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Det er efterhånden otte måneder siden, at det danske herrelandshold
sidst var i manegen i EM-sammenhæng. Dengang fik vi allesammen
en enorm oplevelse, da Hviderusland blev besejret i Stadium Arena
Fyn i Odense, og landsholdet kvalificerede sig til ottendedels-finalen
i NRGi Arena i Aarhus. Her var de de forsvarende europamestre,
Serbien, dog for stor en mundfuld.
Ved EM 2013 var Danmark med, fordi vi var værter. Nu skal både
herre- og damelandsholdet forsøge at kvalificere sig til EM 2015.
Derfor sætter vi i dette nummer af Volleyball Magasinet fokus på
EM-kvalifikationen.
Damerne skal på en utrolig svær opgave på udebane i Hviderusland og
Tyrkiet, mens herrerne har fordel af hjemmebane i den første runde i
Antvorskovhallen i Slagelse. Her fik de sidste år en enorm opbakning
under European League. Samme fatastiske stemning håber vi på igen i
år til EM-kvalifikationen.
Jeg er meget glad for, at vi skal afvikle det første af gruppespillene i
Danmark. Det er både et stærkt signal til det europæiske volleyballforbund om, at vi i Danmark fortsat vil afvikle store internationale
volleyball-events. Men vigtigst, så kan det forhåbentlig være med til
at give herrelandsholdet det bedste udgangspunkt i missionen om
kvalifikation til EM 2015.
Jeg håber, vi ses i Slagelse.
God læselyst.
Erik Jacobsen, formand i Dansk Volleyball Forbund

Annoncesalg: Kontakt Lars Andersson på 28 20 15 54
eller lan@tekstwerk.dk – og få et uforpligtende tilbud.

INDHOLD
4 Kort om volley

Dansk og international volleyball

6 Profilportræt

Argentinske Axel Jacobsen
svarer på jeres spørgsmål

8 Tema:
EM-kvalifikation
Danmark på mission

18 Kidsvolley2.0

En måned med kidsklubbesøg

22 EM-Ildsjæl

24Beachvolley

Optakt: Beachtouren begynder

28 Jubilæum

Dansk Volleyball Forbund
gennem 60 år

30 Top transfers

Se de 12 største klubskifter

32 Ace & Tell!

Volleywood interviewer Ciara
Michel

Klar til at gå heppe-amok

Vi ses på facebook.com/danskvolley
Forsidefoto: Morten Olsen

Foto: Morten Olsen

KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL
ÉT SÆT SKYLD I ARVEFJENDEOPGØR

MUNK SNART I GENOPTRÆNING

Det var neglebidende tæt, da
de danske volleyherrers sidste
modstander i EM-kvalifikationen blev fundet. Den sidste
plads i Danmarks Gruppe F
skulle udfyldes af den næstbedste toer fra 1. kvalifikationsrunde. Mens Moldova, Norge
og Makedonien satte sig på
1. pladserne med henholdsvis
8, 8 og 9 point, var der kamp
om de to bedste 2. pladser,

Den danske landsholdsprofil
Casper Munk, der til dagligt
spiller i CV Mitteldeutschland,
misser EM-kvalifikationen, da
han sidste måned sprængte
blindtarmen. Munk måtte
igennem hele to operationer,
inden han i begyndelsen af maj
kunne udskrives fra hospitalet
i Tyskland. Nu er den 27-årige
kantspiller tilbage i Danmark,

som sikrede avancement til 2.
kvalifikationsrunde.
Ungarn
blev bedste toer med 7 point,
mens både Israel og Sverige
sluttede på 6 point. Dermed
blev sætscoren afgørende, og
her trak vores naboer altså det
længste strå med sætscoren
7-3 imod Israels 6-3. Danmark
møder Sverige i den første EMkval-kamp i Slagelse 22. maj
klokken 19.30.

Foto: CEV

hvor han ser frem til snart at
kunne begynde at genoptræne.
”Jeg havde tabt ti kilo, og mine
ben var nærmest forsvundet.
Nu er energien og sulten tilbage, og jeg har det meget bedre. Der går stadig en uge eller to,
inden jeg må begynde at dyrke
sport igen. Jeg glæder mig til, at
jeg skal i gang med genoptræningen,” siger Casper Munk.

Foto: Privat

HC INTAGER ANTVORSKOVHALLEN

RUSSISK DOMINANS VED VM FOR KLUBHOLD

Publikum i Antvorskovhallen
kan se frem til et glædeligt gensyn, når herrelandsholdet spiller
EM-kvalifikationskampe 22.24. maj. Den danske landsholdsmaskot, HC, er nemlig klar
til at baske med vingerne i
Slagelse, når Danmark skal
forsøge at sænke Sverige,
Tyrkiet og Hviderusland på
vej mod EM. Volleysvanen,

Der stod russiske hold øverst
på præmieskamlen hos både
damerne og herrerne ved VM
for klubhold, som blev afg jort
tidligere på måneden. Hos
damerne kunne Dinamo Kazan
med en 3-0-sejr over brasilianske Molico/Osasco fejre
deres første titel som verdens
bedste klubhold. På herresiden
sejrede russiske Belogorie Belgorod med 3-1 over Al-Rayyan

der skabte liv og glade dage
under EM sidste år, har fået
nye klæder til kvalifikationskampene, så maskotten nu
officielt er landsholdsmaskot
for de danske landshold. HC
blev officielt præsenteret ved
European League sidste år i
netop Antvorskovhallen, hvor
publikum tog godt imod maskotten.

Foto: Morten Olsen

fra Qatar. De russiske mandskaber hev guldet hjem inden
for 24 timer. Hos damerne
snuppede SESI-SP fra Brasilien bronzemedaljerne, mens
argentinske UPCN tog tredjepladsen hos herrerne. Dmitriy
Muserskiy blev kåret til turneringens mest værdifulde spiller,
ligesom han også blev det ved
EM i Danmark sidste år.

Foto: FIVB

44-ÅRIG MEST VÆRDIFULD I BRASILIEN

GODKENDT DANSK INDSATS I TYRKISK SAND

Alder spiller ingen rolle. Det
satte Fofão fra klubben Unileve
et tyk streg under, da det brasilianske mesterskab blev afg jort
i sidste måned. Den 44-årige
hæver blev kåret til den mest
værdifulde spiller, efter hendes
sikre hænder var stærkt medvirkende til, at klubben kunne
sikre sig sit niende mesterskab.
På den internationale scene har

Den største danske beach-delegation nogensinde var tidligere
på måneden i aktion i sandet
ved Europa Tour-stævnet i
Antalya i Tyrkiet. Fire danske
herrehold og fire danske damehold var med, og tre hold kvalificerede sig til hovedturneringen, hvilket var beachlandstræner Peter Lyøs forhåbning.
I hovedturneringen sluttede
både Peter Kildegård og Mar-

Fofão også g jort sig bemærket.
Hun var med til sit første OL i
1992 i Barcelona, og den stærke
hæver deltog også i de fire efterfølgende olympiske mesterskaber, som hun kronede med
guld i 2008, hvilket blev hendes sidste OL. Fofão nåede at
spille 340 kampe for Brasilien,
hvor hun stoppede landsholdskarrieren i september 2008.
Foto: Viking
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tin Olesen samt Anders Hoyer
og Mads Rosager på en fornem
17. plads ud af 64 startende
hold. Begge mandskaber tabte
to kampe og vandt en enkelt.
Line Trans Hansen og Helle
Søndergård spillede et par rigtig
gode og tætte kampe mod et
tjekkisk og russisk hold, men de
tabte kampene med henholdsvis 0-3 og 1-3 og sluttede på en
25. plads.

