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Den danske sommer viste sig i år fra sin bedste side. Masser af solskinsdage var medvirkende til, at Danish Beachvolley Tour 2014 blev
rigtig god. Jeg er glad og stolt over, at Dansk Volleyball Forbund og
de lokale klubber har afviklet hele 20 stævner landet over med mange
deltagere.
Og selv om DM-finalerne på Amager Strand nærmest var ved at
regne væk i skybruddet, hvor der faldt omkring 100 millimeter regn
natten til finaledagen, så viste beachvolleyfolket, hvilket stof de er
g jort af og leverede nogle gode, afgørende kampe om DM-guldet.
Stort tillykke til Pia Hove og Charlotte Krøyer samt Oliver og Sebastian Kaszas med DM-titlen! Også tillykke til Line Trans Hansen
og Peter Kildegaard, som spillerne på Danish Beachvolley Tour 2014
stemte ind som Årets Spiller. Og Elisabet Einarsdottir og Kristoffer
Abell, der blev kåret som Årets Rising Star.
Selv om det er blevet efterår, så er det ikke slut med god beachvolley
i Danmark. 20.-21. september skal vores kvindelige beachvolleylandshold, Cecilie Køllner Olsen og Eva Mielskov Bang samt Line Trans
Hansen og Helle Søndergård, spille Continental Cup ved Dalum
Hallerne i Odense. Det er 2. runde af OL-kvalifikationen, og begge
par samt landstræneren tror på videre avancement. Det kan du læse
mere om her i magasinet. Jeg håber, at mange vil komme og bakke op
om beach-landsholdene i Odense.
God læselyst!
Peter Morell, bredde- og udviklingschef, Dansk Volleyball Forbund
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KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL
Av av av, Bulgarien

Ebola-udbrud koster ungdoms OL

Efter
en
skuffende
2014-udgave af World League,
hvor det blev til 11 nederlag og
kun en enkelt sejr, er Bulgarien
ude af Top 8 ved næste års
turnering. I stedet er Australien
nu med i det allerfineste selskab. FIVB holder fast i det nye
format, hvor man har udvidet
turneringen fra 18 til 28 lande.
Gruppe A kommer til at bestå af
to af de mest succesfulde lande

Der var rigtig dårligt nyt til
beachvolleyspillerne fra Nigeria
og Sierra Leone dagen inden,
ungdoms OL i Nanjing i Kina
begyndte. På grund af ebolaudbruddet i de to lande fik otte
spillere forbud mod at deltage.
Præsidenten for den internationale olympiske komite, Thomas
Bach, traf beslutningen sammen med de lokale kinesiske
arrangører for at forhindre et
ebola-udbrud i verdens mest

i World Leagues 25 år lange
historie med verdensetterne
og ni-foldige vindere Brasilien
sammen med de ottedobbelte
vindere Italien, EM-bronzevinderne Serbien og Australien,
som erstatter Bulgarien efter at
have vundet gruppe 2. I gruppe
B er EM-guldvinderne fra Rusland, Polen, USA og fremadstormende Iran.
Foto: FIVB

befolkede land. ”Opgaven
for
organisationskomiteen
og IOC var at finde den rette
balance mellem atleternes
sikkerhed og indbyggerne i
Nanjing og Kinas sikkerhed,”
sagde han. Dermed måtte
de otte beachvolleyspillere
følge med hjemmefra, mens de
øvrige 3.800 atleter deltog i
ungdoms OL.
Foto: FIVB

Athens nye ruiner

Unge brassere og russere til tops ved OL

Det er ti år siden, at De
Olympiske Lege blev afviklet i
Grækenland. Og i dag står det
forgældede land tilbage med
forfaldne stadioner, som ingen
længere bruger eller tænker
på at vedligeholde. Et af de
grelleste eksempler er arenaen,
hvor der blev spillet beachvolley. Her vokser buskadser både
på og rundt om banen, og det
samme gælder træningsan-

Nanjing i Kina dannede 16.
til 28. august rammerne om
det blot andet ungdoms OL i
historien. 68 piger og 68
drenge kæmpede om olympisk
guld i beachvolley i det kinesiske
sand. På pigesiden blev det til
brasiliansk guld, da makkerparret Eduarda Santos Lisboa og
Ana Patricia Silva Ramos, begge 16 år, vandt 2-1 (17-21, 2113, 16-14) over et canadisk par i

lægget. De Olympiske Lege,
der blev afviklet fra 13. til 29.
august 2004, kostede over 37
milliarder kroner. Selve OL blev
afviklet uden megen slinger i
valsen, men mareridtet indtraf
fire år senere, hvor finanskrisen
afdækkede, at Grækenland
havde levet vildt over evne og
forgældet sig til langt op over
ørerne.
Foto: CT Sport/Facebook

finalen. På drengesiden vandt
det russiske par Oleg Stoyanovskiy og Artem Iarzutkin
på henholdsvis 17 og 18 år.
Russerne skulle bruge 30
minutter på at besejrere et
makkerpar fra Venezuela i
finalen med 2-0 (21-12, 21-13).
Indendørs volleyball var ikke
på det olympiske program i
Nanjing.
Foto: FIVB

73 sejre i træk sikrer plads i Guinness Rekordbog

Vind biografbilletter til ’Optimisterne’

