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Dansk Volleyball Forbund 
Job- og uddannelsespolitik for eliteaktive 
 
 
Politik  
Dansk Volleyball Forbund (DVBF) vil medvirke til, at alle eliteaktive får en optimal mulighed 
for at kombinere deres elitesportsudøvelse, job og uddannelse således, at dette foregår på en 
social og samfundsmæssig optimal måde. 
 
Holdninger 
På baggrund af Lov om eliteidræt er DVBF og Team Danmark (TD) forpligtet til at sikre at 
elitesport i volleyball og beachvolley kan udøves i kombination med uddannelse og job på en 
social og samfundsmæssig forsvarlig vis, herunder at vedligeholde kvalifikationerne hos de 
allerede uddannede. 
 
DVBF har alene en rådgivende, vejledende og støttende rolle i forbindelse med den eliteaktives 
beslutning om kombination af eliteidrætskarriere og/eller valg af job- og uddannelsesprofil. 
DVBF kan, såfremt ovenstående valg er uforeneligt med eliteidrætsudøvelse på en social- og 
samfundsmæssig forsvarlig vis, udelukke den eliteaktive fra alle DVBFs eliteaktiviteter. 
 
DVBF finder det generelt yderst væsentligt, at den aktive som minimum gennemgår en 
ungdomsuddannelse eller tilegner sig kvalifikationer på tilsvarende niveau, via job eller 
læreplads. Generelt vil det ikke være tilrådeligt, at en fuldtidskarriere i volleyball etableres, uden 
at et sådant minimum er opnået. 
 
Vælger en eliteaktiv et professionelt engagement i udlandet kan dette prioriteres over en 
videregående uddannelse, hvorimod en elitekarriere i Danmark altid bør kunne kombineres med 
et job eller uddannelsesforløb. 
 
DVBF har ansvar for løbende at vejlede de eliteaktive hvad angår job- og uddannelsesplaner, 
ligesom forbundet, evt. i samarbejde med TDs eksperter, i tilfælde, hvor det vurderes aktuelt, har 
ansvar for at vejlede de eliteaktive efter afsluttet elitekarriere. 
 
Handlinger og ansvar 
For TD-støttede eliteaktive forpligter DVBF sig i samarbejde med TDs eksperter til at 
gennemføre uddannelsesrådgivning samt udarbejde job/uddannelsesplaner. DVBF vil tillige 
løbende sikre, at alle eliteaktive vejledes om DVBFs job- og uddannelsespolitik samt TD-
muligheder for rådgivning på området. DVBF vil i det omfang, det vurderes relevant, inddrage 
forældre i denne proces omfattende forlængede skoleforløb, hjælpeforanstaltninger vedr. flytning 
og gennemførsel af uddannelse samt økonomiske forhold og rettigheder. 
 
Det er DVBFs elitechef i volleyball og sportschef i beachvolley, der er overordnet ansvarlig for 
DVBFs job- og uddannelsespolitik samt rådgivningen af de aktive om job, uddannelses- og 
karrierevalg. 
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I forlængelse heraf er det landstrænernes primære opgave at gøre den aktive bekendt med det 
væsentlige i en fortsat kvalificering via uddannelse. Hvis vurderingen er, at den aktive har et 
yderligere rådgivningsbehov, er det elite/sportschefens opgave at formidle kontakten mellem den 
aktive og en ekspert indenfor job og uddannelsessektoren - eventuelt i samarbejde med TDs 
uddannelsesansvarlige - således at et videregående rådgivningsforløb kan påbegyndes. 
 
Det er elite-/sportschefens opgave at spille en aktiv rolle omkring den aktives uddannelses- eller 
beskæftigelsesforhold, således at der findes individuelle og afbalancerede løsninger for de aktive, 
der kan forenes med den sportslige karriere. Målsætningen med denne rådgivning er, at den førte 
dialog med den aktive - og evt. dennes familie - skal sikre og styrke kvaliteten i de job og 
uddannelsesmæssige beslutninger. 
 
Det tilstræbes, at alle eliteaktive, der udtages til at repræsentere forbundet i internationale stævner 
og træningslejre i ind- og udland, kan få støtte til at få fri, uden fravær, fra skole eller 
uddannelsessted efter nærmere vurdering mellem den aktive og DVBF. I tilfælde af at den 
eliteaktive er TD-støttet involveres TD i ovenstående problemstilling, ligesom der vil være 
mulighed for supplerende undervisning og flytning af eksamener. 
 
Specifikt vedrørende dagpenge 
DVBFs politik på dette område er, at støtte fra forbund og TD ikke på nogen måde kan forenes 
med at den aktive samtidig ”spekulerer” i at modtage dagpenge. Derfor skal DVBFs elite- eller 
sportschef med det samme orienteres, hvis en aktiv af den ene eller anden grund bliver afhængig 
af dagpenge. For den enkelte på dagpenge udarbejdes sammen med DVBF og TD handleplaner. 
Disse skal efterleves, hvis den aktive fortsat ønsker at være en del af DVBFs aktiviteter. 
Konsekvensen ved at handleplanerne ikke efterleves er, at den aktive slettes af alle videre 
aktiviteter i regi af DVBFs elitearbejde. 
 
Specifikt vedrørende karrierestop 
Eliteaktive som stopper elitekarrieren på højt internationalt niveau, har, såfremt det vurderes 
aktuelt, mulighed for en udslusningssamtale med DVBF elite- eller sportschef samt i tilfælde 
hvor den aktive er TD-støttet tillige mulighed for en samtale med TD-konsulenten på området. 
Formålet med samtalen er at få planlagt en god og hensigtsmæssig overgang til den civile 
karriere (job eller uddannelse). Når det aktuelle behov opstår indledes dialog med den aktive og 
elite- eller sportschefen, hvor den aktive skal oplyses om, hvilke muligheder han/hun har for få 
yderligere rådgivning evt. fra TD. For eliteaktive som grundet skade må stoppe karrieren, kan der 
tillige gennemføres en udslusningssamtale efter individuelt behov. 