Foto: Privat

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

ARGENTINSKE
AXEL
Herrelandsholdets hæver Axel Jacobsen har argentinske rødder, men repræsenterer
Danmark i landsholdssammenhæng. Her taler han om at synge den danske nationalsang i Argentina, om den bedste kamp og om at flytte til Danmark.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
Hvorfor er det interessant at spille
for Danmark i stedet for Argentina?
”Mens jeg voksede op i Argentina, havde
jeg en masse indflydelse fra Danmark, da
min far er dansk. Jeg har hørt om Danmark hele livet. Jeg gik faktisk på en dansk
skole i Argentina, hvor vi både sang den
danske og den argentinske nationalsang,
hvis der skulle synges. Jeg har altid gerne
villet til Danmark og bo, hvor halvdelen af
min familie er fra. Så jeg var ikke i tvivl, da
jeg fik tilbuddet om at komme til Aarhus
og spille.”
Hvordan var det at flytte til Danmark?
”Det var en meget stor omvæltning. Alt
var anderledes – maden, kulturen, vejret.
Da jeg kom til Danmark, talte jeg overhovedet ikke engelsk, så det var meget
svært at kommunikere med folk. Alle folk
var meget flinke, men jeg forstod ingenting i de første to-tre uger. Derefter fik jeg
styr på det engelske, og det hjalp meget.”
Har du altid helst villet spille hæver?
”Ja. Lige siden jeg begyndte til volleyball,
har jeg villet spille hæver. Jeg har prøvet
at spille diagonal og kant, men kun for
sjov. Jeg kan godt lide, at jeg som hæver
har kontrol over bolden, og jeg er leder på
holdet. Det er mig, som bestemmer, hvor
jeg vil hæve bolden hen, og hvordan vi skal
spille. Jeg kan godt lide at spille en central
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rolle i strategien på holdet. Det er fedt at
have så meget ansvar.”
Hvad kendetegner de mange forskellige
ligaer og lande, som du har spillet i?
”Polen er den bedste liga, jeg har spillet
i. De er meget professionelle, og folk
går generelt meget op i volleyball. Du
er en stjerne, hvis du spiller i den bedste
polske liga. Det er nok den største forskel
i forhold til Tyskland. Dér er du måske
et kendt ansigt i den by, du spiller i, men
kommer du væk fra den by, så er der ingen,
som kender dig. I Italien kan man blive en
decideret helt, hvis man spiller godt for sit
hold. Men spiller man dårligt, så er fans og
medier meget hurtige til at kritisere dig.
Det er meget sort/hvidt.”
Hvad er din største kamp i karrieren?
”Jeg har to kampe. Den ene var, da landsholdet spillede mod Hviderusland ved EM
sidste år. Alt gik op i en højere enhed i den
kamp. Det var et super resultat og en fantastisk følelse, da vi vandt den kamp. Det
vil jeg huske resten af mit liv. Den anden
kamp er fra i år med TV Bühl i Tyskland,
hvor vi slog Cuneo i CEV Cuppen. Vi
havde tabt første kamp, så vi skulle vinde
for at gå videre. Vi vandt kampen og skulle
i Golden Set. Den sidst duel varede omkring halvandet minut, og det var helt vildt
at vinde det point og kampen.”

BLÅ BOG
AXEL JACOBSEN
Født 10. juli 1984.
Opvokset i Necochea i Argentina.
Begyndte til volleyball, da han var 14
år gammel.
Har spillet i Azul Voley Club i Argentina, SK Aarhus, Pallavolo Pineto i
Italien, hotVolleys Vienna i Østrig,
Cream Samgas i Italien, Top Team
Mantova Volley i Italien, AZS Olsztyn
i Polen, TV Bühl i Tyskland og Brolo
i Italien, inden han i 2012 skiftede tilbage til TV Bühl, hvor han spiller i dag.
Har spillet 114 A-landskampe.
Det vidste du (måske) ikke om
Axel Jacobsen
Da Axel Jacobsen spillede i Østrig,
fik han en kamp som center, da to af
holdes centerspillere var skadet. Han
havde aldrig spillet positionen før,
men det lykkedes ham at lave tre killblokader i kampen. I Italien prøvede
han i to kampe kræfter som libero pga.
skader på holdet.
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#MISSION2015: EM-KVALIFIKATION

6.720 KM
TIL EM

Frem og tilbage er som bekendt lige langt. Og vejen til EM for de
danske volleydamer er lang, hård og på udebane hele vejen.
AF JAKOB WÄRME HANSEN
Mogilev. Lyder det bekendt? Næppe. Ikke
desto mindre er det første stop for de
danske volleydamer i deres kvalifikationskampagne mod EM 2015.
Byen i det østligste af Hviderusland
ligger 1.154 kilometer i fugleflugtslinje fra
København. Og volleydamerne skal både
til det østlige Hviderusland og vestlige
Tyrkiet i bestræbelserne på at kvalificere
sig til EM 2015.
Lykkes det, kan det meget vel tænkes, at
landsholdet foretrækker at tage bilen til
slutrunden i Belgien og Holland, da de vil
have tilbagelagt 6.720 kilometer i ud- og
hjemrejse i forbindelse med kvalifikationskampene.
Landstræner Sven-Erik Lauridsen ved, at
det er en noget nær umulig opgave, volleydamerne skal på. Derfor opfordrer han
også spillerne til at tage kvalifikationskampene på udebane som en oplevelse.
”Resultatmæssigt ved vi, at det bliver
uhyre svært. Så kvalifikationskampene
bliver først og fremmest en kæmpe
oplevelse. Det er noget helt særligt at
spille på udebane, hvor man er isoleret på
et hotelværelse og spiller foran et stort
hjemmepublikum. Det er en totaloplevelse,” siger Sven-Erik Lauridsen.
Samme forventninger har anfører for
damelandsholdet, Melcijana Salispahic:
”Det er altid fedt at være afsted med
landsholdet. Det bliver en oplevelse at
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spille imod så gode spillere, som vi kommer til i EM-kvalifikationen. Vi møder
hold, som er klasser bedre end os. Men
det er stadig sjovt at måle sig med dem
i de facetter, som vi selv kan styre, for
eksempel serv, modtagning og alle
forberedelserne,” siger hun.
TYRKISK HEKSEKEDEL
2.206 kilometer i fugleflugt fra Danmark
ligger Tyrkiets tredjestørste by, Izmir,
smukt svøbt ind i en bugt ved den ægæiske
kyst. Det er en af de ældste byer i Middelhavsområdet, og skulle volleydamerne
ikke spille EM-kvalifikation, kunne de
bruge tiden i en af de pulserende basarer
eller på havnepromenaden, hvor de velkrydrede dufte lokker turister ind på fiskerestauranterne. Nu venter en heksekedel:
”Vi kommer til at spille i nogle uhørt vilde
rammer i Tyrkiet. Det bliver en rigtig stor
oplevelse. Da herrerne spillede EM sidste
år på hjemmebane i Odense, fik jeg den
samme fornemmelse, som jeg har, når vi er
i udlandet og spille med landsholdet. Dér
oplever man for alvor, at volleyball betyder
noget, og rigtig mange mennesker går op
i det. Det er rigtig fedt,” siger Sven-Erik
Lauridsen.
”De tyrkiske spillere er jo stjerner. Det
bliver vildt at møde dem. Det er en stor
oplevelse, når man spiller i andre lande,
hvor volleyball har større betydning end

herhjemme. Men uanset hvem publikum
hepper på, så giver det noget ekstra, når
der er mange mennesker i hallen,” siger
Melcijana Salispahic.
Landstræneren glæder sig over, at han
til
EM-kvalifikationskampene
råder
over mange spillere, som har erfaring fra
EM-kvalifikationen sidste år.
”Holdet ser fornuftigt ud. Vi er ramt af
lidt skader (Juliane Daugaard, Liv Magnussen, Mira Abildgaard, red.), og nogle
spillere skal til eksaminer (Lærke Mygind
Grønfeldt, Rikke Katrine Larsen, Tenna
Donslund, Asta Kjærgaard, Thit Bak, red.),
men samtidig er der mange gengangere
fra sidste landsholdssæson, som kender
gamet. Til gengæld har vi også mange
unge spillere med. Det er meget positivt
at se, at næste generation er ved at gøre
sig gældende. Det gode ungdomsarbejde
afspejler sig nu på A-holdet,” siger SvenErik Lauridsen.
”Det er kampene mod Finland, som vi
skal gå efter at vinde. Sidste år spillede vi
nogle tætte kampe mod Finland, så det er
her, at vi skal slå til. De to andre hold er
simpelthen for gode. Hviderusland er
kæmpe store og stærke. Og Tyrkiet er
bare endnu bedre.”
Danmark møder Tyrkiet, Hviderusland og
Finland i EM-kvalifikationen.

LANDSTRÆNEREN OM MODSTANDERNE
Landstræner Sven-Erik Lauridsen om volleydamernes
modstandere i EM-kvalifikationen.

ALDRIG SMILENDE HVIDERUSLAND
”Det er nogle kæmpe kvinder. De hopper højt og slår hårdt.
Og så smiler de aldrig. De er meget professionelle og giver
intet ved dørene.”
MULIGHEDER MOD FINLAND
”Finnerne minder meget om os. De er en smule højere og er
nok mere velskolet. Til gengæld har de ikke den store bredde.
Det er her, vi kan vinde.”
HAMMER GODE TYRKIET
”Det er en velsmurt maskine. Tyrkerne er også rigtig godt
skolet og utroligt stærke. Kort og godt er de bare hammer
gode til volleyball.”