”Flest volleyball-sejre i træk i
samtlige turneringer.” Sådan
lyder rekorden, som det tyrkiske
storhold Vakifbak Istanbul nu
har fået optaget i Guinness
Rekordbog. I alt blev det til 624
dage uden et eneste nederlag.
Rekorden er imponerende nok
i sig selv og bliver kun endnu
vildere af, at sejrene er hentet
i fem forskellige turneringer.
42 sejre i den tyrkiske liga, 20

’Optimisterne’ er en varm,
bevægende og morsom dokumentarfilm om et meget usædvanligt volleyballhold i byen
Hamar i Norge, bestående
af damer i alderen 66-98 år.
Selv om holdet har trænet en
gang om ugen i 40 år, har de
ikke spillet en eneste kamp i
de sidste 30. Men nu har de
endelig besluttet sig for at lave
om på det. Så er spørgsmålet
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sejre i Champions League, 4
sejre i VM for klubhold, 6 sejre
i den tyrkiske pokalturnering og
1 sejr i den tyrkiske Super Cup
sikrede Vakifbank samlet 73
sejre i træk og en plads i Guinness Rekordbog. Det var et
andet tyrkisk hold, Fenerbache, der endte Vakifbanks
sejrsstime.
Foto: FIVB

bare, hvem de skal spille mod?
DVBF udlodder i samarbejde
med kunstbiografen Øst for
Paradis 5x2 fribilletter til ’Optimisterne’, som har premiere
25. september 2014 og vises
i udvalgte biografer over hele
landet. Klik ind på volleyball.dk
og følg med på Facebook for
at se, hvordan du får fingrene i
billetterne.
Foto: Pressefoto

Foto: EVENTMEDIA

OL-KVALIFIKATION

Et nyt
dansk
eventyr?

Når Continental Cup begynder 20. september, er det præcis ét år siden, de danske
volleyherrer indledte deres succesrige EM-slutrunde på hjemmebane i H.C. Andersens
hjemby, Odense. Landstræneren tror på, at Danmarks beachvolleydamer kan skrive
næste kapitel om stærke internationale præstationer på hjemmebane.
Af Jakob Wärme Hansen
10.070 kilometer. Det er afstanden fra
Odense til Rio de Janeiro, hvor der er
OL i 2016. Første skridt på vejen mod de
varmere himmelstrøg og en OL-billet for
de to danske beachvolleylandshold, Line
Trans Hansen og Helle Søndergård samt
Cecilie Køllner Olsen og Eva Mielskov
Bang, er Continental Cup på hjemmebane
ved Dalum Hallerne 20. og 21. september.
Faktisk er det skridt nummer to for
danskerne, som allerede tilbage i juni gik
videre fra første runde ved Continental
Cup i Kroatien. Nu skal de kæmpe om
videre avancement mod Ungarn, Slovenien, Island og Luxembourg.
Beachvolleylandstræner Peter Lyø forudser en tæt pulje, men han er ikke i tvivl om,
at Danmark kan gå videre til tredje runde.
”Det vil blive meget jævnbyrdigt, da der
ikke er nogen hold, som er klasser bedre
end de andre. Slovenien er favoritter, men
ellers er gruppen meget jævnbyrdig.
Vi har en god chance for at slå alle hold,”
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siger Peter Lyø.
Håber på topniveau
Landstræneren vurderer, at landsholdene
har været svingende i niveau hen over
sommeren. Men sådan er det for nye par,
understreger Peter Lyø.
”Når de rammer deres topniveau, så spiller
de på et meget højt plan. Men
stabiliteten mangler, og der har været et par
nedture. Men det bliver rigtig godt, når de
begynder at ramme deres topniveau
oftere,” siger han.
”Målet er helt klart, at vi går videre og
kvalificerer os til tredje runde. Det kræver,
at minimum ét hold rammer topniveauet.
De andre hold får det svært, hvis begge
vores hold rammer dagen. Vi har to gode
hold, der kan slå andre gode hold,” siger
han.
Landstræneren advarer samtidig mod
Island, som har fordel af, at de har trænet
ved netop Dalum Hallerne hen over sommeren, så de nok føler sig godt hjemme,
som han siger. Derfor håber Peter Lyø, at
der vil komme mange og bakke op om de

danske landshold.
”Selv om det er svært at tale om hjemmebanefordel i beachvolley, så skal man ikke
undervurdere, hvad det betyder, at der
står et par hundrede mennesker og hepper
på danskerne. Det giver noget,” siger han.
Og selv om beachvolley klart gør sig bedst
i solskinsvej, så håber landstræneren på en
sky eller to:
”Vejret kan blive afgørende. Sammen med
islændingene er vi vant til halvkedeligt
sommervejr. Så det kan blive til vores
fordel, hvis det er dårligt vejr,” siger Peter
Lyø.
Odense Beachvolleyklub lægger sand til
OL-kvalifikationen, hvor internationale
klassespillere fra fem nationer udover
Danmark kæmper om at komme et skridt
nærmere OL i Rio 2016.
Samtidig med damernes OL-kvalifikation
skal Danmark også lægge sand til herrernes
kvalifikation. Her spiller Ungarn, Kroatien,
Slovenien, Island og Luxembourg.
Odense Beachvolleyklub, Udvikling Fyn
og Odense Kommune er partnere på OLkvalifikationen.

