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Oplev den næste sportsbegivenhed i biografen.
I samarbejde med SPORT EXECUTIVE vælger vi de bedste kampe til jer.
Det er sport, og det skal være simpelt, så vi kalder det for SPORTS BIO.

Vi starter med VM i ishockey i maj.
Følg med her i bladet og på atlasbio.dk.

Kom med til finalefight og guldfest.
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Velkommen til anden udgave af Volleyball Magasinet. Vi har i dette 
nummer valgt at sætte fokus på to store temaer: Danmarksmester-
skaberne og den nye folkeskolereform.
Mens førstnævnte formentlig ligger de fleste i Volleyball Danmark 
tættest på sinde, så åbner den nye folkeskolereform for en masse 
muligheder for mere volleyball i skolen og potentielt flere medlem-
mer i klubberne. 
Folkeskolereformen fordrer nemlig, at alle klassetrin hver dag 
har 45 minutters motion og bevægelse i løbet af den længere og 
varierede skoledag. Samtidig skal folkeskolerne forsøge at åbne sig 
op for det lokale samfund og for eksempel lave samarbejdsaftaler 
med det lokale foreningsliv. Og det er her, at vi og volleyballklub-
berne kommer ind i billedet. For er vi klar til at spille mere bold med 
folkeskolen? Det kan du læse mere om i temaet om reformen. 
Tilbage til DM, der har fundet sine vindere. Der skal lyde et stort 
tillykke herfra til både Brøndby VK og Marienlyst med 
guldmedaljerne. Vi satte den store linse på kameraet til de 
afgørende kampe, da et billede ofte siger mere end 1.000 ord. 
Vi er også meget stolte af, at verdens største volleyball-blogger, 
Volleywood, fremover vil skrive eksklusivt i Volleyball Magasinet. Du 
kan også læse månedens ildsjæl og profilportræt, international vol-
leyball samt et interview med volleyherrernes nye landstrænerduo.

God fornøjelse.
Peter Morell, bredde- og udviklingschef i Dansk Volleyball Forbund 

Vi ses på facebook.com/danskvolley

Forsidefoto: Klaus Sletting
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Den islandske pokalfinale mel-
lem UMFA og HK var nærmest 
én stor familiekomsammen. 
UMFA havde nemlig Miglena 
Apostolova (nr.5) og hendes 
to døtre Kristina (liberoen til 
højre) og Velina (nr.3) på holdet. 
Det er bemærkelsesværdigt 
nok i sig selv. Men UMFA 
havde endnu et mor/datter-
par i startopstillingen i form af 
Guðrún Elva Sveinsdóttir (nr.7) 

og Thelma Dögg Grétarsdót-
tir (nr.1). Familierelationerne 
stopper ikke her, idet UMFA’s 
træner, Apostol, også bærer 
efternavnet Apostolova. På 
den anden side af nettet havde 
HK’s træner, Nataliu Ravva, sin 
datter Mariam Eradze på holdet 
ligesom assistenttræner Einar 
Sigurdssons havde sin datter, 
Elisabet Einardóttir, med. HK 
vandt pokalfinalen 3-1.

Den hviderussiske stjernespiller 
Alek Akhrem er blevet alvor-
ligt skadet i semifinalen i den 
polske liga, hvor han til dagligt 
spiller for klubben Resovia  
Rzeszów. Akhrem har revet 
korsbåndet over i det ene knæ 
og skal opereres. Dermed kan 
han ikke spille i det næste halve 
år. Akhrems skade er et alvorligt 
tab både for klubben, men også 

for det hviderussiske landshold, 
som de danske volleyherrer 
møder i EM-kvalifikationen 
lørdag 24. maj i Antvorskovhal-
len i Slagelse samt ugen efter 
i Hviderusland. Fraværet af 
den stærke kantspiller vil gøre 
livet en smule lettere for herre-
landsholdet, der dog stadig har 
en stor opgave i at kvalificere 
sig til EM.

Det europæiske volleyball-
forbund, CEV, har udnævnt 
Danmark til det næste store 
udviklingscenter for volleyball 
i Nordeuropa. Det vil sige, at 
Danmark fremover skal af-
vikle en lang række internatio-
nale ungdomsmesterskaber og 
seminarer for trænere fra hele 
Europa. Præsidenten for CEV, 
André Meyer, var tidligere på 
måneden på inspektionsbesøg 

for at se nærmere på de danske 
forhold og underskrive aftalen. 
“Åbningen af et udviklings- 
center her i København vil 
gavne udviklingen af volleyball 
i Danmark samt i nabolandene. 
Jeg er sikker på, at aftalen vil 
kunne mærkes mange år frem- 
over og gøre Danmark til en 
central aktør i vores langsigtede  
udviklingsstrategi,” sagde  
André Meyer. 

DIF offentligg jorde tidligere 
på måneden medlemstallene 
for foreningsidrætten i 2013. 
Opgørelsen viser en flot vækst 
på 12 volleyballklubber landet 
over, så der er i 2013 var 323 
klubber mod 311 klubber i 2012 
– svarende til en stigning på 6,6 
procent. Målt på antal klub-
ber er volleyball dermed den 9. 
største sport i Danmark. 

Til gengæld viser medlemsop-
gørelsen også et lille fald i vol-
leyballspillere, idet Dansk Vol-
leyball Forbund havde 16.772 
medlemmer i 2013 i forhold til 
17.143 medlemmer i 2012. 
Det er et fald på 371 med-
lemmer svarende til 2,16  
procent. Målt på medlemmer er  
volleyball den 16. største sport 
i Danmark. 

46 års guldtørke kan komme 
til en ende for belgiske Ant-
werpen, der med danske Mads 
Ditlevsen  som en af klubbens 
bærende kræfter har spillet 
sig i finalen. I den afgørende 
playoff-kamp blev Ditlevsen 
topscorer med hele 23 point. 
I finalen venter de forsvarende 
mestre, Roeselare. 
”Det bliver fedt at spille  
finalerne foran en fyldt  
arena. Min formkurve er stadig 

opadgående, hvilket er vigtigt, 
nu vi går ind til de afgørende 
kampe. Også med henblik på 
EM-kvalif ikationskampene 
med landsholdet på hjem-
mebane i maj,” siger Mads 
Ditlevsen. 
Antwerpen snuppede finale- 
pladsen foran Noliko Maaseik, 
der sammen med Roeselare 
har fordelt samtlige belgiske  
mesterskabstitler mellem sig 
siden 1995.

VILD FAMILIEFEJDE I ISLANDSK POKALFINALE LANG SKADE HOS STJERNESPILLER GAVNER DANSKE EM-CHANCER

DANMARK NYT CENTER FOR NORDEUROPÆISK VOLLEYBALL BRAMMING-ELEVER TIL VM I SKOLEVOLLEY

16.772 SPILLER VOLLEYBALL I DANMARK DITLEVSEN FINALEKLAR OG PÅ HISTORISK GULDJAGT

Foto: Viking

KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL
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9. og 10. klasseelever fra Syd-
vestjyllands Efterskole i Bram-
ming har forsvaret de danske 
farver ved VM for skolehold i 
Portugal. Nogle af de ni drenge 
havde aldrig spillet volleyball, 
inden de begyndte på efter-
skolen i Bramming. De blev dog 
heller ikke verdensmestre, men 
havde en super oplevelse, hvor 
eleverne udover volleyball også 

var på flere udflugter og del-
tog i en række sociale arrange-
menter. Bramming-eleverne 
var i gruppe med skolehold fra 
Grækenland, Chile og Kroatien 
ved VM. 
Volleyball er de seneste år  
blevet meget populært på  
efterskolen i Bramming, hvor 
80 elever på skolen nu spiller 
volleyball. 