TRUPPEN

1 Natja Bech Kjeldsen, Kant, 23 år, 180 cm, Aarhus Volleyball
2 Ci Eshel, Libero, 25 år, 170 cm, Aarhus Volleyball
4 Alina Hjorth Sode, Kant, 19 år, 179 cm, Fortuna Odense Volley
7 Julie Molin De Blanck, Center, 18 år, 186 cm, Team Køge Volley

8 Freja Rye Huss, Kant, 18 år, 175 cm, Holte IF
9 Melcijana Salispahic, Diagonal, 26 år, 175 cm, Fortuna Odense
Volley
10 Anne Katrine Ravn, Hæver, 21 år, 176 cm, Aarhus Volleyball
12 Trine Noer Kjelstrup, Kant, 19 år, 184 cm, Brøndby VK
15 Paulina Hougaard-Jensen, Center, 17 år, 186 cm, Brøndby VK
16 Trine Rask-Nielsen, Center, 26 år, 180 cm, Aarhus Volleyball
16 Nanna Naomi Khan Mølgård, Diagonal, 17 år, 177 cm, Team
Køge Volley
19 Nikoline Maria Mogensen, Hæver, 18 år, 174 cm, Lyngby
Volley

KAMPPROGRAM

Gruppespil i Hviderusland
23. maj, 19.00: Hviderusland – Danmark
24. maj, 16.30: Tyrkiet – Danmark
25. maj, 16.30: Danmark – Finland
Gruppespil i Tyrkiet
30. maj, 19.30: Tyrkiet – Danmark
31. maj, 17.00: Hviderusland – Danmark
01. juni, 17.00: Danmark – Finland

Foto: Morten Olsen

#MISSION2015: EM-KVALIFIKATION

NEW KIDS
ON THE
BLOCK

Gennemsnitsalderen sniger sig akkurat lige over 24 år hos de 12 mand, som
repræsenterer Danmark i EM-kvalifikationen. Hele fem spillere var med til
U20-EM i Randers for bare halvandet år siden.
AF JAKOB WÄRME HANSEN
1994 var året, hvor Jacob Haugaard med
23.253 personlige stemmer blev valgt ind
i Folketinget på et løfte om mere medvind
på cykelstierne. Kurt Cobain og Richard
Nixon døde henholdsvis 27 og 81 år gamle.
Og Holte blev danske mestre i volleyball
hos både damerne og herrerne.
1994 var også året, hvor herrelandsholdets yngste mand, Rasmus Breuning
Nielsen, blev født. Den 199 centimeter
høje kantspiller, der til dagligt spiller i
Middelfart, fylder 20 år, når landsholdet
spiller imod arvefjenderne fra Sverige i den
første kamp i EM-kvalifikationen i Antvorskovhallen i Slagelse 22. maj.
De mange unge spillere på landsholdet har
g jort Breunings indtræden ubesværet.
”Det har været super nemt, fordi jeg
kender en masse af de andre i forvejen.
Det har også betydet noget, at trænerstaben også er ny. Alle har skullet vende
sig til en masse nye ting,” siger Rasmus
Breuning Nielsen.
Næsten halvdelen af landsholdet i form af
Aske Mørkeberg Sørensen, Sigurd Neltoft
Varming, Peter Trolle Bonnesen, Philip
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Metin Özari og Rasmus Breuning Nielsen,
har 1993 eller derefter stående på fødselsattesten.
”Jeg ved ikke lige, hvorfor vi er en masse fra
årgang 93, som nu er inde over landsholdet, men der er ved at ske et generationsskifte,” siger 21-årige Aske Mørkeberg
Sørensen, der til dagligt spiller i tyske CV
Mitteldeutschland.
Philip Metin Özari på 20 år, der i denne
sæson har spillet i Wolfpack Volleyball
i Canada, ser de mange gengangere fra
U20-EM som et stærkt signal.
”Jeg synes, det viser, at forberedelserne
frem mod U20-EM havde dybere konsekvenser, end hvor godt vi lige kunne
spille til selve EM. Vi har med stor effekt
kunnet udvikle os og motiveret hinanden
til at søge et højere niveau i træningen
og som individ, hvilket afspejler sig på
A-landsholdet nu,” siger Philip Metin
Özari.

for mixet mellem unge og ’gamle’ spillere
på holdet.
”Jeg må være ærlig og indrømme, at det
da er virkelig hyggeligt, at vi er så mange
fra samme årgang på landsholdet. Men
hvorvidt, man lærer af gamle eller unge, er
for mig underordnet. Vi er så heldige, at de
’gamle’ på landsholdet er meget fornuftige
mennesker,” siger Peter Trolle Bonnesen.
Aske Mørkeberg Sørensen spår gode
fremtidsudsigter for landsholdet med den
store unge kerne:
”Det betyder, at vi på nuværende
tidspunkt nok spiller en smule mere
urutineret, end andre landshold gør.
Til gengæld har vi så muligheden for i
fremtiden at kunne lave nogle rigtig gode
resultater, da vi allerede nu i så tidlig en
alder får lov til at spille med på det her
niveau. Vi lærer en masse vigtige ting af de
mere rutinerede på holdet i form af Axel,
Mads og Kristian,” siger han.

ET GODT MIX
21-årige Peter Trolle Bonnesen, som
tørner ud for Narbonne i Frankrig, er glad

I den anden ende af aldersskalaen er
kaptajn Kristian Knudsen på 34 år, der er
landsholdets ældste spiller.

DE DANSKE YOUNG GUNS
Peter Trolle Bonnesen, 21 år
Aske Mørkeberg Sørensen, 21 år
Sigurd Neltoft Varming, 20 år
Philip Metin Özari, 20 år
Rasmus Breuning Nielsen, 20 år
BANDET NEW KIDS ON THE BLOCK
Det amerikanske boyband New Kids on The Block blev dannet i 1984 og gik fra
hinanden igen ti år efter i 1994, altså samme år som et par af landsholdsspillerne blev
født. Bandet fandt sammen igen i 2008. I 80’erne og 90’erne storhittede de med
blandt andet numrene ’Step by Step’ og ’Tonight’.

Foto: Morten
Jakob Wärme
Foto:
OlsenHansen

#MISSION2015: EM-KVALIFIKATION

LANDSHOLD
I VISUMHELVEDE

Der lød et ganske tavst suk, og de i forvejen grå hår i hovedet hos elitechef Sven Brix tog
et lille nøk på nuanceskalaen, da der tilbage i oktober blev trukket lod til EM-kvalifikationskampene. Op af bowlen kom nemlig et land, som man ikke bare rejser til.
AF JAKOB WÄRME HANSEN
Det var ikke den sportslige udfordring,
der udløste reaktionen hos Sven Brix, da
Hviderusland dukkede op som modstander
i EM-kvalifikationen. Det var udfordringen
med at skaffe visum til de 47 landsholdspillere, trænere, scouts, team managers og
fysioterapeuter, som skal med til kampene
i landet mod øst.
Både dame- og herrelandsholdet møder
Hviderusland i EM-kvalifikationen. Og
selv om landet mod øst erklærede sin
uafhængighed fra Sovjetunionen i 1990,
så er det et bureaukratisk mareridt at
skulle skaffe visum til to landshold.
Først og fremmest skulle landsholdene have en officiel invitation til at spille
EM-kvalifikationskampene fra det hviderussiske volleyballforbund, inden visumansøgningsprocessen kunne begynde.
”Den nærmeste hviderussiske ambassade ligger i Riga. Og man skal henvende
sig personligt med hver enkelt spillers pas
på ambassaden for at få visum. Herefter
er der fem dages ekspeditionstid, så det
kræver lidt planlægning,” siger Sven Brix.
Det var altså noget af et puslespil, der
skulle gå op, når så mange pas skulle sam-
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les sammen, sendes til Riga, behandles og
komme retur i rette tid.
Der lå en særlig udfordring med de
mandlige udlandsprofessionelle, hvor Mads
Ditlevsen, der til dagligt spiller i Antwerpen i Belgien, fik en ufrivillig hovedrolle.
Ditlevsens pas udløb nemlig fem måneder
efter
EM-kvalifikationskampene
i
Hviderusland. Men for at få visum til
Hviderusland skal udløbsdatoen være
minimum seks måneder ude i fremtiden.
Derfor måtte Mads Ditlevsen i al hast få
lavet et nyt pas. Det blev forsinket. Da
passet endelig var klar, måtte Ditlevsen
sende det med en DHL-stafet fra
Belgien til Danmark for at komme med i den
officielle invitation.
”Vi tror, at alt er godt, men lørdag aften
er passet endnu ikke dukket op. DHL har
ingen nødtelefon, så vi finder telefonnummeret på deres kundechef via Google. Han
er i Stavanger i Norge, men finder ud af, at
Mads Ditlevsens pas er kommet med bil og
ikke med fly,” siger Sven Brix.
Deadline for den kurér, som skal af sted
til Riga med passene, nærmede sig med

syvmileskridt. Nåede passet ikke frem i
tide, ville Mads Ditlevsen ikke komme til
at spille 2. runde af EM-kvalifikationen i
Minsk.
Derfor tog Sven Brix i Kastrup Lufthavn
mandag morgen klokken 05.30, hvor
han heldigvis får fundet frem til Mads
Ditlevsens pas på DHL’s kontor.
”Jeg var en smule nervøs for at rende
rundt med 47 pas i rygsækken. Men alt gik
godt,” siger Sven Brix.
En time efter får han sendt alle 22
herrepas og 25 damepas med kurér til
Riga, hvor de bliver afleveret på et bureau.
”Bureauet tager så alle passene med til et
visumkontor og sætter ansøgningsprocessen i gang. Det er ikke noget, som bare lige
bliver klaret med to stempler. Det tager
fem dage. Derfor rejser kuréren hjem til
Danmark igen og venter,” siger Sven Brix.
Efter fem dage fløj kuréren til Riga
igen for at hente alle passene – nu med
hviderussisk visum – inden hun rejste
tilbage til Danmark igen. Dermed er alle
danske landsholdsspillere og stab klar til
EM-kvalifikation i Hviderusland.