FAKTA

OL-kvalifikation i beachvolley, Continental Cup.
Lørdag 20. september og søndag 21. september.
Dalum Hallerne, Mejerivej 1, 5260 Odense S.
Modstandere: Ungarn, Slovenien, Island og Luxembourg.
Danmarks landshold: Line Trans Hansen og Helle Søndergård samt
Cecilie Køllner Olsen og Eva Mielskov Bang.

VEJEN TIL RIO

Continental Cup i Odense er 2. kvalifikationsrunde på vej mod OL i
Rio 2016.
De to bedste hold går videre til 3. kvalifikationsrunde, som spilles
næste år.
De danske beachvolleyherrer er allerede kvalificeret til 3. runde.
32 hold deltager i 3. runde, og otte hold går videre til semifinalerne
i 2016, mens 16 hold går videre til 4. kval-runde, som også spilles i
2015. Blandt disse 16 hold skal de sidste otte semifinalister findes.
Finalerne i CEV Beach Volleyball Continental Cup spilles i 2016.
Vinderne kvalificerer sig til OL i Rio 2016. Yderligere to hold får
mulighed for at booke en OL-billet, når der er interkontinentale
finaler også i 2016.

SÅDAN SPILLER DE

Continental Cup er en landskamp. Alle lande er repræsenteret af to hold. En landskamp fungerer således, at hvert
hold spiller en kamp. Vinder Danmark begge kampe, har
de vundet landskampen. Vinder Danmark én kamp og
taber den anden, spilles der en tredje og afgørende kamp
om at vinde landskampen. Det er op til nationen selv at
bestemme, hvilket hold der spiller den afgørende kamp.

Foto: EVENTMEDIA

Foto: EVENTMEDIA

OL-KVALIFIKATION

Olsen, Bang, Hansen og Søndergård:

Vi går
videre!
Fem hold kæmper i Danmarks gruppe A om to billetter til 3. runde
i OL-kvalifikationen. Begge danske makkerpar tror på avancement!
Af Jakob Wärme Hansen
”Der går kun to hold videre fra Continental Cup i Odense, og det kunne da være
fedt at være ét af de to hold,” siger Helle
Søndergård og Line Trans Hansen, det ene
af Danmarks to kvindelige beachvolleylandshold.
Sammen med Cecilie Køllner Olsen og
Eva Mielskov Bang skal de 20.-21. september forsøge at spille sig i 3. runde af
OL-kvalifikationen, når beachvolleybanerne ved Dalum Hallen i Odense lægger
sand til 2. runde af Continental Cup.
Begge makkerpar tror på, at Danmark
kan gå videre. Men de ved også, at det
bliver svært, da kendskabet til nogle af
modstanderne er begrænset.
”Vi kender Luxembourg fra sidste runde,
selv om vi aldrig nåede at spille mod dem,
og de er absolut til at tale med. Islands
førstehold kender vi rigtig godt, og sammen
med Helle og Line forventer vi at kunne
slå dem. Ungarn og Slovenien kender
vi ikke, men hvis vi spiller vores bedste,
er vi overbeviste om, at vi kan tage en af
dem,” siger Cecilie Køllner Olsen og Eva
Mielskov Bang.
”Det er svært at vurdere vores chancer for
at gå videre, når vi ikke har bedre kend-
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skab til Ungarn og Slovenien. Men nogle
gange slår de små de store, og vi tror på,
at vi har en chance for at gå videre, hvis
vi spiller godt,” siger Helle Søndergård og
Line Trans Hansen.
Vi har 3. mand
Landsholdene glæder sig til at skulle
betræde sandet i Odense foran et
forhåbentlig stort hjemmepublikum:
”Det betyder meget for os, at vi skal spille
foran et dansk publikum og vise folk herhjemme noget internationalt spil, så det
ikke bare er noget, de får postkort om. Vi
håber, at der vil komme folk fra hele landet
og støtte op om de danske hold,” siger
Cecilie Køllner Olsen og Eva Mielskov
Bang.
Samme forventningsglæde har Helle
Søndergård og Line Trans Hansen, dog
med et tvist:
”Det er fedt at få lov at spille på hjemmebane, og så endda i vores by, Odense. Vi
håber, at vi kommer til at kunne mærke
opbakningen, så vi bliver ’tre mand’ på
vores banehalvdel. Det er overvejende
dejligt med hjemmebanen, men det kan
også givet et øges pres,” siger de.

”Da vi har hjemmebane, må en yderligere
målsætning være at give tilskuerne en fed
oplevelse udover at finde vores bedste spil
frem. Men det er svært at sige, om det
kan give os billetten videre,” siger Helle
Søndergård og Line Trans Hansen.
Hård optakt
Efter DM i beachvolley blev afg jort på
den sidste sommerdag, har makkerparrene fortsat træningen i sandet, selv om
indendørssæsonen overlapper, og skole og
studier er begyndt.
”Det har været lidt hårdt, og der har været
nok at se til, men vi prioriterer meget
højt at holde beachformen,” siger Cecilie
Køllner Olsen og Eva Mielskov Bang.
”Vi træner ekstra meget op til turneringen. Vi har dog også vores studier og
arbejde at passe, så det er begrænset,
hvor meget vi kan gå ’all in’. Men når vi
er færdige med studierne i ugens løb, er
det vigtigt, at vi lægger det på hylden og
fokuserer på turneringen i weekenden. Vi
skal nok være skarpe, når Continental Cup
begynder,” siger Helle Søndergård og Line
Trans Hansen.

