner er afgørende for
holdets World Cup.

RUSLAND

SERBIEN

Efter at have vundet sølv ved World
Grand Prix ser det ud til, at Rusland
endelig har fundet den grundstamme
af spillere, som er fremtiden for russisk volleyball. I fraværet af Gamova
og Sokolova er det et kærkomment
gensyn med Kosheleva for Rusland.
Hun forventes at score rigtig mange
point sammen med holdkammeraten
Goncharova.

Serbien har ikke vundet nogen stor
turnering siden EM i 2011, og spillerne
ser sultne ud efter snart at vinde noget
igen. Deres spillestil er fantastisk, og
Serbien er uden tvivl garant for et par
overraskelser.

VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ
Nataliya Goncharova, som blot er i
gang med sin første landsholdssæson.
Hvis hun fortsætter sin storform, slutter Rusland i Top 2.
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VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ
Tijana Boškovic. Uden Jovana
Brakocevic på holdet på grund af graviditet, er det Tijana Boškovic, vi skal
holde øje med. Hun spillede suverænt
ved VM, og det er en fornøjelse at se
hende tilbage, efter hun missede World
Grand Prix. Vi ser frem til at se hende
i direkte duel mod USA’s venstrehåndsspiller, Karsa Lowe.

VOLLEYBALL
MAGASINET

VOLLEYLIGATID
Volleyball Magasinet tager pulsen
på den nye Volleyliga-sæson.

VOLLEYBALL MAGASINET ER TILBAGE I OKTOBER
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