Foto: Morten
Jakob Wärme
Foto:
OlsenHansen

#MISSION2015: EM-KVALIFIKATION

MEGET MERE
END EM
PÅ SPIL
For flere af herrelandsholdets udlandsproffer er der mere end en billet til
EM-slutrunden 2015 på højkant i de kommende dage. De spiller for en kontrakt.
AF JAKOB WÄRME HANSEN
Tre millioner kroner om ugen. Det er cirka,
hvad den argentinske fodboldtroldmand
Lionel Messi tjener, efter at han i denne
måned forlængede sin kontrakt med Barcelona frem til 2019. En 5-årig kontrakt,
der giver en samlet årsløn på omkring de
150 millioner kroner.
I volleyballens verden er det nogle helt
andre summer og kontraktlængder, der
arbejdes med. Og volleyherrernes halvargentinske troldmand, Axel Jacobsen, er
en af de landsholdsspillere, hvis kontrakt er
udløbet i denne sæson.
”Lige nu ved jeg ikke, hvor jeg skal spille
næste sæson. Klubben er ikke gået i gang
med kontraktforhandlinger endnu, men
både de og jeg vil gerne forlænge samarbejdet. Dog ikke for enhver pris. Vi ser
begge markedet an. Så lige nu er fokus
100 procent på EM-kvalifikationen,” siger
Axel Jacobsen, der har spillet i TV Bühl i
Tyskland siden 2012.
En anden af landsholdets udlandsproffer
er Mads Ditlevsen. Den 29-årige diagonalspiller har i denne sæson været en af de
bærende kræfter for sin klub Antwerpen
i Belgien, som vandt pokaltitlen og sølv i
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mesterskabet. Dermed er klubben kvalificeret til Champions League.
Men hvor det i fodboldens verden ville
kaste millioner og atter millioner af sig, for
eksempel fik FC Nordsjælland 64,2 millioner kroner alene for at kvalificere sig til
Champions League forrige år, så skal volleyklubberne selv punge ud for at spille
med i det fornemmeste selskab. Og det
rammer spillerne, da klubberne derved har
færre penge til spillerlønninger.
Derfor har Mads Ditlevsen ikke afklaring
på sin klubsituation efter EM-kvalifikation,
European League og sommerferie.
”Jeg aner intet lige nu. Jeg vil meget gerne
blive i Antwerpen, hvor familien og jeg har
fundet os rigtig godt til rette. Klubben skal
spille Champions League næste år, hvilket
kunne være utroligt interessant. Men de
forhandler ikke med spillere i øjeblikket, da
økonomien først skal på plads,” siger Mads
Ditlevsen.
I søgelyset
Fælles for alle de danske landsholdsspillere
er, at de ikke lader den uafklarede klub-

situation fylde for meget i tankerne. Fokus
er på kvalifikationskampene mod Sverige,
Tyrkiet og Hviderusland.
”Jeg er i venteposition lige nu. Jeg håber
at finde en anden fransk klub. Men det
kunne også være en mindre tysk klub,
hvor jeg kunne få noget mere spilletid.
Lige nu fokuserer jeg på at spille godt i
EM-kvalifikationen, så jeg kommer i klubbernes søgelys. Men det vigtigst er at
forsøge at kvalificere sig til EM 2015,”
siger Peter Trolle Bonnesen, der sluttede
klubsæsonen af i franske Narbonne, efter
at han begyndte den i Friedrichshafen i
Tyskland.
Udover Axel Jacobsen, Mads Ditlevsen
og Peter Trolle Bonnesen, så har
Kristian Knudsen, der har været på
kontrakt i tyrkiske Cankaya Belediye
Anka, Phillip Metin Özari, som har spillet
i Wolfpack Volleyball i Canada, samt Aske
Mørkeberg Sørensen og Casper Munk
Christiansen, der har spillet i CV Mitteldeutschland i Tyskland, heller ikke
kontraktsituationen på plads for næste
sæson.

Foto: Morten
Jakob Wärme
Foto:
OlsenHansen

#MISSION2015: EM-KVALIFIKATION

VI KAN
GØRE DET
Landstræner Mikael Trolle tror på missionen: Kvalifikation til EM 2015.
Men det bliver uhyggeligt svært, og topniveauet skal rammes – i hver kamp.
Det stærke danske hjemmepublikum kan blive afgørende.
AF JAKOB WÄRME HANSEN
”Publikum kommer til at spille en afsindig
vigtig rolle, hvis missionen skal lykkes,”
siger landstræner Mikael Trolle.
Sammen med det danske herrelandshold
er han i gang med de absolut sidste forberedelser i Anja Andersen-hallen i
Brøndby inden de vigtige EM-kvalifikationskampe.
”Vi så til EM på hjemmebane sidste år,
hvordan holdet formåede at hæve sit spil til
international klasse, godt hjulpet på vej af
et fantastisk hjemmepublikum. Hvis vi skal
have en chance for at kvalificere os til EM
2015, så skal holdet ramme topniveauet i
alle kampe. Og dér giver et stærkt hjemmepublikum bare lige det ekstra for hjemmeholdet,” siger Mikael Trolle.
Landsholdets hæver, Axel Jacoben, er
enig:
”Et godt hjemmebanepublikum tænder en
ild inde i os spillere og motiverer os ekstra.
Når så mange mennesker står og hepper
og råber på os, så får det os til at præstere
vores bedste. Vi oplevede det i Odense og
i Aarhus ved EM sidste år samt i Antvorskovhallen under European League. Det
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bliver en bedre oplevelse for både spillere
og publikum, når der er mange tilskuere og
god stemning i hallen,” siger han.
MISSIONEN KAN LYKKES
På mindre end en måned har det danske
landshold skullet finde EM-formen frem
igen. Der er kommet nye trænere og nye
spillere til, og det tager tid at få alt til at
spille sammen. Men både landstræneren
og spillerne tror på, at missionen om kvalifikation til EM 2015 kan lykkes.
”EM er inde for rækkevidde. Men vi skal
præstere vores bedste i mange kampe i
kvalifikationen. Vi kan ikke gå videre ved at
vinde én kamp, som vi g jorde det til EM.
Hvis vi skal slutte minimum toer i puljen,
skal vi vinde flere kampe. Det bliver rigtig
svært. Både fordi det er gode modstandere,
men også fordi der er flere nye spillere,
som har skullet spilles ind på holdet, og vi
har haft en kort forberedelsestid,” siger
Axel Jacobsen.
Landstræneren har set taktikken klar
til kampene mod Sverige, Tyrkiet og
Hviderusland.

”Vi bliver nødt til at tage nogle chancer i
bestemte dele af spillet for at præstere på
højt internationalt niveau, hvilket er nødvendigt for at være med. Vi skal spille over
gennemsnitsniveauet – hele tiden. Det er
noget, man selv kan justere, og når vi tager
chancer, så kan vi kommer derop. Lykkes
taktikken, og rammer vi dagene, så kan det
kan lade sig gøre at kvalificere sig til EM,”
siger Mikael Trolle.

KAMPPROGRAM
Gruppespil i Danmark
22. maj, 19.30: Danmark – Sverige
23. maj, 19.30: Tyrkiet – Danmark
24. maj, 17.30: Hviderusland – Danmark
Gruppespil i Hviderusland
30. maj, 16.30: Danmark – Tyrkiet
31. maj, 19.00: Danmark – Hviderusland
01. juni, 15.00: Sverige – Danmark

LANDSTRÆNEREN OM MODSTANDERNE
Landstræner Mikael Trolle om volleyherrernes modstandere i EM-kvalifikationen.
EM-REVANCHEN HVIDERUSLAND
”Først og fremmest bringer Hviderusland gode minder frem
på nethinden fra EM på hjemmebane sidste år. Det var helt
vildt, da vi vandt den kamp og kvalificerede os til 1/8-finalen. Det bliver uhyre interessant at se, hvor hviderusserne
står, i forhold til da vi mødte dem ved EM sidste år. Hvideruslands stjernespiller, Alek Akhrem, blev skadet i sidste
måned, og det er et stort tab for holdet. Men de har stadig
profiler som Siarhei Busel og Siarhei Antanovich med til
Antvorskovhallen.”
PULJEFAVORITTEN TYRKIET
”Volleyball er enormt stort i Tyrkiet, og når en nation på
75 millioner indbyggere interesserer sig så markant for en

sportsgren, så kan de altid stille med et stærkt landshold.
Herreholdet er en smule svagere end damerne, som til
gengæld også er verdensklasse.
Tyrkiet har en super professionel liga, og mange af landsholdsspillerne træner hver dag sammen med andre klassespillere, og det hæver alt andet lige niveauet. På papiret er
Tyrkiet puljefavoritter.”
ARVEFJENDEN SVERIGE
”Det er altid noget særligt at møde arvefjenderne fra den
anden side af sundet. Sverige er et hold, som vi har spillet mange lige kampe imod. Det er et godt hold, men de er
meget afhængige af deres stjernespiller Markus Nilsson,
som blev kåret som den mest værdifulde spiller i Champions League sidste år. Meget af deres spil står og falder med
ham. Hvis han har en dårlig dag, eller hvis vi formår at lukke
ham ned, så har vi rigtig gode muligheder mod Sverige.”