Foto: EVENTMEDIA

OL-KVALIFIKATION

En for alle
og alle
for en
Fire piger, to makkerpar, ét hold og ét fælles mål: Avancement! Cecilie Køllner
Olsen, Eva Mielskov Bang, Line Trans Hansen og Helle Søndergård udgør
tilsammen det danske beachvolleyland, der jagter billetter til OL i Rio 2016.
Af Jakob Wärme Hansen
Siden maj har de to beachvolleylandshold
stået på hver deres side af nettet på
Danish Beachvolley Tour 2014. Men
til Continental Cup i Odense kæmper
Cecilie Køllner Olsen og Eva Mielskov
Bang side om side med Line Trans Hansen
og Helle Søndergård som ét hold.
”Det er mega fedt at være et samlet
landshold med Helle og Line. Det føles
som at stå fire på banen i stedet for to.
Det løfter vores niveau, at vi kan bakke
hinanden op, træne sammen og lave taktik i fællesskab. At vi er modstandere til
dagligt, ser vi helt væk fra, når vi kæmper
til sådanne turneringer. Vi taber sammen,
og vi vinder sammen,” siger Cecilie Køllner
Olsen og Eva Mielskov Bang.
Anden halvdel af beachlandsholdet, Helle
Søndergård og Line Trans Hansen, ser også
frem til den samlede indsats, når der står
Continental Cup på kampprogrammet:
”Når vi er sammen som ét stort hold og
skal arbejde sammen med Cecilie og Eva,
så tænker vi slet ikke på dem som konkurrenter, men som vores allierede. Det er
vigtigt, at vi gør vores bedste for at hjælpe
hinanden på alle måder,” siger Helle
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Søndergård og Line Trans Hansen.
Ét stort hold
Landstræner Peter Lyø fremhæver også
den særlige stemning, som opstår, når
spillerne er samlet som landshold.
”Normalt kæmper man to og to og er
meget sig selv mod rov. Men når der står
’Danmark’ på alles tøj, så føler man sig
som et landshold. Det giver lidt ekstra, når
holdkammeraterne står og hepper uden
for banen,” siger Peter Lyø.
”Det er fedt at få lov til at samarbejde som
ét stort hold. Vi g jorde det også i Kroatien,
hvor vi hjalp hinanden på bedste vis, både
praktisk og taktisk. Det fungerede rigtigt
godt, da vi beviste, at vi kunne vende et
nederlag til en sejr i en revanche mod
Kroatien,” siger Helle Søndergård og Line
Trans Hansen.
Samme konklusion har landstræneren:
”Da vi var i Kroatien til 1. kvalifikationsrunde, var der en rigtig god stemning. Det
fungerede rigtig godt med de to hold afsted sammen. De kom med god sparring
til hinanden. Der var en rigtig god holdfølelse,” siger Peter Lyø.

TEAM BANG/OLSEN
Eva Mielskov Bang, 23 år
Cecilie Køllner Olsen, 25 år
Begge: 1.535 point og en delt 1. plads på
beachranglisten
Begge: 4 sejre på Danish Beachvolley
Tour 2014

TEAM HANSEN/
SØNDERGÅRD
Line Trans Hansen, 21 år
Helle Søndergård, 26 år (19. september)
Helle: 1.302 point og en 3. plads på
beachranglisten
Line: 1.286 point og en 4. plads på
beachranglisten
Begge: 2 sejre på Danish Beachvolley
Tour 2014

”Vi taber sammen,
og vi vinder sammen,”
Cecilie Køllner Olsen og Eva
Mielskov Bang.

Anføreren
Foto: Dansk Volleyball Forbund

Landsholdsanføreren Melcijana Salispahic med de bosniske rødder
om klubskifte, pandekager med Nutella og masser af følelser.

AF JAKOB WÄRME HANSEN
Hvorfor har du valgt at skifte til DHV
Odense?
”Først og fremmest havde jeg brug for
at prøve noget nyt. Jeg har spillet i DHV
tidligere, så jeg kender de folk, der er i
klubben. Men det er efterhånden mange
år siden, så man kan sige, at det er nyt.
Derudover skifter jeg også, fordi det
matcher min hverdag bedre. Jeg har fået
et nyt arbejde, hvor jeg skal være mere
fleksibel, og i DHV kan jeg bedre få det til
at passe sammen.
Derudover er Peter Lyø blevet tilknyttet
holdet, og han er en træner, som jeg har
lært rigtig meget af som ungdomsspiller.
Det har været med til at trække en del.
Den anden træner, Leif Kingo, var faktisk
min første træner nogensinde i Tarup Volley, og det er også et glædeligt gensyn.”
Hvordan bliver det at skulle spille imod
din gamle klub?
”Det bliver naturligvis underligt første
gang, især fordi jeg er en meget emotionel spiller. Jeg har været rigtig glad for at
være i Fortuna, og når man har været en
del af sådan en familiær klub, som Fortuna er, så er det svært at se bort fra det
følelsesmæssige.
Men jeg tror kun, det bliver mærkeligt lige
i starten af første kamp. For når vi først er
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i gang, så spiller jeg for at vinde – så er det
lige meget, hvem der står på den anden
side af nettet. Det kan måske sammenlignes lidt med den følelse, jeg havde, da
jeg skulle spille landskamp mod Bosnien.
Jeg er som sagt meget emotionel, så jeg
ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke vil være
lidt underligt.”
Hvad er dine mål med sæsonen?
”Holdets mål er at blive i Volleyligaen og
ikke spille om nedrykning. Det er naturligvis et rimelig realistisk mål. Men jeg tror
også, at vi kan være med til at drille Top
4, hvis vi arbejder hårdt hele sæsonen og
tror på det. Mit mål er derfor at komme i
slutspillet, og det mener jeg ikke er umuligt.
Det er nogle meget motiverede piger, jeg
spiller sammen med, og de har et fantastisk
sammenhold, hvilket er ligeså vigtigt i
min optik. Det er selvfølgelig svært at
sige, hvordan niveauet bliver i Volleyligaen i år, da jeg ikke har set holdene spille
endnu. Men jeg glæder mig til at skal prøve
kræfter med de andre hold i Volleyligaen,
og så må vi se.”
Ville du spille for Bosnien,
hvis du fik muligheden?
”Det er faktisk et meget svært spørgsmål.