Foto: Ole Maass 

Foto: Morte Olsen, Photoevent.dk
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Ved sæsonstart forudsagde du, helt korrekt, 
at Brøndby ville vinde DM i år. Tror du også, 
at du kan blive dansk mester i beachvolley 
med din nye makker, Cecilie Olsen?
”Jeg har brugt rigtig mange træningstimer i 
hallen, og målet om DM med Brøndby var 
derfor realistisk. Til sommer skal jeg spille 
beachvolley med Cecilie, og det glæder jeg 
mig meget til. Lige nu satser jeg primært på 
indendørs volley og træner kun beachvolley 
om sommeren. Der er danske spillere, som 
træner beachvolley året rundt, så på den 
måde er jeg bagud i forhold til træning og 
erfaring. Jeg har som sådan ikke som mål 
at vinde DM i beachvolley, men jeg spiller 
selvfølgelig altid for at vinde. Jeg elsker 
at spille i sandet, og jeg nyder at blive ud-
fordret i andre af volleyspillets facetter end 
blot at hæve.” 

Kan du se dig selv spille volleyball på højt 
plan i andre ligaer?

”Da jeg begyndte på mit studie i sommer, 
havde jeg samtidig besluttet mig for ikke at 
skulle ud og spille. Hvis jeg skulle have været 
ude, skulle det have været efter gymnasiet. 
Dengang,, hvor jeg legede med tanken om 
et liv som professionel volleyspiller, havde 
jeg meget ondt i mine knæ. Derfor slog 
jeg ofte tanken væk, da jeg ikke ønskede 
at spille med daglige smerter. I dag er mine 
knæ blevet meget bedre, men nu prioriterer 
jeg anderledes.”

Hvordan sikrer I balancen mellem de ’hjem-
meopdrættede’ talenter og de tilkøbte tal-
enter i Brøndby?
”Det er altid en udfordring at få udenlandske 
spillere ind på holdet. De har en anden 
mentalitet og måde at træne på end os  
danskere. For at ryste os sammen begynder 
vi ofte sæsonen med noget teambuilding og 
holder møder, hvor vi snakker om roller og 
forventninger. Det er vigtigt, at de profes-

sionelle spillere udefra kan lære fra sig og 
give noget til de danske spillere. Men det er 
ligeså vigtigt, at der er en gensidig respekt 
tilbage til os. Det skaber en god balance.”

Tror du, at damelandsholdet kan få samme 
fine placering i Europa som herrelands- 
holdet?
”Ikke, som det ser ud lige nu. Der skal sat-
ses mere på damerne fra forbundets side, 
og der skal ansættes en træner udefra, som 
kun er landstræner og ikke også klubtræner. 
Jeg mener, at udviklingen af dygtige og 
ambitiøse spillere går i den rigtige retning, 
så det er helt sikkert noget, der kan blive 
muligt i fremtiden.”

Er du single?
”Nej, jeg er ikke single, og det vidste ham, 
der stillede spørgsmålet, vist også godt ;-)”

SmaSH 
meD eva 
mIeLSKOv 
BaNg
Intet smash uden en god hævning. I denne serie svarer månedens portræt-
person på spørgsmål, som I har stillet på Facebook. Denne gang smasher 
Dm-guldvinder eva mielskov Bang fra Brøndby vK på jeres hævninger.

SPØRgSmÅL Og SvaR

STIL DIT SPØRGSMÅL PÅ FACEBOOK
Næste måneds portrætperson i ’Hævning og Smash’ er 
en af landsholdsspillerne, der skal spille EM-kvalifikation. 
Stil dit spørgsmål til ham/hende på Facebook.com/dansk- 
volley.

BLÅ BOG
EVA MIELSKOV BANG 
Født 20. december 1990.
Opvokset på Vesterbro i København.
Begyndte til volleyball i 1999.
Har altid spillet i Brøndby Volleyball Klub.
Har spillet 24 A-landskampe siden 2006.
Studerer idræt på Københavns Universitet og 
er lærervikar i Greve ved siden af volleyballen. 

DET VIDSTE DU (MÅSKE) 
IKKE OM EVA MIELSKOV BANG
Eva Mielskov Bang er ikke den store fan af søde sager. 
Faktisk er hendes yndlingsspise gulerødder. Som barn 
havde Eva Mielskov Bang et ’slikskab’, hvor hun gemte 
det meste af det slik, hun fik, så hun var fri for at spise 
det. Slikket blev aldrig spist, og det vrimlede til sidst med 
myrer. For nyligt har Eva Mielskov Bang dog opnået at 
spise et helt chokoladepåskeæg alene.

Foto: Klaus Sletting



Jeg vil huske tilbage på de tætteste finaler, 
som vi har haft, mens Kanal Sport har vist 
volleyball. Det har været nogle uforud-
sigelige finaler fyldt med spænding. Jeg 
synes virkelig, at produktet er hævet i de 
seneste sæsoner. 
Hele sæsonen kulminerede i den femte og 
afgørende herrefinale. Et drama uden lige 
og det suverænt mest intense opgør, jeg 
nogensinde har oplevet live. Det var alt – 
lige fra opbakningen til præstationerne, som 
var i særklasse. Sikke en måde at afslutte en 
sæson på. Det lover godt for næste år. Jeg 
er i hvert fald langt fra mæt på volleyball 
efter det opgør. Cadeau til alle spillere og 
trænere i den fantastiske guldkamp!
Hvis jeg skal fremhæve ét højdepunkt i 
denne sæson, er det Gentoftes forvandling 
i løbet af det sidste halve år. Gentofte går 
fra at være næsten ingenting, da Peter 
Borglund træder til som træner, Sebastian 
Mikelsons bliver skadet og alt virker håbløst 
– og til at stå i finalen mod et Marien-
lyst-hold, som ikke har tabt en kamp hele  
sæsonen mod danske hold. 
Jeg kan huske et punkt i 2. finalekamp, hvor 
Gentofte bliver kørt ud af banen af Marien-
lyst og er bagud med 2-0 i sæt på hjemme-
bane. I timeouten siger Peter Borglund til 

Joakim Larsen: ”Nu slår du igennem.” ”Men 
jeg bliver blokeret hver gang, jeg kan ikke 
slå,” svarer han. Så siger Borglund: ”Det er 
mig, der er træner, fra nu af slår du bare.” 
Og så smadrer Joakim Larsen kampen 
fuldstændig, og Gentofte vinder 3-2. Dér 
skifter hele finaleserien. Det var øjeblikket! 
Men hele finaleserien mellem Marienlyst 
og Gentofte har været fantastisk. 

Marienlyst vandt, fordi de er suverænt det 
bedste hold. Kigger man på match-up’et 
overfor Gentofte, så er der få positioner, 
hvor Gentofte har kunnet matche dem. 
Marienlyst har så mange gode spillere, 
og Joshua Walker, som de har hentet, har 
været på det amerikanske landshold. Han 
har været helt outstanding, når han først 
kommer i sving. Marienlysts udfordring har 
ligget i, at Gentofte lige pludselig kom til-
bage i finaleserien, men Marienlyst var det 
bedste hold gennem hele sæsonen og er 
bedre på stort set samtlige positioner. De 
er Danmarks bedste hold.