TRUPPEN
1 Peter Kromann Jensen, Kant, 24 år, 197 cm, Marienlyst
2 Kristian Knudsen, Kant, 34 år, 199 cm, Cankaya Belediye Anka (Tyrkiet)
3 Simon Bitsch, Kant, 23 år, 197 cm, Middelfart
4 Sigurd Neltoft Varming, Kant, 20 år, 206 cm, Marienlyst
6 Aske Mørkeberg Sørensen, Center, 21 år, 198 cm, CV Mitteldeutschland (Tyskland)
7 Daniel Thomsen, Center, 29 år, 201 cm, Marienlyst
8 Axel Jacobsen, Hæver, 29 år, 196 cm, TV Bühl (Tyskland)
9 Phillip Metin Özari, Libero, 20 år, 194 cm, Wolfpack Volleyball (Canada)
10 Mads Møllgaard, Kant, 19 år, 200 cm, Gentofte
11 Nikolai Hjøllund Haun, Hæver, 25 år, 190 cm, Randers Novo
12 Mads Hartmann Ditlevsen, Diagonal, 29 år, 198 cm, Antwerpen (Belgien)
15 Peter Trolle Bonnesen, Kant, 21 år, 208 cm, Narbonne (Frankrig)
17 Rasmus Breuning Nielsen, Center, 19 år, 199 cm, Middelfart
18 Rune Rye Huss, Center, 24 år, 195 cm, Marienlyst
19 Frederik Mikelsons, Libero, 23 år, 178 cm, Marienlyst

KIDSVOLLEY 2.0

TØR DU TAGE
UDFORDRINGEN OP

Dansk Volleyball Forbund kan hjælpe med det hele. Det kan lyde som noget
af et statement, men hvorfor ikke lade det komme an på en prøve? Test om
forbundets dygtige udviklingskonsulenter kan hjælpe med lige det, som din
kidsvolleyklub har brug for.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
Det har aldrig været lettere at starte op
med Kidsvolley end netop nu. Dansk Volleyball Forbund udviklingskonsulenter kører
land og rige rundt og besøger alle landets
kidsklubber for at lytte, udvikle og inspirere
i forbindelse med forbundets store satsning,
Kidsvolley 2.0
”Jeg tror på, at vi med vores mangeårige
erfaring med kidsvolley kan hjælpe både
eksisterende og nye kidsvolleyklubber med
præcis det, som de efterspørger. Det er i
hvert fald vores påstand. Vi tager udfordringen op. Så er det op til de mange gode frivillige ude i Volleyball Danmark, om de tør
udfordre os,” siger Peter Morell, bredde- og
udviklingschef i Dansk Volleyball Forbund,
med et smil på læben.
Han fortæller, at formålet med Kidsvolley
2.0 på den ene side er at hjælpe kidsklubberne med det, som netop de har brug
for, hvad enten det er at få flere trænere,
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komme på kurser, inspiration til træning eller nyt udstyr.
”På den anden side vil vi samtidig meget
gerne have flere kidsvolleyklubber. Det har
aldrig været lettere og billigere at prøve
kræfter med Kidsvolley end nu. Og vi er klar
til hjælpe alle interesserede med konsulentbesøg i opstartsfasen, det rette udstyr og
meget mere,” siger Peter Morell.
Derfor opfordrer han til, at man tager en
hurtig beslutning og får et indledende konsulentbesøg på 1-2 timer, hvor en af Dansk
Volleyball Forbunds udviklingskonsulenter
kigger på mulighederne for at blive kidsvolleyklub.
På de følgende sider kan du se et udpluk
af de kidsklubbesøg, som Dansk Volleyball
Forbunds udviklingskonsulenter var på i
marts måned.
KIDSVOLLEY 2.0 PÅ FACEBOOK
Se mere på facebook.com/groups/kidsvolley2

NY KIDSKLUB
Dansk Volleyball Forbund tilbyder tre konsulentbesøg i opstartsfasen plus en startpakke med tre bolde, teknikbøger, teknikspil
og rekrutteringsmateriale. Det er også
muligt at låne flexbånd og bolde.
Alle, der booker et besøg inden 15. august,
får et gratis kursusmodul til kurserne i september.
KIDSVOLLEY KORT
Kidsvolley har eksisteret i 12 år og er et
specialudviklet volleyspil for de 6-12-årige,
hvor drenge og piger gradvist lærer de
forskellige principper i volleyball. Spillet
udvikler sig fra ren bevægelse til kaste- og
gribebevægelser, til volleyballkast og -slag
og frem til det færdige volleyballspil. Der er
mere end 3.000 kidsvolleyspillere i Danmark. Kidsvolley 2.0 er støttet af DIF og
løber de næste fire år med flere end 900
klubbesøg.

KIDSVOLLEY 2.0

Foto: Dansk Volleyball Forbund

EN MÅNEDS KIDSKLUBBESØG
Dansk Volleyball Forbunds udviklingskonsulenter kører kongeriget tyndt og
besøger samtlige kidsklubber i forbindelse med Kidsvolley 2.0. Over de næste
fire år bliver det til flere end 900 klubbesøg. Her er et udpluk fra marts måned.
AF JAKOB WÄRME HANSEN
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Foto: Morten Olsen

MÅNEDENS ILDSJÆL

VI SKAL
GÅ AMOK

Daniel Gordon Pedersen var boldlanger ved EM 2013, hvor han forsynede verdensstjerner, som Ivan Zaytsev og Dmitriy Muserskiy, og det danske landshold med
serveklare Mikasa-bolde. Han er også en del af ’The Red Army’, som går forrest i at
sprede liv og glade dage på tilskuerrækkerne, når det danske landshold er i aktion.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
Hvad er en god fan for dig?
”En god fan for mig er en fan, som støtter
sit hold i medgang og modgang. Det er en
person, som er der for sit hold, og som er
med til at bakke holdet op på den ene eller
den anden måde.”

sammen og hygge os på tværs af holdene.
Det sjoveste var helt klart en aften, hvor
alle de frivillige fra VK Vestsjælland havde
en hal i Odense, hvor vi satte et volleynet
op og spillede volley på kryds og tværs af
alle aldre. Det var pisse fedt.”

Hvad går ’The Red Army’ ud på?
”Mange tror, at ’The Red Army’ er en
lille lukket gruppe. Men ’The Red Army’
er faktisk alle, som hepper lidt ekstra på
det danske landshold. Vi er både unge og
gamle, som synger lidt højere og går lidt
ekstra op i det og ikke bare sidder og klapper i takt.”

Hvordan tror du, at Danmark klarer sig i
EM-kvalifikationen?
”Jeg tror, at danskerne vil klare sig godt.
Jeg tror og håber på, at det ender i en alteller-intet-kamp. Det er klart de fedeste
kampe at se. Stemningen i hallen bliver
også meget federe, når der er så meget på
spil.”

Hvorfor er du en del af ’The Red Army’?
”Jeg er en del af ’The Red Army’, fordi
det er sjovt at få lov til at gå amok og
skabe mig, som jeg vil. Og så syntes jeg, at
stemningen i dansk volley generelt er lidt
kedelig. Der sker ikke så meget i hallerne,
når der bliver spillet kampe. Så jeg håber,
at ’The Red Army’ vil smitte af på de andre
klubber i Danmark.”
Hvordan var det at være frivillig under EM?
”Det var en rigtig sjov og fed oplevelse.
Det var selvfølgelig fedt at være en del
af så stor en begivenhed, men det var lige
så fedt at være sammen med de andre fra
klubben. Det var fedt, at vi kunne være
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”Volleyball er en stor del af
mit liv. Jeg elsker at spille på
det hold, jeg nu spiller på.
Volley er en fantastisk sport,
og da den ikke er så stor, får
man et sammenhold i klubberne på tværs af holdene,
som man nok ikke får i
fodboldklub.”

BLÅ BOG
DANIEL GORDON PEDERSEN
18 år og går i 2.g på Slagelse
Gymnasium. Han var frivillig
boldlanger ved EM 2013. Spiller
på 1. holdet i VK Vestsjælland,
som netop er rykket op i 1. division. Han har også været med
til at starte en supporterklub op
i klubben. Udover volleyballen
er han også fodbolddommer i
sin fritid.