Jeg er meget beæret over at have spillet
for Danmark, fordi Danmark er mit hjem.
Det har været en stor ære at repræsentere
Danmark i verdens fedeste sport og samtidig være anfører på holdet.
At være en del af det danske landshold har
givet mig uforglemmelige oplevelser, som
jeg aldrig nogensinde ville være foruden.
Jeg er vokset op i Danmark, og her føler
jeg mig hjemme.
Jeg føler mig dansk med bosniske
rødder, men alligevel kan jeg ikke sige,
at jeg ikke ville spille for Bosnien, hvis
jeg havde muligheden for det. På samme
måde, som jeg er ærbødig over at have
spillet for det danske landshold, så ville
jeg nok også have de samme følelser for at
spille for Bosnien.
Det ville for eksempel være en helt igennem fantastisk oplevelse, en drøm, at spille
på hjemmebane, hvor min familie i Bosnien kunne se mig spille og heppe på mig.
Om det giver svar på spørgsmålet, ved jeg
ikke, men det giver måske et indblik i de
følelser, jeg har omkring det.”
Har du et forbillede?
”Ikke lige sådan.”

blå bog

MELCIJANA SALISPAHIC

Født 10. juli 1987 i Sarajevo i Bosnien
Opvokset i Tarup i Odense og bor stadig i Odense
Begyndte til volleyball, da hun var 11 år gammel
Klubber: Tarup Volley, DHG, Fortuna Odense, Holte, Fortuna Odense og nu DHV Odense

DET VIDSTE DU (MÅSKE) IKKE OM MELCIJANA SALISPAHIC

At hun sammen med sin veninde Marie var med til at starte ungdomsvolley i Tarup Volley. De to piger var
de to første spillere i ungdomsafdelingen, da de startede til volleyball. Melcijana Salispahic elskede
pandekager med Nutella, da hun var barn. Og det gør hun stadig den dag i dag.

DET VILDESTE

”Den vildeste volleyoplevelse for mig var, da vi deltog i Universiaden i Bangkok i 2007. Det var fedt at være
en del af noget så stort, sådan en følelse af et ’mini-OL’ med åbnings- og afslutningsceremoni, universiade-village og så videre. Derudover var det også en vild oplevelse at vinde pokalfinalen med Fortuna i 2010,
da vi var bagud med 14-9 i 5. sæt mod Holte, men fik vendt sættet og vandt kampen.”

FREMTIDENS VOLLEYBALLSTJERNER

DE NYE KULD
DU19
Øverst fra venstre:
Marie Hesselbjerg Braagaard, Team Manager
Sven-Erik Lauridsen, Head Coach
Christina Trasbo Michaelsen, kantspiller, 16 år, 180 cm, Fortuna Odense
Amalie Victoria Owie, kantspiller, 17 år, 184 cm, Holte IF
Emilie Stenholt Krogh, kantspiller, 16 år, 185 cm, Ikast KFUM
Paulina Hougaard-Jensen, center, 17 år, 187 cm, BRH Volley
Mette Breuning Nielsen, center, 18 år, 186 cm, Fortuna Odense
Maria Lind Nielsen, center 16 år, 184 cm, Ikast KFUM
Katrine Merrild Strøbæk, center, 18 år, 183 cm, Team Køge
Marie Trolle Bonnesen, hæver, 17 år, 179 cm, Holte IF			
Torben Hagelskjær, Assistant Coach
Nederst fra venstre:
Nanna Naomi Khan Mølgård, kantspiller 18 år, 179 cm, Team Køge
Sigrid Friis Christiansen, hæver, 17 år, 177 cm, Brøndby VK
Nikoline Maria Mogensen, hæver, 18 år, 173 cm, Lyngby-Gladsaxe Volley
Nora Bjerregård Øland, Libero, 17 år, 172 cm, Team Køge
Ida Schärfe Lambach, hæver, 18 år, 165 cm, BRH Volley		
Stephanie Steinbüchel Dahl, Libero, 17 år, 166 cm, BRH Volley
Laura Brix, kantspiller, 17 år, 168 cm, Team Køge
Nora Møllgaard, kantspiller, 17 år, 177 cm, Holte IF
Isabel Fugmann, kantspiller, 17 år, 179 cm, Team Køge

Fotos: Dansk Volleyball Forbund
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100 talentfulde spillere er udtaget til bruttotrupperne på U17- og U19landsholdene. Fra næste måned skal de udvalgte U17-spillere deltage i
NEVZA-mesterskaberne i engelske Kettering, mens U19-holdene skal
forsvare de danske farver på hjemmebane i Ikast.