Damernes finaleserie havde mange aspek-
ter i sig, som g jorde den meget spændende. 
Der er meget historik Brøndby og Holte 
imellem, og rivaliseringen var helt tydelig at 

mærke. Man kunne godt se, at det var de to 
hold, der har mødtes i finalerne de seneste 
sæsoner, hvor Holte har haft overtaget. 
Der skete et skift i år.
Det var en fornøjelse at se så mange 
dygtige spillere. Men det var også specielt 
at se Lykke Degner spille sin sidste kamp i 
Holte. De taber mesterskabet, og hun står 
grædefærdig og helt oprørt af følelser og 
giver interview til os bagefter. 
På samme måde var det fedt at se den vilde 
glæde hos et Brøndby-hold, der endelig fik 
tippet Holte af pinden. Det var det mest 
mindeværdige. Og så var det super med 
tilskueropbakningen især i den sidste finale. 
Brøndby blev mestre, fordi de er bedst på 
alle positioner. Når Brøndby angriber, har 
de så mange spillere at hæve til sammen-
lignet med Holte, der blev nødt til at hæve 
til Lykke Degner, som skal lave tonsvis af 
point.
Brøndby derimod har kunnet hæve til  
Simone Asque, til Trine Kjeldstrup, til  
Michelle Osunbor, til Amanda Anderson og 
til Mirjana Duric. De kan alle sammen lave 
point, og de laver alle sammen point. 

Kanal Sport har siden 2012 vist ugens kamp 
fra Volleyligaen hver tirsdag.

KOMMENTATORENS 
KOMMENTAR

DANMARKSMESTRENE

AF ANDERS FRANK 

 Foto: Klaus Sletting

Kanal Sports faste volleyballkommentator, anders Frank, har fulgt volleyligaen 
tæt fra sidelinjen gennem hele sæsonen. volleyball magasinet bad ham komme 
med en afsluttende finalekommentar om de nykårede danmarksmestre. 

MAGELØSE MARIENLYST
Guldfeberen raser i Marienlyst. Med årets DM-titel står fynbo-
erne noteret for otte danske mesterskaber i de seneste ti år.  
Marienlyst har dermed sat en tyk streg under, at de er en magt-
faktor i dansk volleyball i dette århundrede. Fynboere hentede 
deres første DM-medalje i 2004, hvor det blev til sølv efter et 
finalenederlag til SK Aarhus. 

BRØNDBY BLOMSTREDE 
Damernes finale mellem Brøndby VK og Holte IF var den fjerde 
af slagsen i træk. De blågule fra Vestegnen vandt den første DM-
duel i 2011, men siden har Holte IF sluttet øverst på podiet. 2014 
blev året, hvor Brøndby VK igen fik sejrens sødme at smage. De 
sluttede dette års grundspil på toppen af Volleyligaen og løb også 
med guldmedaljerne. 

FYNSKE BRONZEVINDERE
Fortuna Odense og Middelfart vandt årets DM-bronzemedaljer. 
Det er fjerde år i træk, at Fortuna Odense hiver bronzen i land. 
Det er samtidig 10. år i træk, at de henter DM-medaljer. Hos her-
rerne vandt Middelfart over Holte med 3-0 både ude og hjemme. 
Dermed kunne fynboerne hænge deres 5. DM-medalje i træk om 
halsen.

MINUS METALTRÆTHED
Guld, sølv og bronze er ved at være en vanesag for årets 
medaljetagere ved DM. Hos damerne har Brøndby VK, Holte IF 
og Fortuna Odense været de tre hold, der de seneste fem år har 
fordelt metallet imellem sig. Samme tendens ses hos herrerne, 

hvor Gentofte, Marienlyst og Middelfart også har fordelt guld, 
sølv og bronze imellem sig siden 2010.

26 ÅRS METAL I TRÆK
Med årets sølvmedaljer føjede Holte IF’s damer endnu et stykke 
metal til deres imponerende samling. I intet mindre end 26 år i 
træk har nordsjællænderne vundet medaljer i Volleyligaen. Og i 25 
af årene har Holte stået i finalen. Den første finale var i 1988, hvor 
det blev til guld. Siden da er det blevet til 14 medaljer i alt af den 
fornemmeste karat.

BLÅ BOG 
Anders Frank 
30 år 
Har været tilknyttet Kanal Sport siden kanalens opstart i 2012, 
hvorfra han også har været fast volleyballkommentator.
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DANMARKSMESTRENE

AF JAKOB WÄRME HANSEN
FOTO: KLAUS SLETTING

Dm-finalerne er som selve destillatet af 
en god volleyballsæson. Det allerbedste 
samlet i en afgørende duel. Årets finaler 
mellem Brøndby vK og Holte IF hos 
damerne og gentofte og marienlyst hos 
herrerne gav masser af fight, følelser 
og flot volleyball. Her er et gensyn med 
de kampe, der endeligt placerede årets 
guldmedaljer om halsen på Brøndby 
vK og marienlyst. 
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45 minutters daglig motion og bevægelse for 
samtlige elever i den danske folkeskole. Det er 
en realitet af den nye folkeskolereform. volleyball 
magasinet har spurgt en lærer, en skoleleder, en 
klubformand, en konsulent, Dansk volleyball 
Forbunds bredde- udviklingschef og to elever 
fra 5.C, hvilken rolle volleyball kan spille på den 
bane.

ET BAGGERSLAG 
IND I DEN NYE 
SKOLEREFORM

Tema: FOLKeSKOLeReFORmeN

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Foto: Morten Olsen, photoevent.dk
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I Skårup ser den lokale volleyballklub den nye folkeskolereform som en god 
hævning til at smashe mere volleyball ind i den lokale folkeskole. Klubben 
har hyret en konsulent til opgaven, men der er lang vej til en aftale. 

VI ARBEJDER 
PÅ DET…

Tema: FOLKeSKOLeReFORmeN

Skolerne skal åbne sig mod samfundet og 
samarbejde med blandt andet de lokale 
idrætsforeninger. Det er et af resultaterne 
af den nye folkeskolereform. Det er dog de 
færreste skoler og klubber, der er nået så 
langt i forberedelserne på det nye skoleår. 
Jyllands-Posten har spurgt 276 skole- 
ledere, om de har lavet en aftale med det 
lokale foreningsliv. Og her svarer fire ud af 
fem skoleledere nej. 
Samme svar får man i Skårup. Her fortæller 
formanden for Skårup Volleyball, Jacob 
Foged, at der pt. ikke er noget samarbejde 
mellem skolen og volleyballklubben. Men 
med udsigten til den nye folkeskolereform 
træder i kraft efter sommerferien, har han 
hyret en konsulent til at tage den ind- 
ledende kontakt til Skårup Skole og finde 
ud af, hvordan et samarbejde mellem skole 
og idrætsforening kan fungere.
”Det er nu, at vi kan påvirke skolerne. Jeg 
tror, at det første år bliver en form for 
prøveår, hvor mange skoler formentlig 
kommer til at prøve forskellige løs-
ninger af. Derfor er det vigtigt, at vi som  
volleyballklub gør det klart for skolen, at vi 
er der og gerne vil være en del af de nye  
aktivitetstimer,” siger Jacob Foged. 
Derfor har han hyret Bo Isaksen, der er 
klubudvikler og foreningskoordinator, 
for at undersøge, hvordan et samarbejde  
mellem Skårup Volleyball og Skårup Skole 
kunne fungere.
”Det er en noget træg proces. Skolen har 

ikke rigtig overblikket endnu. Vi har taget 
en principiel beslutning om ikke at lave  
nogle aftaler, før der er klarhed omkring 
personalesituationen. Vi vil jo ikke have, 
at der kommer nogen ind fra en idræts-
forening og optager pladsen, så man fyrer 
en lærer. Det ville være den værst tænkelige 
situation. Så vi sidder på vores hænder  

indtil da,” siger Bo Isaksen.
”Vi har meldt klart ud til skolen, at de hvis 
de er interesseret i et specifikt forløb med 
for eksempel volleyball eller sundhed, så 
står klubben til rådighed,” siger han.