BEACHTOUREN 2014

SKAL DU
MED PÅ
STRANDEN…

Efter at være henvist til opvarmede haller eller varmere himmelstrøg
er det endelig tid til at komme ud i den danske sommer og få sand
under fødderne for beachfolket. Nu begynder den danske beachtour.
Tekst: Jakob Wärme Hansen Foto: Anne Lykke
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BEACHTOUREN 2014

…OG SPILLE
BEACHVOLLEY
Beachtouren begynder 24. maj, når det første af i alt 20 stævner finder
sted i Aarhus. Her kan du få overblikket over årets sæson i sandet.
Tekst: Jakob Wärme Hansen
NY RANGLISTE
Ranglisten er skruet en smule anderledes
sammen end normalt, da det maksimalt vil
være de otte bedste resultater, som tæller.
Det betyder, at den enkelte spillers point
på ranglisten til enhver tid vil være spillerens otte bedste placeringer inden for de
seneste 365 dage. Resultater, der er ældre
end 180 dage, tæller dog kun 50 procent.
Seedningskoefficienten
beregnes
ud
fra spillerens placering i disse op til otte
stævner.
Eliteranglisten tager udgangspunkt i
DVBF’s officielle eliterangliste fra 2013.
SAND TIL ALLE
Danish Beachvolley Tour er ikke kun for
landets bedste beachspillere. På beachtouren er der plads til alle uanset alder og
niveau.
Eliteturneringen er for dem, der vil kæmpe
om det officielle DM i beachvolley.
Eliteturneringen består af Elitedivision,
1., 2. og 3. division. Det er altså her, at de
skarpeste strandløver og strandsild hører
hjemme. Rækkerne hænger således sammen, at holdene med flest point spiller i de
bedste rækker og så fremdeles. Har man
ingen point, vil man således helt automatisk
begynde i laveste række.
Bredderækkerne er stedet for familie-,
firma- eller hyggehold, som mest af alt skal
ud og have en god oplevelse på stranden.

Der er på Danish Beachvolley Tour mulighed for at tilmelde både dame-, herreog mixhold. Bredderækkerne er også stedet
for dig, som har prøvet at spille beachvolley før, men ikke nødvendigvis har lyst til at
være med i pointræset i Eliteturneringen.
Ungdomsrækkerne er for dig mellem 13 og
18 år. På Danish Beachvolley Tour kan dig
og vennerne bl.a. deltage i kampen om det
danske ungdomsmesterskab for U14, U16
og U18 hold. Ungdoms DM afvikles sammen med tourens traditionsrige DM-finaler
på Amager Strand.
Igen i år bliver beachtouren en god blanding af endagsstævner og weekendstævner
samt bystævner og strandstævner, hvilket
forhåbentligt vil tiltrække rigtig mange
deltagere.
NYE NEVZA-STÆVNER
Det er ikke en del af beachtouren, men
absolut et besøg værd, når Kolding og
Odense 3.-6. juni lægger sand til to NEVZA
Zonal beachvolleyturneringer.
Der er plads til 32 hold i begge turneringer,
og der vil kunne deltage hold fra NEVZAlandene: Danmark, Sverige, Norge, Finland,
England, Island, Færøerne og Grønland.
Damespillere skal skrive 3.-5. juni i kalenderen, hvor Beach Park Kolding afholder
NEVZA Zonal beachvolleyturnering.
Herrespillerne skal sætte kryds 4.-6. juni,
hvor NEVZA Zonal beachvolleyturner-

ingen bliver spillet i Odense (ved Dalumhallen).
Der optjenes point til FIVB’s rangliste ved
deltagelse i turneringerne. Den samlede
præmiesum er på 1.100 Euro per turnering.
SCOR FIVB-POINT I DANSK SAND
Som noget nyt er det muligt score point til
FIVB-ranglisten ved de syv Grand Slamstævner i løbet af årets tour. Pointene
fordeles således:
Nr. 1: 8 point
Nr. 2: 6 point
Nr. 3: 4 point
Nr. 4: 2 point
Nr. 5: 1 point
Der optjenes også point til FIVB’s rangliste
ved deltagelse i NEVZA Zonal beachvolleyturneringerne.
MEGET MERE BEACH I NÆSTE NUMMER
I næste nummer af Volleyball Magasinet
kan du møde beachlandsholdsspillerne
Peter Kildegaard og Mads Rosager. Førstnævnte har det med at vinde alt, hvad han
rører ved, og målet er det samme med
beachvolley, hvor sigtekornet er stillet ind
på OL i Rio 2016. Mads Rosager har sammen med bunke andre beachvolleyspillere
besøgt Lyø Beach Camp i tyrkiske Alanya.
Vi bad ham skrive dagbog dernede, og den
kan du læse i næste nummer af Volleyball
Magasinet.
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31. maj
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Aabenraa Challenger
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Dansk Volleyball Forbund 60 år

Den svære
start
Det er 60 år siden, at Andreas Andersen stiftede Dansk Volleyball Forbund en søndag aften
på Nyboder Skole. Og på 60 år er der sket meget. Spillet er gået fra små gymnastiksale, græs
og marker til trægulve, haller og sand, bolden har fået farver, pointsystemet er lavet om og
der er kommet liberoer på banen.
OPRINDELIG TEKST NIELS RASMUSSEN OG PER JØRGENSEN
REDIGERET AF JAKOB WÄRME HANSEN
I 1954 var forbundet dannet. Nu manglede
man at få skabt nogle klubber og få lavet
nogle turneringer. Og få uddannet nogle
dommere. Og få lært spillerne reglerne.
Og få fat i noget ordentligt udstyr. Og at
finde nogle steder at spille. Og det g jaldt
både udendørs- og indendørs baner. Dog
mest indendørs baner.
Man skulle altså med andre ord næsten
starte fra nulpunktet, men blandt
pionererne var der en enorm offervilje for
at få tingene til at fungere. Så der blev
nedskrevet nogle regler, som lød rimelige.
I 1955 blev Dansk Volleyball Forbund
som det eneste forbund det år optaget i
Dansk Idræts-Forbund. Formanden Leo
Frederiksen mente, at sporten i løbet
af få år ville vinde så stor udbredelse, at
man ville være i stand til at overhale både
fodbold og håndbold i popularitet. Måske
ikke nødvendigvis på klubniveau. Men han
havde på en rejse til Brasilien på strandene set, hvor ivrige folk var for at spille
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volleyball.
I 1955 var Kong Frederik 9. til DVBF’s
årsmøde, og som så mange andre danskere
kendte han ikke det fjerneste til spillet, så
han bad om at få en hurtig forklaring på
det nye spil.
Andreas Andersen kunne i B.T. i august
fortælle, at der var et voldsomt røre i
sporten.
“Vi er nu oppe på 18 klubber. 16 af dem
er fra København, mens de to sidste
holder til i Århus og Holbæk, og vi har 1.027
medlemmer.”
DIF var i alvorlige økonomiske problemer
i den periode, så det var ikke fra den kant,
man skulle vente de store beløb til at
hjælpe til med udbredelsen af spillet. Det
kunne ellers være tiltrængt, for der skulle
investeres i udstyr. Og boldene var dyre.
En læderbold kostede ca. 70 kr., og det
var dyrt, når en faglært arbejder i København i den periode gennemsnitligt tjente
5,10 kr. i timen. Løsningen var at investere

i nogle plasticbolde produceret på en
fabrik i Køge. De bolde kostede kun 10 kr.
Til gengæld var de meget svære at styre,
og det var ikke befordrende for udviklingen af spillernes teknik.
Det var vigtigt at lære noget af de udenlandske spillere og trænere, der enten kom
på besøg her i landet eller var værter, når
de danske spillere tog af sted. I august
1956 kom både det kvindelige og mandlige
landshold fra USA forbi København på vej
til VM i Paris.
Senere på året indkaldte den forholdsvis
nystiftede Københavns Kreds KVBK til en
orienteringsaften, hvor Andreas Andersen fortalte om de kampe, som han have
overværet i Paris. Entreen var på 50 øre.
De klubber, der ville være med til at spille
turneringer, skulle betale 15 kr. i startafgift
for seniorhold og 7,50 kr. for juniorhold.
Spillere skulle udstyres med licens. Den
udg jorde for seniorspillernes vedkommende en udgift på 1 kr. pr. spiller, mens

ungdomsspillerne igen kunne nøjes med
det halve. Afgifterne til forbundet og
til kredsen belastede klubberne med en
udgift på 2 gange 10 kr.
I 1956 kunne DVBF fortælle, at man nu
var oppe på 21 klubber med samlet ca.
1.500 medlemmer.
I 1957 var der etableret en pokalturnering på udendørs baner i august i KFUM
Parken i Emdrup, men den regnede væk i
første omgang. Turneringen gennemførtes
indendørs på Nyboder Skole midt i november. Der var afsat 30 minutter til hver
kamp.
Hos sportsforretningen Poul Holm i Silkegade kunne man nu købe de spilleregler,
som den indvandrede hollænder Cor
Geug jes fra Hvidovre havde oversat. Og
det var nok en god idé, for det stod ofte
klart, at spillerne ikke altid havde styr på
reglerne, så det blev til mange diskussioner
med dommerne, der fik gode råd om at de
ikke skulle være bange for at indrømme
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en fejl eller to undervejs lige som de blev
rådet til altid at have reglerne hos sig, når
de dømte.
I november 1960 kunne DVBF meddele
Dansk Idræts-Forbund, at man nu helt
præcist havde 5.724 medlemmer fordelt
på 75 klubber. Der var 2.571 mænd, 1.296
kvinder, 1.285 børn og 572 passive. I
december slog Ritzaus Bureau fast at
der snart ville komme en landsdækkende
DM-turnering i volleyball for herrer, men
det telegram var lige et par år for tidligt
fremme.
Thorkild Alleslev havde som formand for
turneringsudvalget ganske vist godt nok
gået og puslet med nogle ideer i den retning, men de viste sig hurtigt at være økonomisk alt for vovelige, så planerne blev
henlagt.
Det g jorde heller ikke sagen bedre, at
pressen næsten ikke beskæftigede sig
med volleyballspillet. Selv ikke de få landskampe, der var spillet frem til 1961 havde

fået nævneværdig omtale. Til pressens
undskyldning skulle det dog siges, at kun
to var spillet på hjemmebane. Så det var
svært at forestille sig, at en danmarksturnering ville opnå mere omtale i medierne.
Ofte havde klubberne nu selv skylden for,
at det meste foregik næsten i det skjulte.
Det kneb med at få kanaliseret resultaterne videre til pressen.
I 1963 var man endelig klar til at gå i gang
med at spille om et officielt landsdækkende mesterskab.