FREMTIDENS VOLLEYBALLSTJERNER

HU19
Øverst fra venstre:
Christian Hesselberg, Assistant Coach
Peter Kjellerup, Assistant Coach
Mikkel Holm, kantspiller, 18 år, 193 cm, Gentofte Volley
Anders Hartmann, diagonal, 18 år, 195 cm, Lyngby-Gladsaxe
Oscar Møllgaard, kantspiller, 17 år, 198 cm, Gentofte Volley
Kasper Helverskov Petersen, center, 16 år, 200 cm, DHV Odense
Oliver Tranberg Jensen, diagonal, 18 år, 207 cm, Nordenskov UIF
Simon Øster Ellegaard Andersen, center, 17 år, 202 cm, Skovbakken Volleyball
Karl Anton Lundbeck Fuglsbjerg, diagonal, 18 år, 200 cm, Randers Novo Volley
Rasmus Mikelsons, hæver, 16 år, 195 cm, Gentofte Volley
Mathias Engedal Brix Olesen, kantspiller, 17 år, 189 cm, Hvidovre VK
Frederik Bo Dahl, center, 17 år, 193 cm, Gentofte Volley
Thomas Skifter Bertelsen, Head Coach
Marie Hesselbjerg Braagaard, Team Manager
Nederst fra venstre:
Rasmus Frost Gjengedal, center, 17 år, 193 cm, Ikast KFUM
Adam Ellegaard Bager, diagonal, 17 år, 193 cm, Hvidovre VK
Mathias Valdemar Elm Pedersen, kantspiller, 17 år, 187 cm, Ikast KFUM
Nikolaj Hjorth, kantspiller, 16 år, 186 cm DHV Odense
Mathias Spendrup Petersen, Libero, 16 år, 181 cm, Hvidovre VK
Jacob Tanderup Stenstrup, Libero, 17 år, 176 cm, Ikast KFUM
Serhad Polat, hæver, 18 år, 181 cm, Grøndal EV
Mads Ellinge Qvist, hæver, 17 år, 187 cm, Jels IF/Kolding VK
Anders Bay Als, hæver, 15 år, 187 cm, DHV Odense
Nikolas Sebastian Dybkilde Bach, center, 16 år, 190 cm, Grøndal EV
Lucas Brandt Johansen, kantspiller, 18 år, 192 cm, Gentofte Volley
Isabel Fugmann, kantspiller, 17 år, 179 cm, Team Køge

Fotos: Dansk Volleyball Forbund
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FREMTIDENS VOLLEYBALLSTJERNER

