
Forældremøde

Onsdag den

25. September & 2. oktober



Volleyskole

Formålet med Volleyskolen er at:

• Inviterer motiverede unge spillere ind til 

ekstra træning og inspiration

• Styrke sammenholdet mellem spillerne i 

området og på tværs af klubber

• Igangsætte en fælles volleyforståelse



Talentcenter A+B

• Højne niveauet på dansk 

ungdomsvolleyball generelt

• Styrke ungdomslandsholdsarbejdet

• Producere spillere til de bedste 

seniorrækker 



Målsætning 

Primært:

• At sikre at den enkelte spillers potentiale bliver udnyttet 
maksimalt i forhold til de givne ressourcer

Sekundært:

• At uddanne spillere til at håndtere en eventuel 
eliteidrætskarriere

• At videreudvikle talentfulde trænere

• At udvide kendskabet blandt trænere og ledere til 
udvikling af talenter 

• At skabe kobling mellem klubber, volleyskolen, 
talentcentre, elitehold og landshold



Værdigrundlag for

Volleyskolen og talentcentret

• Alle involverede parter arbejder sammen mod et fælles mål om 
udvikling af den enkelte spiller

• Arbejdet er baseret på en gensidig menneskelig og faglig respekt 
mellem de involverede parter

• Kommunikationsformen mellem de involverede parter er åben og 
ærlig

• Alle aktiviteter og handlinger skal være etisk forsvarlige

• Ved brud på etisk kodeks skal der ske en henvendelse til Volleyball 
Danmarks talentansvarlige

• Grov asocial opførsel, usportslig optræden, alkoholindtagelse eller 
dopingmisbrug medfører hel eller delvis bortvisning fra Volleyskolen 
/ Talentcenterarbejdet 

• Spillerne skal kende til, hvilke forventninger, der stilles til deres 
medvirken i talentcentret og hvorfor.

• Desuden er det også væsentligt at klubtrænere og forældre kender 
til arbejdet og værdigrundlaget for Volleyskolen og Talentcentret



Administration

Landsdækkende Administration

• Sven Brix, Elitechef

• Henrik Petersen, Centerleder Talentcenter Øst

• Marie Hesselbjerg Braagaard, Centerleder i Talentcenter Midt

• Natascha Winther Olsen, Centerleder i Talentcenter Vest

Volleyskole Øst, Midt, Vest og Nord 

• Heidi Hedegaard Jørgensen, Volleyskole Nord

Lokal Administration

• Henrik Petersen, hep@volleyball.dk tlf. 2887 1601

mailto:hep@volleyball.dk


Hvad er et talent?

Omfanget af en idrætsudøvers talent og muligheden 
for at udvikle det, er påvirket af mange faktorer.

• Teknisk niveau

• Taktisk forståelse

• Fysiske kvaliteter

• Mentale egenskaber

• Sociale forhold m.m. skal spille sammen for at en spiller 
kan udvikles optimalt. 

• Disse faktorer kan udvikles i forskellige tempi hos den 
enkelte spiller

• Volleyskolen & talentcenterarbejdet i Volleyball Danmark 
er bevidst baseret på en bred model 



Spillere

• Volleyskolen & Talentcentret henvender sig til spillere i 
alderen 11-17 år (årgang 2002-2008)

• Alle spillere er velkomne til træning, efter forudgående 
aftale mellem spillerens klub og 
Volleyskolen/Talentcentret

• Vigtigste krav er at man kan lide volleyball og at man har 
lyst til at dygtiggøre sig under nogle seriøse rammer.

• Det kræver dog at spillerne som minimum har erfaringer 
med Teen 2 Volley

• Der vil være en række forpligtigelser som spilleren skal 
leve op til for at kunne være med i volleyskolen og 
talentarbejdet.



Talenttræning

på 3 niveauer
Volleyskolen:

• Dette niveau er den største og bredeste gruppe. Den består af de 
yngste og/eller mindst erfarne spillere. Fokus: basal teknik og  
grundlæggende taktik.

B-niveauet:

• På dette niveau mestrer spillerne de mest basale tekniske og 
taktiske egenskaber og har samtidig udvist en adfærd der vidner om 
en stabil og seriøs indstilling til volleyballtræningen. Fokus: udvidet 
taktisk og teknisktræning, samt begyndende fysisk træning.

A-niveauet:

• Dette niveau er forbeholdt de bedste spillere i ungdomsårgangene. 
Træningen vil her, i mange sammenhænge, direkte afspejle de 
træningsmetoder, der benyttes på ungdomslandsholdene. Fokus: 
forsat individuel teknisk og taktisk udvikling.