Artiklen er en redigeret version af kapitlet
’Den svære start’ fra bogen ’Spil tre gange
– dansk volleyball gennem 60 år’ af Niels
Rasmussen og Per Jørgensen. Bogen kan
købes i volleybutikken på volleyball.dk.

SKIFTETID

Top 12 transfers
STØRSTE TRANSFERNYHEDER I DAMEVOLLEY

1. Sheila Castro (Brasilien)
Fra: Molico Nestle Osasco (Brasilien)
Til: Vakifbank (Tyrkiet)
Note: Brasiliens dobbelte olympiske
guldvinder erstatter den serbiske diagonal Jovana Brakocevic i hendes jagt
på at vinde Champions League efter et
par sæsoner i den brasilianske liga.
Foto: CEV

2. Kenia Carcares (Cuba)
Fra: Volero Zurich (Schweiz)
Til: Molico Nestle Osasco (Brasilien)
Note: Selv om hun er pensioneret fra
det cubanske landshold, så fortsætter kantspilleren ufortrødent alene af
kærlighed til spillet i en af Brasiliens
største klubber.
Foto: FIVB

3. Lucia Bosseti (Italien)
Fra: Rebecchi Piacenza (Italien)
Til: Fenerbache Istanbul (Tyrkiet)
Note: Den regerende MVP i den italienske liga spreder sine værdifulde
vinger for at hjælpe Fenerbache med
at vinde deres tabte trone tilbage i
den tyrkiske liga.
Foto: Zorro2212

STØRSTE TRANSFERNYHEDER I HERREVOLLEY

1. Ivan Zaytzev (italien)
Fra: Lube Banca Macerata (Italien)
Til: Dynamo Moskva (Rusland)
Note: Den russiske Super Liga byder
velkommen til den italienske spiller med
det flamboyante hår. Den kommende far
Zaytsev har efter sigende modtaget et
tilbud fra Moskva, han bare ikke kunne
sige nej til.
Foto: Morten Olsen
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2. Wilfredo Leon (Cuba)
Fra: Inaktiv
Til: Zenit Kazan (Rusland)
Note: Efter at have været inaktiv i to år
snakker ’Leon King’ med Kazan om at
spille for dem i den kommende sæson.
I øjeblikket er der ikke skrevet under
på noget, men der er en stor chance
for, at Leon vil spille på hold med Matt
Anderson (USA) og den olympiske
guldvinder Maxim Mikhaylov (Rusland)
efter sommerferien.
Foto: CEV

3. Luciano De Cecco (Argentina)
Fra: Copra Piacenza (Italien)
Til: Sir Safety Perugia (Italien)
Note: Nu hvor Piacenza er på randen
er lukning, tager den argentinske
hæver til Perugia for at spille med
den serbiske stjerne Aleksandar
Atanisijevic og skal trænes af
legenden Nikola Grbic.
Foto: FIVB

Store profiler på både dame- og herresiden tørner ud i nye
klubfarver, når den nye sæson begynder. Her er et overblik
over de seks største klubskifter hos damerne og de seks største
klubskifter hos herrerne på den internationale volleyscene.
AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD

4. Jordan Larson-Burbach
Fra: Dinamo Kazan (Rusland)
Til: Eczacibasi Istanbul (Tyrkiet)
Note: Efter stor succes med Kazan
tager sølvvinderen fra OL i London
til Exzabibasi for at skabe et ’Dream
Team’ sammen med Chrstiane Furst
(Tyskland), Neslihan Demir (Tyrkiet),
Bethania Dela Cruz (Den Dominikanske
Republik) og Maja Poljak (Kroatien).
Foto: CEV

5. Madelaynne Montano
(Colombia)
Fra: Galatasaray Istanbul (Tyrkiet)
Til: Fenerbache Istanbul (Tyrkiet)
Note: Point-maskinen fra Colombia
slår sig sammen med den koreanske
superstjerne Kim Yeon Koung og
italienske Lucia Bosseti for at hjælpe
Fenerbache med at nå øverste trin
på Champions League-podiet.
Foto: FIVB

6. Robin De Kruijf
Fra: Rebecchi Piancenza (Italien)
Til: Vakifbank Istanbul (Tyrkiet)
Note: Årets spiller i Holland 2013
får debut i den tyrkiske liga efter en
meget succesfuld sæson i Italien.
Foto: CEV

4. Raphael De Oliveira (Brasilien)
Fra: Halkbank Ankara
Til: Funvic/Taubaté
Note: Efter mange sæsoner i Europa
tager hæveren hjem til Brasilien for at
spille sammen med landsholdskammeraterne Dante Amaral og Sidao.
Foto: FIVB

5. Luca Vettori (Italien)
Fra: Copra Piacenza (Italien)
Til: Casa Modena (Italien)
Note: Den kommende stjerne i
den italienske liga binder sig til
Casa Modena og erstatter Polens
Zbigniew Bartman. Luca forventes at
være Modenas primære våben med
hjælp fra den brasilianske hæver
Bruno Rezende.
Foto: CEV

6. Dusan Petkovic
Fra: Crvena Zvezda Belgrade
(Serbien)
Til: AS Cannes (Frankrig)
Note: Efter at have domineret den
serbiske liga i den forgangne sæson
forventes det serbiske stjernefrø at
give Cannes et tiltrængt løft efter en
sløj sæson 2013/2014.
Foto: CEV

Foto: FIVB

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

ACE & TELL – MED CIARA MICHEL:

DEN HØJE
PIGE, DER FIK
DET TIL AT SKE
Ciara Michel er den første kvindelige britiske volleyballspiller i den bedste italienske liga,
og hun var med til OL i 2012. I dette eksklusive interview med Ace Asas fra Volleywood
fortæller hun bl.a. om at kæmpe sig ind på et hold, dystre fremtidsudsigter for volleyball i
Storbritannien og fordelene ved at være 193 centimeter høj.

AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD
Du undrer dig måske over, hvorfor jeg har
valgt at interviewe britiske Ciara Michel af
alle spillere. Du har måske ikke hørt meget
om hende, men her er din chance for at
lære en atlet, jeg finder charmende og
ekstremt hårdt arbejdende, at kende.
Ciara Michel er den første brite, der spiller
i den italienske Serie A1, hvilket er en stor
ære i sig selv.
Jeg mødte hende personligt under De
Olympiske Lege i hendes hjemland i 2012.
Jeg kan huske, at hun gemte en billet til
mig til puljekampen mellem Storbritannien og Japan. De japanske storfavoritter
vandt sikkert, men jeg nød alligevel kampen i fulde drag. Det var fængslende at se
Ciara og hendes holdkammerater arbejde
hårdt for at score point mod et af verdens
bedste hold.
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Efter hvert point fejrede hjemmepublikummet det som et mesterskab, og der var
enorm opbakning fra start til slut. Det var
respektindgydende. Storbritannien er ikke
en volley-nation, men at være en del af
sådan en fejring er stadig et af højdepunkterne fra min tur.
Som du læser mit interview med Ciara,
kan jeg garantere, at du vil kunne relatere
til hendes historie om, at man ikke kan give
op i livet. Hvis du vil forbedre dit spil til det
næste niveau, så kræver det hårdt arbejde
og dedikation. Hvis Ciara kan gøre det, så
er der ingen tvivl om, at vi også kan.
Nyd det…
ITALIEN
Først og fremmest tillykke med en fantastisk første sæson i den italienske liga

med Yamamay. Du og dit hold havde store
problemer i begyndelsen af sæsonen, men
I fik vendt tingene rundt og spillede med i
kampen om mesterskabet.
”Tak! Det har været en fremragende første
sæson!”
Ciara, du er den første britiske kvinde, der
spiller i en af verdens bedste professionelle
ligaer. Fortæl os om din rejse med Yamamay fra start til slut?
”Efter min tredje sæson i Tyskland vidste
jeg, at jeg ville videre til en ny liga. Og Italien var selvfølgelig mit førstevalg. Det
sagde jeg til min agent, som også er min
gode ven og spiller på det britiske herrelandshold, og han klarede det for mig.”
”Yamamay lignede virkelig mit drømmehold, da jeg skrev kontrakt i maj, og det har
helt sikkert ikke skuffet. Det er en fanta-