HU17
Øverst fra venstre:
Kasper Helverskov Petersen, center, 16 år, 200 cm, DHV Odense
Rasmus Mikelsons, hæver, 16 år, 195 cm, Gentofte Volley
Caspar Kainamura Pedersen, center, 15 år, 193 cm, Ikast KFUM
Simon Boye Jørgensen, kantspiller, 15 år, 189 cm, Team Køge
Jacob Stein Brinck, kantspiller, 15 år, 191 cm, Hornsyld IF
Magnus Andreas Nielsen, center, 15 år, 195 cm, Glostrup IC
William Joakim Pallesen, center, 16 år, 200 cm, Gentofte Volley
Mads Kyed Jensen, hæver, 15 år, 200 cm, Gentofte Volley
Midten fra venstre:
Henrik Petersen, Assistant Coach
Anders Bay Als, hæver, 15 år, 187 cm, DHV Odense
Jens Wilhelm Wael Feldthus, kantspiller, 16 år, 188 cm, Gentofte Volley
Anders Flindt Ravn Christiansen, center, 15 år, 189 cm, DHV Odense
Nikolaj Hjorth, kantspiller, 16 år, 186 cm, DHV Odense
Anton Martin Danvig Lydolff, kantspiller, 14 år, 185 cm, DHV Odense
Mads Aage Thomsen, kantspiller, kantspiller, 16 år, 190 cm, Ikast KFUM
Aksel Bækgaard, hæver, 16 år, 189 cm, Ikast KFUM
Frederik Ulnits Vester, hæver, 14 år, 191 cm, Holstebro KFUM
Jørgen Breinholm, Head Coach
Nederst fra venstre:
Andreas Cur Hansen, Libero, 16 år, 183 cm, Kolding VK
Markus Waldemar Krogsgaard Svendsen, kantspiller, 15 år, 183 cm, DHV Odense
Mathias Fuglsang Bruun, Libero, 15 år, 173 cm, SE-Volley
Tobias Hougs Kjær, Libero, 15 år, 179 cm, Gentofte Volley
Mathias Spendrup Petersen, Libero, 16 år, 181 cm, Hvidovre VK
Marius Risbæk Thomsen, Libero, 15 år, 181 cm, Gentofte Volley
Martin Eilschou Hansen, kantspiller, 15 år, 184 cm, DHV Odense
Mikkel Overgaard, Libero, 14 år, 177 cm, Team Køge
Ikke på billedet:
Sebastian Fruensgaard Jeppesen, center, 15 år, 196 cm, Ikast KFUM
Oskar Kjerstein Madsen, kantspiller, 14 år, 187 cm, VK Vestsjælland
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FREMTIDENS VOLLEYBALLSTJERNER
DU17
Øverst fra venstre:
Maia Stripp, center, 16 år, 192 cm, Farum-Holte
Sophia Andersen, center, 15 år, 182 cm, Amager VK
Pernille Mortensen, kantspiller, 16 år, 186 cm, Team Køge
Helena Elbæk, center, 16 år, 186 cm, Ikast KFUM
Sille Haukohl, center, 15 år, 185 cm, Ikast KFUM
Emma Stevnsborg, center, 15 år, 183 cm, Team Køge
Amalie Lachenmeier, center, 16 år, 179 cm, Team Køge
Klara Bundsgaard, hæver, 15 år, 184 cm, Fortuna Odense
Sara Hesse, hæver, 14 år, 176 cm, Gentofte Volley
Ann-katrine Bisgaard Håkansson, hæver, 16 år, 170 cm, Team Køge
Midten fra venstre:
Rosa Frentzel Sørensen, hæver, 14 år, 173 cm, Team Køge
Sofie Borch Lauridsen, center, 16 år, 179 cm, BVC Esbjerg
Cecilie Fynbo Hansen, hæver, 16 år, 172 cm, Gentofte Volley
Cecilie Boy Dehn, hæver, hæver, 15 år, 167 cm, Team Køge
Sigrid Lindhardt Blomberg, libero, 15 år, 163 cm, Gentofte Volley
Nanna Hjuler Jensen, libero, 15 år, 169 cm, Ikast KFUM
Josefine Bech, libero, 15 år, 166 cm, Fortuna Odense
Sidse Andersen, libero, 15 år, 167 cm, Team Køge
Emma Björkman, hæver, hæver, 15 år, 162 cm, Ikast KFUM
Klara Brix, kantspiller, 14 år, 168 cm, Team Køge
Maryam Obari, kantspiller, 16 år, 165 cm, Team Køge
Mathilde Dahl, hæver, 16 år, 172 cm, Team Køge
Nederst fra venstre:
Chelsea Ingabire, kantspiller, 16 år, 170 cm, VK Vestsjælland
Klara Binau Grundsøe, hæver, 14 år, 178 cm, Amager VK
Amanda Guldager Holm, kantspiller, 16 år, 175 cm, Ikast KFUM
Katrine Lundberg, kantspiller, 16 år, 173 cm, Ikast KFUM
Pernille Emma Nielsen, kantspiller, 16 år, 173 cm, BVC Esbjerg
Jonna Sørensen, kantspiller, 16 år, 176 cm, Fortuna Odense
Julie Jensen, kantspiller, 6 år, 177 cm, Ikast KFUM
Katrine Dahl, kantspiller, 16 år, 175 cm, Ikast KFUM
Jasmin Lindstrøm Due Alminde, kantspiller, 16 år, 172 cm, Ikast KFUM
Julie Dahl, center, 16 år, 175 cm, Ikast KFUM
Johanne Kappel, kantspiller, 15 år, 172 cm, Amager VK
Siddende fra venstre:
Victoria Frøidt, BRH Volley, libero, 16 år, 166 cm, BRH Volley
Cecilie Dietz Bjerregaard, libero, 16 år, 168 cm, BVC Esbjerg
Ikke på billedet:
Alberthe Blinkenberg, libero, 15 år, 164 cm, Amager VK
Mats Björkman, Head Coach
Bo Møllgaard, Assistant Coach
Peter Dahl, Assistant Coach
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Foto: Klaus Sletting

VOLLEY I SKOLEN

Volleyball
bliver kontaktsport
Der kommer nærkontakt af første grad, når 30 klubber landet over bliver en del af
Dansk Volleyball Forbunds ambitiøse Volley i skolen-projekt. Klubberne skal i tæt
samarbejde med skolerne gøre volleyball til en fast bestanddel af frikvarteret.
Af Jakob Wärme Hansen
Klokken ringer til frikvarter, og eleverne
drøner ud på græsset, hvor volleyballnettene står rankt på rad og række og venter.
Den lokale volleyballklub har sat nettene
op og introduceret elever og lærere til volleyball.
Visionen er klar fra Dansk Volleyball Forbund, der med støtte fra Nordea-fonden
allerede er i gang med at teste projektet
”Volley i skolen”, hvor 120 skoler får stillet
tre permanente volleyballnet op på deres
grønne områder.
Næste skridt i planen er at finde de helt
rette klubber, som skal være en del af Volley i skolen-projektet.
”I den kommende tid vil vores konsulenter
tage en snak med klubberne. Vi skal
finde ud af, om projektet passer til den
pågældende klub, der hvor den er. Klubben skal være klar og have ressourcerne
til at være med i Volley i skolen-projektet,
så den får noget ud af det,” siger Peter
Morell, bredde- og udviklingschef i Dansk
Volleyball Forbund.
”Volley i skolen er en fantastisk mulighed
for at rekruttere kids- og ungdomsspillere,
da klubben har direkte kontakt med
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skolerne. Lige nu er vi i gang med det
strategiske arbejde, og der er stadig mange
tekniske spørgsmål, som skal besvares, så
klubberne får maksimalt udbytte af at
være en del af Volley i skolen-projektet,”
siger han.
Gør det for egen skyld
En af de klubber, som pt. er i gang med
at teste Volley i skolen-projektet, er Volleyklubben Vestsjælland i Slagelse. Her
fortæller klubmanden Kim Buchwald, at
klubben selv har taget kontakt til udvalgte
skoler i nærområdet og præsenteret
projektet for dem.
”Det her er en gylden mulighed for at
få kontakt til skolerne og den vej få nye
spillere til klubben. Det er en god måde, at
klubben kommer med gratis net og bolde
for flere tusinde kroner – det vil de fleste
skoler gerne være med til,” siger han.
”Klubben skal gøre sig klart, hvad den kan
få ud af at introducere lærere og elever
for volleyball. Klubben skal kun være med
i projektet, hvis den får noget ud af det –
ikke fordi der er en skole, som har rettet