VI ER IKKE NÅET DERTIL
I Skårup Volleyball ser Jacob Foged den 
mest oplagte mulighed for et givtigt  
samarbejde mellem skole og volleyballklub, 
at klubben går ind og hjælper med at lave 
nogle ekstra kvalificerede forløb med 
volleyballtræning i forbindelse med de 
skolestævner, som skolen allerede deltager i.  

Den idé er man ikke afvisende overfor på 
Skårup Skole, fortæller skoleleder Lene 
Rugård Jensen, der knokler med at få alt 
på plads til det nye skoleår. Hun håber, at 
der snart er luft i kalenderen til gå ind i en 
mere konkret dialog omkring den øgede 
mængde motion.  
”Jeg har en meget pragmatisk tilgang til 
den nye folkeskolereform. Den længere 
skoledag gør, at meget af den tid, som 
eleverne plejer at have som fritid og bruge 
derhjemme, bliver lagt over i skolen. Nu 
er det ved at blive skolens opgave at sørge 
for, at børnene bevæger sig. Det er fint, at 
skolen tager hensyn til udviklingen i sam-
fundet, hvor forældrene skal arbejde mere 
og mere. Men et konkret samarbejde med 
idrætsforeningen er slet ikke noget, som vi 
er nået til endnu,” siger hun. 
Det ligger dermed ikke lige for, at der 
bliver smashet igennem på hævningen 
om et samarbejde mellem skole og volley-
ballklub. Men det er heller ikke afgørende 
lige nu og her. Det vigtigste er, at kimen er 
blevet lagt.  

”Det er vigtigt, at der er åbenhed fra både 
skolen og klubbens side om, hvad man kan. 
Det er vigtigt, at man ikke slår større brød 
op, end man kan bage. Og så skal man  
respektere fagforholdene. Der er allerede 
lærere og pædagoger i skolen – og idræts-
foreningen og dets trænere skal nu til at 
finde sin plads heri,” siger Bo Isaksen. 

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Foto: Niels Kliim

”Fleksibilitet bliver 
afgørende, hvis klubberne 

skal spille en rolle i den 
nye folkeskolereform.”

Jacob Foged, formand i 
Skårup Volley.

1: Klubtrænere arbejder i skoletiden
Der er mange frivillige klubtrænere, der er på 
arbejde i skoletiden. Det kan derfor være svært at 
finde en volleyballtræner, der kan få fri og lave et 
godt volleyballforløb med eleverne. 

2: er faciliteterne i orden?
Et længere volleyballforløb på en skole kræver, at 
der er gode faciliteter. Skolerne skal eksempelvis 
have noget så basalt som nok bolde og et flexnet.

3: Bliver volleyballklubben skubbet ud af hallen?
Den længere skoledag betyder, at hallen er opta-
get meget af eftermiddagen. Der bliver dermed 
færre ledige timer, som skal fordeles mellem 
mange foreninger og sportsgrene.

• Den nye folkeskolereform opprioriterer fysisk aktivitet 
på alle folkeskolens klassetrin, så der dagligt skal være 45 
minutters motion og bevægelse i løbet af den længere og 
varierede skoledag. 
• Motion og bevægelse kan for eksempel være morgenløb 
eller boldspil. Det kan være større og kontinuerlige ak-
tiviteter for eksempel i samarbejde med foreningsliv som 
idrætsforeninger mv.
• Folkeskolerne skal forsøge at åbne sig op for det lokale 
samfund og for eksempel lave samarbejdsaftaler med det 
lokale foreningsliv.
• Motion og bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i 
idrætshallen, i lokalområdets byrum og naturarealer samt i 
klasseværelset. 
• Det er den enkelte skoleleders opgave at sikre, at eleverne 
deltager i den fysiske aktivitet hver dag.  

3 GENERELLE UDFORDRINGER FAKTA OM DEN ØGEDE BEVÆGELSE 
I DEN NYE FOLKESKOLELOV
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volleyballklubberne har mulighed for at spille en stor rolle i den nye skolereform, 
som lægger op til øget fysisk aktivitet i undervisningen. men bredde- og udviklings- 
chef i Dansk volleyball Forbund, Peter morell, mener, at det bliver en langsom 
begyndelse for både klubber og skoler.

DER BLIVER 
INGEN 
REVOLUTION

Tema: FOLKeSKOLeReFORmeN

Når klokken ringer ind til et nyt skoleår 
efter sommerferien, er det ’Dag 1’ i den 
danske folkeskole med en ny foleskolere-
form. Motivationen og læringen i skolens 
fag skal understøttes, og det skal 45 
minutters daglig motion og bevægelse i 
løbet af skoledagen sikre. 
Det er dog ikke ensbetydende med, at 
alle elever kommer til at hoppe og springe 
rundt, så snart skoleåret begynder. 
For godt nok fordrer reformen, at skolerne 
skal forsøge at åbne sig op for det lokale 
samfund og for eksempel lave samarbejds- 
aftaler med den lokale volleyballklub 
i forbindelse med den øgede fysiske  
aktivitet. Men det sker ikke i et snuptag.
”Det bliver en rigtig lang implementerings- 
fase. Jeg ved, at skolerne kæmper med 
rigtig mange ting i øjeblikket. Så imple-
mentering af idrætsforeningerne i den 
understøttende undervisning er forståeligt 
nok ikke det, som har første prioritet,” 
siger Peter Morell, bredde- og udviklings- 
chef i Dansk Volleyball Forbund.
”Jeg tror ikke, at den nye folkeskolereform 
kommer til at revolutionere idrætsbilledet. 
Det er dejligt, at børnene motionerer 
mere. Men jeg har svært ved at se, at det 

smitter af på foreningslivet her i starten,” 
siger han.

BYD IND, HVIS I ER KLAR
Den nye reform er en invitation inden-
for i skolen. Men volleyballklubberne skal 
kun tage imod den, hvis de kan se poten-

tialet i et samarbejde. Peter Morell opfor-
drer klubberne til at tage temperaturen 
på, om de har ressourcerne til at tage 

imod nye spillere og byde ind med noget  
konstruktivt i skolen. Er det tilfældet, 
så står volleyball rigtig stærkt ude på de  
danske folkeskoler, mener han.
”Volleyball er allerede massivt til 
stede på skolerne med over 40.000 
elever, der hvert år deltager i skole- 
turneringer. Skolereformen åbner for, at 
vi kan koble vores skoleturneringer med 
en mere kontinuerlig undervisning op 
til stævnerne. Ad den vej kan vi sikre en 
bedre rekrutteringsvej fra skole og ind i 
foreningen,” siger Peter Morell. 
Det er især de volleyballklubber, som  
ligger tæt på den lokale skole, der har 
størst mulighed for at få gavn af den nye 
foleskolereform, da det er her, at rekrut-
teringen er størst. 
”Klubberne skal stille sig til rådighed 
for skolerne, hvis de er klar til opgaven, 
og det giver mening for klubben. Men 
man bør afvente i respekt for, at den  
lokale skoleleder har rigtig meget at lave i  
øjeblikket,” siger Peter Morell.
”Vi ser jo helst, at en del af de ekstra 
45 minutter, der dagligt er lagt ind til  
motion i det nye skoleår, havde noget med  
volleyball at gøre.” 