stisk klub at være en del af med en meget
professionel organisation. Samtidig er der
en følelse af at være en stor familie. Vi
havde en meget svingende sæson, indtil vi
fandt vores rytme og fik spillet os igennem
slutspillet til den italienske finale, ’Scudettoen’. Jeg var ekstatisk, da jeg fik slået mig
fast i startopstillingen i de sidste uger af
sæsonen og slutspillet, og jeg er stolt af at
have bidraget til holdets succes.”
Det er min yndlingsdel af din rejse til
Italien. Du startede ikke inde i begyndelsen
af sæsonen, men siden da har du arbejdet
dig op til at være en del af start-6’eren.
Hvordan har du opnået denne plads i
startopstillingen?
”At være ’bænkspiller’ er selvfølgelig ikke,
hvad vi kæmper for. Men jeg vidste inden
sæsonen, at jeg havde masser at lære,
og det her var stedet at lære det. Jeg så
på og efterlignede mine holdkammerater, lyttede og noterede mig trænernes
kommentarer og havde mange ekstra
træninger for at få mere rutine på mine
svage områder. Man skal altid være sulten
efter spilletid. Og man skal sørge for at
få mest muligt ud af det, når muligheden
byder sig.”
Hvad er den mest værdifulde lektion, du
har lært fra din sæson i Italien?
”Jeg har lært, hvordan man bidrager til
successen på holdet uden nødvendigvis at
være på banen. At forblive positiv, entusiastisk og en holdspiller er kvaliteter, jeg
værdsætter hos mine holdkammerater og
mig selv.”
Hvad har været det mest mindeværdige
øjeblik?
”Da min mor kom og besøgte mig, og jeg
så hende på tilskuerpladserne; smilende og
heppende i min trøje blandt 5.000 fans.
Da var jeg virkelig stolt over at spille her.”
Beskriv dit hold med få ord?
”Hver spiller er så unik, at det er umuligt!
Men der er en fantastisk kemi.”
OL
Lad os tale om et af de største højdepunkter i din karriere indtil videre. For næsten
to år siden deltog du i OL i London. Hvordan hjalp det eventyr dig med at forberede
dig til din nuværende situation?
”Jeg kan slet ikke forstå, at det allerede
er to år siden! Jeg lærte så meget fra den
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oplevelse med fantastiske holdkammerater, trænere og kampe med enorm modstand. Jeg tror, den bedste lektie var, at
man altid skal spille som den undertippede
med en sult efter sejr og værdsætte
muligheden.”
Hvis du ser et billede eller et videoklip af
dig og dine holdkammerater, hvad tænker
du så?
”Det minder mig om 100 ting på en gang.
Minderne fra kampene med venner, at
repræsentere mit land og at udleve en
drøm, som tusindvis af små piger verden
over går rundt med.”
Jeg tror ikke, du har sagt noget offentligt

”Man skal altid være
sulten efter spilletid.
Og man skal sørge for at få
mest muligt ud af det, når
muligheden byder sig.”
om lukningen af landsholdet efter OL.
Hvad tænker du om den beslutning?
”Jeg var mere skuffet på vegne af fremtidige spillere end mig selv. Jeg havde en
fantastisk oplevelse med at repræsentere
Storbritannien. Og med bare få midler
havde andre muligvis haft muligheden for
at jagte en karriere i sporten. Men uden et
solidt grundlag i hjemlandet er det svært
at stræbe efter at komme til at spille i
udlandet og næsten umuligt at spille med i
de internationale turneringer.”
Alting kan ske her i livet. Hvis du blev formand for det britiske volleyball forbund,
hvordan ville du så udvikle og forbedre volleyball i dit hjemland?
”Jeg er virkelig ikke kvalificeret til det job!”
”Der er masser af mennesker, som
arbejder hårdt på vegne af volleyball i
England og Storbritannien. Det er nødvendigt at forstå, at problemet er cyklisk.
Uden masser af unge spillere, som ønsker
at blive de bedste, er der en forsinkelse i
udviklingen.”
”Uden midlerne til at støtte et stærkt
hold, der kan konkurrere på et internationalt niveau, er der meget få unge,
som bliver interesseret i sporten. Det er

meget tydeligt, når jeg sammenligner med
situationen i Italien, hvor der er penge,
mediedækning, et stærkt landshold og
en meget populær liga. Det resulterer i
mange fans og unge spillere, som vil holde
sportens cyklus i live i de kommende år.”
Hvilken besked vil du give til de kommende
volleyballspillere i dit hjemland?
”Hvis du elsker, hvad du laver, så kommer
du aldrig til at arbejde en dag i dit liv. Find
ud af, hvad det er, du elsker, og lad ingenting eller ingen personer holde dig tilbage.”
Hvis du skal være helt ærlig; tror du så,
at britisk volleyball kommer til at få den
dækning, det fortjener i de kommende år?
”Der findes ikke en simpel eller hurtig løsning. I øjeblikket er volleyball en minoritet
blandt britiske sportsstormagter som fodbold og cykling. Volleyball på et niveau i
nærheden af det i Italien ligger stadigvæk
mange år ude i fremtiden.”
Af hele mit hjerte, tak. Mange tak for, at
du gav dig tid. Jeg ønsker det bedste for
dig, og at du får masser af succes på din
videre færd gennem volleyball-livet og i dit
eget liv. Det har været skønt at møde dig!

CIARA OM MENNESKER
På tre ord eller mindre, hvad ville du ønske at fortælle de mennesker, som bliver ved med at støtte dig?
Dine forældre…
”Jeg elsker jer.”
Dine bedste venner…
”Kom på besøg!”
Dine fans…
”Tak!”
Hvad ville du sige til Ciara, hvis hun stod foran dig lige nu?
”Forbliv sulten og tag aldrig noget for givet.”

Nævn din yndlingsbog
”Lige nu er det en italiensk ordbog eller ”How to think like a pro,
act like a pro, play like a pro” af Isaac Byrd.”
Nævn dit yndlingscitat
”Uanset om du tror, du kan, eller om tror, at du ikke kan, så har
du ret.”
Nævn den skuespillerinde, der skulle spille dig i en film om dit liv
”Lassie. Hun skal bare ikke have nogle replikker.”
Ville du helst være en plante eller en fugl?
”Planter kan ikke bevæge sig! Jeg har rejst hele mit liv! Plus det
lyder sjovt at flyve.”

NÆVN DET...

3 EKSTRA

Nævn den ting, du altid har med, når du går ud…
“’Hand Food’-håndcreme fra Soap and Glory.”
Nævn dit yndlingsudtryk…
”Life is 10 % what you make it and 90 % how you take it”
Nævn det første du gør, når du står op
”Ruller om på siden og sover fem minutter mere.”
Hvad så med det sidste du gør, før du går i seng?
”Siger godnat.”
Nævn din livret
”Pizzoccheri fra et lokalt sted i Busto”
Nævn din yndlingsfilm
”Milo and Otis”
Foto: FIVB

blå bog
Ace Asas
Volleywood blev grundlagt i 2009 af
Ferdinand C. Asas, bedre kendt som
Ace. Han bor i Californien, og volleyball
er hans helt store passion. Ace spiller
selv og bruger volleyball som sit sociale
netværk. Ace har dækket VM for herrer
2010, været en del af the Guardians
ekspertpanel ved OL i London og korrespondent på de sociale medier ved
EM i Danmark.
Volleywoods mission er at bidrage til
volleyballs popularitet ved at vise alle
facetter af spillet og spillerne – både
på og udenfor banen. På den måde vil
Volleywood bygge bro mellem fans og
spillere.
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Hvad har du fortrudt mest her i livet, og hvad har du gjort for at
rette op på det?
”At fortryde er spild af energi. Det samme er misundelse og
selvmedlidenhed. Så jeg prøver at undgå disse tre.”
Du er meget høj (193 cm). Hvad er fedt, og hvad er ikke så fedt
ved at være høj?
”Den eneste ulempe er, når jeg skal snøre mine sko, da jorden
er så langt væk. Fordelene er uendelige! Jeg kan nå flaskerne
på øverste hylde, jeg skal aldrig gå i høje hæle, og ja – vejret
heroppe er bare bedre.”
Hvad er dit daglige mantra i livet?
”Sundhed og glæde.”

Foto: All Over Press

volleyball
magasinet

SOL, SAND
OG STRAND
Sommermånederne
er beachvolleytid.

Når børn
er en del af
industrien

Foto: Dansk Volleyball Forbund

UDKOMMER 17. Juni

FIFA sidder med hænderne i skødet, mens organisationen venter på afgørelsen i FC Barcelonas appelsag. Imens fortsætter børnehandlen i alle
andre europæiske topklubber i strid med FIFA’s egne regler. Vi afkræver
derfor stadig FIFA svar på, hvornår de handler.
Vi venter også stadig på svar fra børneorganisationen Unicef: Vil de eller
vil de ikke fortsat modtage million-donationer fra børnehandler-klubben
FC Barcelona?
Svarene blæser i vinden.

