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Ny klub? 
 
Dansk Volleyball Forbund optager alle volleyballklubber som medlemmer. Alt hvad det kræver, er 
at I indsender indmeldelsesblanketten sammen med jeres vedtægter. 
 
I kan til hver tid kontakte os for at få råd og vejledning, hvis I f.eks. er ved at starte en ny klub. Skriv 
til clb@volleyball.dk eller ring til Breddekonsulent Claus Bøllingtoft 43 26 27 13. 
 
Vi har 2 typer medlemskab: Basismedlemskab og klubmedlemskab. Begge medlemskabstyper 
giver adgang til DVBFs mange forskellige tilbud. Dog er der forskel i omfanget og priserne som 
beskrevet nedenfor. 
 
Basismedlemskab 
 
Det er gratis at være basismedlem i DVBF. Det vil sige, at der ikke betales et årligt kontingent. Til 
gengæld koster det lidt mere (ca. 30 %) at deltage i aktiviteter, kurser og købe DVBFs ydelser. 
 
Basismedlemsklubber kan deltage i kidsstævner, teenstævner, motionsstævner og evt. andre 
stævnetilbud arrangeret af kredsene eller DVBF. Ligeledes kan man deltage i kurser og købe i 
Volleybutikken med en stor rabat i forhold til ikke medlemmer. 
 
Basismedlemmer er typisk nyere klubber, der ikke deltager i volleyball turneringsaktivitet for senior 
eller ungdom. Det kan også være klubber, der i en periode kører på lavt blus. Og endelig er beach-
volleyklubber ofte basismedlemmer. 
 
Klubmedlemskab 
 
Det koster et årligt kontingent at være klubmedlem. Til gengæld betaler man mindre for stævnedel-
tagelse, kursusdeltagelse og køb i Volleybutikken.  
 
Det årlige kontingent varierer fra kreds til kreds, men ligger mellem 2350 kr. og 3300 kr.  
 
Som klubmedlem kan man deltage i de løbende turneringer for senior og ungdom arrangeret af 
kredsene eller DVBF. 
 
Organisation 
 
DVBF er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund. Alle medlemmer af DVBF kan såle-
des bruge DIFs tilbud, som f.eks. forsikring for ledere gennem Idrættens Forsikringer, og diverse 
informationsmateriale. Alle klubber skal indberette medlemstal en gang årligt til DIF – Danmarks 
Idræts-Forbund. 
 
DVBF ledes af en bestyrelse valgt på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor både klubmedlem-
mer og basismedlemmer er deltagere. Der er ca. 16.000 medlemmer i DVBFs 280 klubber. DVBFs 
administration er til rådighed for klubberne. 
 
Der er 5 lokalkredse: Sjælland, Fyn, Nordjysk, Midtjysk, Sydjysk. Kredsene står for hovedparten af 
turnerings- og stævneaktiviteterne. Klubmedlemmer kan deltage i kredsenes årlige repræsentant-
skabsmøder. 
 