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Foto: Jakob Wärme Hansen

”vi ser jo helst, at en del 
af de ekstra 45 minutter, 
der dagligt er lagt ind til 
motion i det nye skoleår, 

havde noget med 
volleyball at gøre.”

Peter Morell, bredde- og 
udviklingschef i Dansk 

Volleyball Forbund.
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På asgård Skole i Køge er volleyball på skemaet én gang om ugen i måneden op til 
et skolestævne. Det er eleverne i 5.C glade for. Idrætslærer Lene Petersen kan godt 
se den lokale volleyballklub hjælpe til med idrætsundervisningen.

I NÆSTE TIME 
HAR VI VOLLEY

Tema: FOLKeSKOLeReFORmeN

”Det er perfekt,” siger Lene Petersen, da 
hun bliver spurgt, hvad hun mener om den 
nye folkeskolereforms krav om 45 minut-
ters fysisk aktivitet om dagen.
Lene Petersen er idræts- og matematik- 
lærer i 5.C på  Asgård Skole i Køge. Hun 
byder den øgede mængde bevægelse og 
motion i den nye skolereform velkommen, 
da bevægelse allerede er en stor del af  
undervisningen på skolen. 
”Vi arbejder allerede med læsebånd, hvor 
eleverne øver sig i at læse på tværs af det 
normale skema. Det ville være oplagt at 
lave bevægelsesbånd, hvor eleverne rører 
sig på mange forskellige måder,” siger 
Lene Petersen.
Udover den generelle bevægelse i  
undervisningen, deltager 2., 3., 5., 8. og 
9. klasserne på Asgård Skole hvert år i et  
volleyball skolestævne.

FEDT MED EN KLUBTRÆNER
I år deltager Lene Petersen og 5. klasserne 
på Asgård Skolen også i en skoleturnering. 
I den forbindelse bruger de én time om 
ugen i måneden op til turneringen på at 
træne volleyball. Og det er eleverne rigtig 
begejstrede for. 
”Vi laver nogle sjove øvelser i idræt, når vi 
spiller volleyball. De fleste kan især godt 

lide, når vi skal smashe. Men vores lærer 
går meget op i, at vi lærer grundslagene 
som baggerslag og fingerslag. Det er ikke 
alle, der synes, det er lige sjovt,” siger 
Amanda Johansen fra 5.C. 
Hun kan godt se ideen i, at den lokale vol-
leyballklub og skolen fik et samarbejde 
op at stå i forbindelse med skoletur- 
neringerne. Det kan klassekammeraten 
Virgil Campostrini også:

”Det kunne være fedt, hvis der kom en 
volleyballtræner og underviste os i idræt, 
når vi trænede til skoleturneringerne. Vi 
ville få bedre træning og større chance 

for at vinde. Men det er altid rigtig sjovt 
at være til skolestævne. Vi var det også i 3. 
klasse,” siger han. 
Lene Petersen kan sagtens se fordele ved, 
at der kom en klubtræner ind og lavede de 
volleyspecifikke øvelser i volleyballunder-
visningen i nogle af idrætstimerne op til et 
skolestævne, mens hun så som lærer i de 
timer fokuserede mere på det didaktiske.
”Det ville være helt fint. Jeg bruger tit de 
samme øvelser igen og igen, så det ville være 
fint at kunne videreudvikle dem. Nogle 
gange bruger jeg også elevernes gode 
ideer, som de tager med fra deres klub-
træninger. Så får de lov til at vise øvelserne 
for resten af klassen,” siger Lene Petersen.

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Foto: Morten Olsen

”Det kunne være fedt, hvis 
der kom en volleyball-

træner og underviste os 
i idræt, når vi trænede til 

skoleturneringerne.”

Virgil Campostrini, 5.C på 
Asgård Skolen i Køge

250 skoleturneringer gennemføres om året.
40.000 elever deltager hvert år i en Kids- eller 
teenvolley-skoleturnering.
90 skoler har i 2012 og 2013 lavet en 
samarbejdsaftale med dansk Volleyball forbund.
105 lærere fra hele landet er Kids- og teenvolley-
ambassadører.
3.500 lærere har siden 2003 været på kurser i 
Kids- og teenvolley.  

VOLLEYBALL I SKOLEN I TAL

Foto: Lina Johansen



Den ene har trænet herrelandsholdet i 
12 år. Den anden har trænet damelands-
holdet i otte år. Den ene har sågar trænet 
den anden, dengang Holtes herrer var 
den altoverskyggende magtfaktor i dansk  
volleyball. 
Nu er Mikael Trolle tilbage i rollen som 
landstræner for de danske volleyher-
rer efter 11 års fravær, mens Sven Brix er  
tilbage som assistenttræner – en rolle - 
han forlod i 2010. Trolle og Brix overtager 
ansvaret for landsholdet efter Fred Sturm, 
der stoppede i december 2013. 
Om blot én måned, 22.-24. maj, spiller 
herrelandsholdet EM-kvalifikation på 
hjemmebane i Antvorskovhallen i Slagelse. 
Målet er, at EM-kvalifikationen skal blive 
næste kapitel i det danske EM-eventyr. 
Og Mikael Trolle og Sven Brix er klar til at 
føre pennen i historieskrivningen.  

hVordan BliVer det at stå 
sammen på sidelinjen?
Mikael Trolle (MT): ”Det er Sven, der skal 
holde mig ud, så du skal starte med at 
spørge ham.”
Sven Brix (SB): ”Det bliver spændende. Vi 
har stærke og knap så stærke sider begge 
to. Jeg tror, at vi komplimenterer hinanden 

på de forskellige svage og stærke områder 
hver især. Jeg skal nok ind og være stabili- 
satoren, som vi kalder det i volleyball.”
MT: ”En lynafleder.”
SB: ”Jeg skal sørge for, at der er den 

ro i rummet, som gør, at vi kan tænke 
de rigtige tanker og finde ind til kernen 
af præstationen. Det bliver et af mine 
væsentligste bidrag.”
MT: ”Sven har fuldstændig ret. Jeg er 
nok mere typen, der presser tingene helt  
derud, hvor vi får det bedste ud af  
spillerne. Men det kræver en kombina-
tion af det, som Sven bidrager med, og 
det jeg kommer med. Det er en rigtig god  
kombination.”

hVad Kommer i med 
som trænerteam?
SB: ”Vi har et rigtig godt kendskab til 
hele volleyballmiljøet. Både det elitære i  
Danmark, men også et godt netværk ude 
i Europa. Det, er jeg sikker på, kan få os 
til at tage nogle fornuftige beslutninger  
undervejs. Vi ved nogenlunde, hvad der 
skal til.” 
MT: ”En af vores forcer kan være, at vi er 
gode til at få g jort det helt klart for holdet 
og de enkelte spillere, hvad de skal, og 
hvad forventningerne er. Det er en nød-
vendighed, når vi har holdet i så kort tid 
og skal etablere en velfungerende enhed 
relativt hurtigt. Ambitionen er at få det til 
at give maksimal mening for den enkelte 

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Tilsammen har de 20 års erfaring i spidsen for et dansk 
volleyballlandshold. men som landstrænerduo debuterer 
mikael Trolle og Sven Brix på sidelinjen. 

SÅ KOM DEn 
RUTInEREDE 
nYE DUO

Foto: Klaus Sletting

”Da forbundet spurgte, 
om Sven og jeg ville 

være trænere, krævede 
det selvfølgelig moden 

overvejelse. men vi havde 
begge en intuitiv følelse 

af, at konstellationen ville 
kunne fungere godt.”