Indplacering

af spillere
• Det primære kriterium for 

indplacering af en spiller på et 
niveau, er i hvor høj grad 
spilleren mestrer de tekniske 
og taktiske færdigheder

• Derudover vil faktorer som 
alder, indstilling og fysik også 
blive taget i betragtning ved 
indplaceringen

Vores søn/datter er ”forkert” 
indplaceret

• Tages i en dialog mellem 
Talentcenter trænerteamet og 
klubtræneren



Retningslinjer for spillere i 

Volleyskolen/ Talentcentet

• En spiller skal meldes til af klubben til Volleyskole/talenttræningen første gang 
han/hun kan deltage

• Når en spiller er blevet placeret i en trup skal der altid meldes afbud hvis man ikke 
kan komme til træningen

• En spiller skal som udgangspunkt passe sin klubtræning for også at være involveret i 
volleyskolen/talentcenterarbejdet

• Er der sammenfald mellem volleyskole/talentcentertræning og klubtræning, opfordrer 
vi til at spilleren kommer til talentcentertræningen med mindre andet er aftalt

• Hvis en spiller træner min. 3 gange om ugen i klubben, vælger mange klubtrænere at 
give spilleren fri fra en klubtræning i uger med talentcentertræning 

• For at forblive i en A eller B-trup skal spilleren deltage i størstedelen af 
talentcentertræningerne og i lejrene med mindre andet er aftalt mellem parterne

• En spiller kan tage pause fra talentarbejdet og senere indtræde på lige fod med 
andre nye spillere

• Yd altid det bedste du kan indenfor dine muligheder

• Vær omklædt og klar til træning 10 minutter inden træningsstart

• Sørg for at have spist lidt inden træning

• Hav rigeligt med fyldte vanddunke med ind i hallen

• Hav en lille madpakke med til at spise efter træning

• Husk stor sund madpakke ved længere træningspas



Den gode forældre 

sørger for at barnet:
• Møder udhvilet til træning

• Har spist ”ordentligt” hjemmefra, mellemmåltid før 
træning

• Har en lille madpakke med til at spise lige efter træning

• Møder i god tid til træning, klar 10 min. før

• Medbringer vanddunk m. navn (kun egen dunk)

• Har udstyret i orden – specielt skoene

• Medbringer en ekstra T-shirt

• Medbringer tørt tøj hvis I ikke bader i hallen 

• Husker at melde afbud

• Meld også afbud, hvis dit barn er for skadet til at træne



Links

www.volleyball.dk

www.teamdanmark.dk

http://volleyball.dk/imag

es/dokumenter/TC/TC

-_spillermanual.pdf

http://www.volleyball.dk/
http://www.teamdanmark.dk/
http://volleyball.dk/images/dokumenter/TC/TC-_spillermanual.pdf




Terminer

• Sommerlejr, Ikast (28.juni - 2. juli 2020, første uge i skolernes sommerferie)

• Stævne i Prag (27-29. december 2019, primært for spillere i Niveau A)

• Påskecamp i Vest

• Pinsecamp (med kampaktiviteter på Niveau A)

• Young Guns Camp (uge 42)

• NEVZA (North European Volleyball Zonal Association)
– 2019: U17 (2003-04) Ikast, uge 42 / U19 (2001-02) Finland, uge 43

– 2020: U17 (2004-05) Ikast, uge 42 / U19 (2002-03) ??

– 2021: U17 (2005-06) Ikast, uge 42 / U19 (2003-04) ??

• EM-Kvalifikation
– 2019: DU17 (2004-05) Køge / HU18 (2003-04) Falköping. DU17 videre til 2. runde

– 2020: DU19 (2002-03) / HU20 (2001-02), spiller i uge 17 el. 18 2020

– Der spilles EM-kvalifikation hvert 2. år

• Deltagerbetaling



Kan vi gøre det igen?



Kan vi gøre det igen?



Tøj

• TC-Beklædning

• Pris kr. 350,- pr. sæt

• Tøjet bestilles/købes på 

www.sportsmate.com➔

klubtøj

• Sættet leveres med 

Talentcenter logo på fronten 

og navn på ryggen

• Tøjet kan afhentes eller 

fremsendes efter ca. en uge

http://www.sportsmate.com/


Ekstra tilbehør



HUSK

• Volleyball skal være sjov ☺

• Der skal være tid til skole og 

lektier

• Der skal være tid til 

venner/veninder uden for 

volleyball

• Der skal være tid til familien

• Jo bedre de bliver, desto bedre 

planlægning og prioritering 

mellem disse faktorer

• Elitevolleyball er et tilvalg

• Har I spørgsmål, er I 

altid velkomne til at 

kontakte:

• Trænerne

• Administrationen