 
”man skal helst måle en 
landstræner på, om spil- 
lerne har lyst til at spille 
for en på godt og ondt.”

Mikael Trolle, 
landstræner

PORTRÆT
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spiller, så den individuelle motivation,  
ambition og passion bliver holdt i helt top.” 
SB: ”Det er jo en relativt begrænset  
periode, at holdet er samlet. Så det er 
vigtigt at prioritere det, der er vigtigt for 
at få holdet til at præstere maksimalt på 
under to måneder. Jeg tror på, at vores  
erfaring gennem mange år vil hjælpe os 
gennem den proces.”  
MT: ”Den enkelte spiller skal placeres helt 
rigtig i gruppen, hvad enten det er stjerne-
spilleren, der skal tage et meget stort  
ansvar, eller det er specialisten, der kom-
mer ind engang imellem, eller det er den 
unge spiller, som er på vej ind i truppen 
som det store talent. Det er fuldstændig 
afgørende for, at danske volleyballspillere 
har lyst til at spille på landsholdet. Fred 
Sturm (landstræner 2003-2013, red.) 
har altid g jort det attraktivt for spillerne 
at spille på landsholdet. Vi har samme  
intention. Man skal helst måle en lands- 
træner på, om spillerne har lyst til at spille 
for en på godt og ondt.” 

hVad er planen 
for landsholdet?
MT: ”Vi bliver nødt til at gå i kampmode 
næsten med det samme. Vi har kort 

træningsforberedelse inden vores første 
testkampe, som hurtigt skal vise os, hvor vi 
står med holdet. På baggrund af det billede, 
som vi får dér, vil vi bruge de efterfølgende 
træninger til at finjustere nogle ting. Så 
kommer der lidt flere kampe, inden vi ram-
mer EM-kvalen. Vi tror på, at det giver os 
et bedre forløb, end hvis vi havde trænet 
mere og stort set ikke havde spillet nogen 
kampe op til EM-kvalifikationen.” 
SB: ”Enhver, der har prøvet at træde ind 
på et hold som træner, ved, at man lige 
skal falde ind i rutinerne. Hvornår kommu-
nikerer man med hvem? Hvilke informa-
tioner er det vigtigt at få undervejs? Der 
bliver de tidlige kampe vigtige både for os 
som trænere og for spillerne.”

MT: ”Vi går efter at kvalificere holdet til EM 
i første hug. Vi ved godt, at det bliver rigtig 
svært. Men vi står med et landshold, hvor 
både fundamentet lige nu, og de spillere 
vi har fremadrettet, har niveauet til at kvalifi- 
cere sig til EM. Sammenligner vi os med 
lande på vores størrelse, så er der ingen 
begrundelse for at sige, at vi ikke kommer 
til EM fremadrettet. Jeg er meget positiv 
overfor landsholdets nuværende niveau og 
den talentmasse, vi har fremadrettet.” 

hVilKen type VolleyBall 
sKal landsholdet spille?
SB: ”Vi vil gerne spille rigtig stabilt. Vi ved 
godt, at vi ikke har mange af de her killer-
typer, som andre nationer har. Derfor skal 
vi holde på stabilitet i servemodtagningen 
og første angreb, så vi forærer færrest 
mulige point væk. Det er vores første- 
prioritet.” 
MT: ”Det er noget, som alle hold ønsker, 
men det er ikke noget, som karakteriserer 
alle hold. Vi vil gerne have landsholds- 
spillere, der ikke oversatser deres spil. Vi 
skal desuden være bedre til at serve og 
bedre til at blokere end danske landshold 
traditionelt har været. Det er en nødven-
dighed for at gøre sig gældende i interna-
tional herrevolleyball. En af nøglerne hertil 
kan være at prioritere nogle af de vigtigste 
aspekter, som afgør en kamp. Det er 
bedre, at vi bliver rigtig gode til at mestre 
udvalgte aspekter i stedet for at prøve at 
mestre alle aspekter uden så at blive rigtig 
gode til nogen af delene.” 
Mikal Trolle og Sven Brix står for første 
gang i spidsen for herrelandsholdet i en 
vigtig kamp, når Danmark spiller EM-
kvalifikation i Antvorskovhallen i Slagelse 
22.-24. maj.

Foto: Morten Olsen, photoevent.dk

PORTRÆT
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hVad er sVens stØrste styrKe som træner?
Mikael Trolle: ”Det er, at han stort set altid bevarer roen og 
aldrig brænder nogen relationer eller broer til spillerne. Og det 
er sindssygt vigtigt, at man kan holde den ro. Det kan jeg slet 
ikke på samme måde. Jeg kommer nogle gange til at brænde 
fingrene på at være for kompromisløs.” 

hVad er miKaels stØrste styrKe som træner?
Sven Brix: ”Det er hans fuldstændige nærmest kompromisløse 
engagement. Hans passion og skarpe analytiske evner kombi-
neret med en forbilledlig selvtillid på, at han har ret.” 

trolle og BriX’ fØrste landsholdstrup
1. Peter Jensen - Kant - (Marienlyst)
2. Kristian Knudsen - Kant - (Çankay Beediye Anka, Tyrkiet)
3. Simon Bitsch - Kant - (Middelfart)
4. Sigurd Neltoft Varming - Center - (Marienlyst)
6. Aske Mørkeberg Sørensen - Center - (CV Mitteldeutschland, Tyskland)
8. Axel Jacobsen - Hæver - (TV Bühl, Tyskland)
9. Philip Metin Özari - Libero - (Thompson Rivers University, Canada)
11. Nikolaj Hjøllund Haun - Hæver - (Randers Novo)
12. Mads Ditlevsen - Diagonal - (Antwerpen, Belgien)
14. Casper Munk Christiansen - Kant - (CV Mitteldeutschland, Tyskland)
15. Peter Trolle Bonnesen - Kant - (Narbonne Volley, Frankrig)
17. Rasmus Breuning Nielsen - Kant - (Middelfart)
18. Rune Rye Huss - Center - (Marienlyst)
19. Frederik Mikelsons - Libero - (Marienlyst)
20. Thomas Kainamura Pedersen - Center - (Gentofte Volley)

miKael trolle
54 år.
Cand. scient. i idræt og biologi. 
Sportsdirektør i Dansk Volleyball Forbund.
Landstræner for herrelandsholdet.
Valgt til Coaches Commission i det europæiske volleyball 
forbund, CEV, siden 2010. 
spillerkarriere:
1975-1987: Aktiv elitevolleyballspiller i Holte IF Volleyball. 
400 officielle kampe, 4 danske mesterskaber.
1980-1987: Landsholdsspiller. 83 landskampe for Danmark, 
heraf de sidste 2 år som anfører.
trænerkarriere:
1987-1996: Head coach for Holte IF Volleyballs elitehold. 
970 kampe, 26 officielle danske mesterskabstitler. Herre-
holdet kvalificeret til Champions League Final 8 i årene 1991 
og 1996.
1990-2002: Head coach for herrelandsholdet. 245 landskam-
pe med 42 procent vundne kampe.

sVen BriX
50 år.
Bach. scient. i idræt.
Elitechef i Dansk Volleyball Forbund.
Assistenttræner for herrelandsholdet. 
spillerkarriere:
1986-1990: Aktiv elitevolleyballspiller i Holte IF Volleyball. 
Vundet 4 DM guld og 4 DM pokalguld.
1990-1994: Spillende træner i Skt. Jørgens VK. Vundet 2 DM 
sølv og 1 DM bronze. 
trænerkarriere:
1996-1999: Head coach for Holte IF’s damer. 
3 DM guld og 2 DM pokaltitler.
2001-2003: Head coach for Holte IF’s eliteherrer.
1989-1997: Assistenttræner for damelandsholdet.
1997-2003: Head coach for damelandsholdet.
2004-2010: Assistenttræner for herrelandsholdet.
2010-2012: Head coach for damelandsholdet.

BLÅ BOG 





Hvorfor er du frivillig?
”Det skifter lidt fra funktion til funktion. 
Det sociale aspekt og miljøet i klubben har 
altid trukket i mig. Men jeg er også frivil-
lig, fordi jeg er god til at træne de unge. 
Den menneskelige værdi, det giver at gøre 
noget for andre mennesker og se spillerne 
udvikle sig, det værdsætter jeg. Det er rart 
at være med til at gøre en forskel. Samtidig 
har min samvittighed over, hvem der skal 
tage over, hvis jeg stopper, også spillet en 
rolle. Da jeg var med i talentcentret, havde 
jeg mulighed for at nørde med teknik. 
Endelig har jeg fået bonusoplevelser ved 
at rejse med volley, både som træner i 
Ubberud og som fysioterapeut med ung-
domslandsholdene.”

Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft 
som frivillig?
”Der er mange. Men der er en tur til 
Færøerne med Ubberud Volley, som står 
helt klart i hukommelsen. Her fik vi bildt 
nogle af ungerne ind, at man på Færøerne 
justerede fårenes ben, så de var kortere 
på den ene side, og fårene dermed bedre 
kunne holde balancen på fjeldene. Det var 
nok ikke helt fair at bruge sin ’trænermagt’ 
på den måde – men absolut sjovt, og un-
gerne var med på spøgen!” 

Hvad er den største anerkendelse, du har 
modtaget?
”Jeg var en del af både Ubberud Volley 
og Fortuna Odense, da de blev kåret som 
Årets ungdomsklub. Jeg har fået en per-
sonlig anderkendelse som ’Årets Idræts- 
leder’ i 2001 og ’Årets Fortuneser’ samt 
en sølvnål i Ubberud og jubilæumsnål fra 
DVBF. Men den anderkendelse, der be-
tyder mest, er, når en spiller kommer hen 
og siger, at jeg g jorde en forskel, da han 
eller hun spillede volley og havde mig som 
træner.”

AF JAKOB WÄRME HANSEN
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Susanne muldager har været frivillig i over halvdelen af sit liv. 
Hun voksede nærmest op i hallen, da hendes forældre og søskende 
alle spillede volleyball eller gik til gymnastik i UIF, hvor faderen 
grundlagde volleyballafdelingen. Som 19-årig blev hun ungdomstræner.

HUN
VOKSEDE 
OP I HALLEN

mÅNeDeNS ILDSJÆL

”Volleyball er for mig 
sociale relationer, netværk 

og en form for identitet. 
Sidstnævnte er måske ikke 
så udtalt mere, da jeg nu 

identificerer mig mere som 
mor og fysioterapeut. Men 
jeg blev stolt af Volleyball 

Danmark, da vi klarede os 
godt til EM sidste år.”

BLÅ BOG

SUSANNE MULDAGER
40 år og frivillig kidsvol-
leytræner, ungdomsansvarlig, 
bestyrelsesmedlem, ansvarlig 
for at finde hjælpere til stævner 
samt bindeled til forældrene i 
Fortuna Odense.
Er mor til to og børnefysio- 
terapeut i Fredericia Kom-
mune, hvor hun behandler 
handicappede børn i en 
børnehave samt børn, der skal 
genoptrænes. Fysioterapien 
har blandt andet givet hende 
en god basisviden om skades-
forebyggelse og fysisk træning, 
som hun bruger dagligt i sin 
trænergerning.

Foto: Privat
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AcE & TELL 
- MED MATT 
ANDERSON

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

Først og fremmest vil jeg meget gerne 
takke Matt Anderson for at give mig  
muligheden for at have en meget personlig 
samtale med ham. Lige fra begyndelsen af 
fortalte jeg ham, at jeg ikke ville tale om 
volleyball, da han altid taler om det.
Jeg bad ham om at vælge emnet. Han  
valgte sin nevø, Tristan, som han beskriver 
som et kærligt, intelligent, motiverende, 
interessant og smukt barn – der har  
autisme. 
Dette interview viser en side af Matt An-
derson, som vi ikke normalt ser eller hører 
om. Det er en del af hans liv, som jeg er 
overbevist om, kan ændre måden, vi opfat-
ter autister på, men også andre generelt.
Jeg er stolt af at dele interviewet med jer 
her.

LAD OS TALE OM TRISTAN…
”Tristan er syv år gammel, og han er min 
søster Joelles andet barn. Jeg er ikke sik-
ker på, hvornår han præcist blev diagno- 
sticeret med autisme. Jeg får en anden  
opfattelse af Tristan som person, fordi jeg 
er væk så lang tid af gangen. Over tiden 
gør han så store fremskridt, som er utroligt 
tydelige for mig.”
”Selvfølgelig har han sine øjeblikke. 
Når man ved, at hans hjerne fungerer  
anderledes, og at han ikke forstår en masse 
af den almindeligt accepterede sociale  

adfærd.” 
”Tristan er i en specialklasse og klarer sig 
godt.”
”Det er ekstremt svært for min søster, 
fordi hun er sammen med ham hver dag. 
Det må være utroligt frustrerende for 
min søster, som har to andre børn, der er  
ekstremt kloge og forstår og lærer, når hun 
fortæller dem noget.”
”Det er anderledes med Tristan. Der er 
det mere en proces, hvor det handler om 
at komme ind på livet af ham og relatere 
sig til ham i første omgang. Derefter kan 
du begynde at udvikle hans adfærd og  
færdigheder.”  

Hvordan hørte du om Tristans autisme?
”Jeg tror, at jeg var i Italien, da vi endelig 
fik diagnosen. Jeg vil ikke sige, at vi godt 
vidste, at der var noget galt, men vi havde 
det på fornemmelsen. Han udviklede sig 
ikke ligeså hurtigt som sin storebror. Han 
talte ikke så tidligt, så vi fik ham under-
søgt hos en læge. Vi troede, at Tristan 
havde problemer med hørelsen. Bagefter  
begyndte tegnene på autisme langsomt at 
vise sig i forskellige udbrud eller forskellige 
adfærdsmæssige begivenheder, hvilket 
førte til den overordnede diagnose.”

Hvordan reagerede du?
”Det var selvfølgelig hårdt. Men det  

ændrer ikke på, hvad jeg føler for ham 
eller min familie. Der er ingen kur 
mod autisme pt. Lægerne prøver sta-
dig at udvikle forskellige terapier og 
forske i årsagen til autisme og andre  
adfærdsmæssige handicap.” 
”Det værste er den sociale stigmatiser-
ing, som følger med. Vi skal som familie 
håndtere det dagligt, så vi forstår det bedre 
end de fleste. Men det er stadig hårdt, at 
du ved, at når din søster køber ind, så kan 
Tristan bryde sammen uden grund. Folk, 
der ser på udefra, forstår måske ikke, hvor-
for han græder og ter sig, som han gør. Det 
er det dømmende, der generer mig.” 

Hvis du kunne lære Tristan nogle værdifulde 
ting, som du har lært gennem volleyball, 
hvad skulle det så være?
”Du kan ikke leve dit liv ud fra andre folks 
holdninger. Du bliver nødt til at gøre det, 
som føles rigtigt for dig i dit hjerte og for 
din familie. Andres mening bør ikke influ-
ere på, hvad og hvordan du er som person.”

Hvad har du lært af Tristan 
og hans sygdom?
”Det er de små ting: At være i stand til at 
finde glæde ved så simple ting - som at 
han elsker Angry Birds og alt, hvad dertil 
hører. Bare at se, hvor glad han bliver, når 
han får et nyt stykke legetøj, eller når han 

AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD

Foto: FIVB

matt anderson er en af USa’s bedste volleyballspillere. I dette eksklusive interview 
med manden bag volleywood, ace asas, fortæller matt anderson om livet udenfor 
banen og udfordringerne for sin autistiske nevø.
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ser videoer på YouTube, hvor folk spiller 
spillet. Det er virkelig sejt. Det er fasciner-
ende. Hans opmærksomhed omkring det 
er virkelig utroligt.” 

Når han bliver ældre og begynder at opleve 
verden, hvad vil du fortælle ham?
”Du skal bare have tålmodighed med dig 
selv, også når du er sammen med andre. 
Det er et faktum, at alle er forskellige, og 
alle lever deres eget liv. Forsøg ikke at tage 
forhastede beslutninger.”

Har Tristan været igennem nogen 
ubehagelige oplevelser? 
”Jeg tror ikke, at der har været nogle store 
episoder i Tristans liv, som for eksempel at 
blive mobbet i skolen.” 
”Rejsen er svær, og det er opad bakke indtil 
sidste dag. Det vil det altid være. Det tror 
jeg, det er for mange mennesker og ikke 
kun autister. Når du lider af noget eller gør 
noget, som ikke er den sociale norm, vil 
der altid være mennesker, som ser ned på 
dig, fordi du er anderledes.”
”Desværre ser vores samfund sådan ud nu. 
Vores forskelligheder gør os til dem, vi er.” 

Hvis du kunne give Tristan superkræfter, 
hvad skulle det så være?
”Jeg ville give ham evnen til at læse andre 
folks tanker. Med autisme kan han ikke læse 
andre folks følelser, tonefald og ansigtsud-
tryk. Hvis han var i stand til at læse andre 
folks tanker, ville det give ham en bedre 
forståelse af, hvad folks intentioner er. 
Og det vil hjælpe ham til at vælge den rette 
adfærd hurtigere og mere konsekvent.”

Hvis du kunne tage Tristan med til hvilket 
som helst sted, hvor skulle det så være?

”Jeg ville tage ham med til en ø. Han  
elsker at være i naturen, hvor han kan gå 
rundt på må og få. Jeg ville bare gå bag ved 
ham og se, hvad han har lyst til.”

Hvis Tristan var volleyballspiller, 
hvilken position ville han spille?
”Jeg vil sige, at han var hæver. Han er 
meget krævende. Jeg synes, at hæveren 
orkestrerer holdet på banen. Når hæveren 
er krævende, får det dig til at ville spille 
bedre og hjælpe dit hold mere.”

Fortæl om din tatovering for Tristan…
”Jeg elsker min nevø. Jeg vil gøre alt, hvad 
jeg kan, for at vise min støtte til ham og 
børn som ham. Puslespilsbrikken er det 
universelle symbol for opmærksomhed 
omkring autisme.”
”Jeg har fået lavet tatoveringen på mit 
højre håndled, så den er synlig på alle  
billeder og tv. På den måde ser folk den.”
”Jeg får mange spørgsmål omkring tato-
veringen, og jeg er glad for at kunne sige, 
at det er min måde at støtte min nevø og 
andre autistiske børn på.

Forestil dig, at Tristan er lige ved siden 
af dig. Hvad ville du fortælle ham?
”At jeg elsker ham og vil gøre alt for ham.”

Med Tristans diagnose og alt, hvad du ellers 
har oplevet i livet, tror du så, der er en me-
ning med alting?
”Jeg tror, at ting sker, fordi de sker. Jeg 
tror ikke, at der er en universel plan for os 
alle. Jeg tror, at vi er mennesker, at vi er 
en del af verden, og verden ikke er vores. 
Jeg tror, at vi passer ind i strukturen af 
vores bevidsthed og i vores virkelighed. 
Jeg tror, at ting sker, fordi du er her på det 

tidspunkt.”
”Hvis alting er forudbestemt, hvorfor  
lever vi så? Hvorfor har vi en bevidsthed? 
Hvorfor er vi ikke bare robotter? Hvis der 
er en overordnet plan, hvorfor føler vi så? 
Hvorfor har vi sanser? Hvorfor elsker vi? 
Hvorfor hader vi? Hvorfor føler vi jalousi 
mod andre? Hvorfor motiverer vi andre 
til at blive bedre mennesker, hvis det ikke 
betyder noget, hvis det bare sker for en  
grund uden for deres kontrol?” 

HER SLUTTER VORES SAMTALE
Personligt er jeg enig i Matt Andersons 
syn på, at vi alle er forskellige. Vi bør leve 
vores liv, som vi ønsker og ikke lade andre 
tage kontrollen. Vi gør ting for vores egen 
skyld, og for dem vi elsker. Livet handler 
om de små ting, som vi alle sammen bør 
nyde til fulde.
Jeg er dybt berørt af, hvordan Matt og 
hans familie behandler og opdrager Tristan. 
Omverdenen kan virke en smule fordøm-
mende eller ligefrem ond mod denne de-
jlige dreng, men med en onkel, som vil 
gøre alt for ham, og en meget stærk fami-
lie, som vil støtte ham for altid, er jeg for-
trøstningsfuld og optimistisk omkring, at 
det kan blive en bedre verden for os alle, 
på trods af hvordan det er nu.

Tristan, jeg har ikke mødt dig endnu, men 
jeg ser frem til den dag, hvor det sker. Jeg 
er elendig til Angry Bird, men jeg vil gøre 
mit bedste for at opleve din verden af  
uskyldighed og latter.

Du er noget ganske særligt, Tristan. Dig og 
din onkel er noget ud over det sædvanlige.
PS: Tillykke med din otte års fødselsdag  
11. maj.

Foto: FIVB

Foto: FIVB

• I 2008 blev han en del af Team USA som kantspiller. 
• Matt Anderson spiller pt. i den russiske superliga for Zenit 
Kazan. han har tidligere spillet i Korea og italien. 
• Han debuterede ved OL i 2012 med USA, som sluttede nr. 
5. Matt Anderson blev den 13. mest scorende spiller, 8. bedste 
angriber, 11. bedste server og 7. bedste modtager.
• Han er blevet kåret til Årets Mandlige Spiller i USA i 2012 
og 2013.
• Matt Anderson er 204 cm og har en smashhøjde på 373 cm.
• Han har fire tatoveringer: En for sin far, som døde i 2010, en 
for sin nevø, en for OL 2012 og den seneste om kærlighed.
• Matt Anderson har tre storesøstre og en storebror. 
• Hans Twitter-profil er: Twitter.com/MattAnderson_1 og hans 
officielle Facebook side er: www.facebook.com/MattAnderson1 
• Matt Anderson er en stærk fortaler i kampen mod autisme 
(www.autismspeaks.org).
• I 2009 blev han indlagt på hospitalet i 14 dage med lunge-
betændelse.
• Læs mere om Matt Anderson på: www.teamusa.org/Athletes/
AN/Matt-Anderson

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. foto: privatfoto

MATT ANDERSON SOM 
VOLLEYBALLSPILLER BLÅ BOG
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