henvendelse til dem,” siger Kim Buchwald.
Han forklarer, at Volleyklubben Vestsjælland valgte skoler, som ville projektet og
havde en engageret kontaktperson klar,
da klub og skole skal lave en form for
partnerskab, så begge bruger kræfterne
rigtigt.
”Volleyball er en lille sport, så der er få,
der kommer af sig selv. Det er lettere, når
eleverne kender en på forhånd – ikke bare
sporten, men også den træner, som de i
givet fald kommer til at få i klubben. Det
handler om at skabe en kultur på skolerne
omkring volleyball. Når klubberne er ude
på skolerne, skal de præsentere spillet på
den bedst mulige måde,” siger han.
”Når klubben er ude og introducere lærere
og elever til volleyball, så er det væsentligste,
at eleverne har det sjovt og får en succesoplevelse med volleyball. Eleverne behøver
ikke lave teknisk korrekt udførte baggerslag – det er mindre vigtigt, for det kan de
lære i klubben efterfølgende.”
Nordea-fonden støtter Volley i skolen
med 2,1 millioner kroner. Projektet løber
over de næste 2½ år.

3 GODE RÅD FRA
KLUBMANDEN
1) Klubben skal gøre sig klart, hvad den
kan få ud af at være en del af Volley i
skolen-projektet.
2) Vær sikker på, at der er en god
kontaktperson på skolen. Der skal være
en, som står for Volley i skolen-projektet
og meget gerne har interessen i volleyball. Det er vigtigt.
3) Klubben skal være opmærksom på,
hvilke klasser, det giver mening at henvende sig til. Hvis klubben ikke har noget
hold til den årgang, som de hiver fat i
på skolen, så giver det ikke mening for
klubben.

OM NORDEA-FONDEN
Nordea-fonden har et almennyttigt
og velgørende formål. Nordea-fonden
støtter aktiviteter, der fremmer gode
liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl
eller legeme. De har fokus på sundhed,
motion, natur og kultur. Desuden støtter
Nordea-fonden uddannelse, forskning
og innovation - særligt inden for de fire
fokusområder. Nordea-fonden vægter
aktiviteter af høj kvalitet og originalitet,
som aktivt involverer mange mennesker.

VOLLEY I SKOLEN I TAL
120 skoler deltager og modtager
6 bolde og 3 volleyballnet til at stille
op på skolens grønne områder.
30 volleyballklubber er aktive deltagere
i projektet. 40.000 elever fra 3. og 5.
klasse deltager i 75 kæmpe events i
30 forskellige byer. 20 skoler tester
volleyball-ambassadører. 2.150.000 kr.
støtter Nordea-fonden med.

BORGMESTEREN
BIFALDER
Stén Knuth, borgmester i Slagelse Kommune:
”Vi har inviteret fritidsforeningerne og
hele fritidslivet ind i forberedelserne af
skolereformen. Og der får man øje på,
at der er nogle idrætsforeninger, som
har lyst til at komme helt ind i folkeskolen. Det er rigtig spændende, at man
kan få de gode kompetencer, der er ude
i foreningslivet, ind i vores folkeskole.
De kan både vise eleverne, hvad idrætten er, men også vise folkeskolelærerne, hvordan man dyrker idrætten.
Så jeg synes, at det er helt naturligt, at
man kigger den vej, når nu skolereformen giver mulighed for det.”
”Ved, at der kommer volleyballnet på
skolerne, får eleverne øje på volleyball
som idræt og ser, at bevægelse er sjovt
og sundt. Men lærerne får også et løft
i deres kompetence som idrætslærer.
Det er sjældent, at vi har idrætslærere,
hvis spidskompetence er volleyball.
Jeg tror på, at det vil være rigtig godt
både for eleverne, men også for skolen
og lærerne. Det vil give et kompetenceløft.”

Foto: Privatfoto

MÅNEDENS ILDSJÆL

Gnisten
i lys lue

Lise Lins fra Kerteminde Volleyball Klub er blevet kåret som ’Årets Persongnist 2014’.
Hun er glad for, at det frivillige arbejde tog hele armen, da hun gav lillefingeren.

AF JAKOB WÄRME HANSEN

Hvorfor er du frivillig?
”Nogle skal jo gøre det – og jeg er glad
for, at det er mig. Det er sjovt. Jeg startede som hjælpetræner for min søns hold.
Jeg sad alligevel i hallen og fulgte med,
og så kunne jeg ligeså godt hjælpe til. Og
så går det jo, som det ofte gør – når man
giver en lillefinger, så tager de hele armen.
Og det er jeg glad for. Jeg blev grebet af
det med det samme og voksede med alle
opgaverne, da jeg blev kastet ud i det. Vi
har et super godt trænerteam i klubben,
og vi er med til at give børnene nogle
gode oplevelser med træning, stævner og
andre arrangementer i eller med klubben.
Sammen med de andre trænere arrangerer jeg overnatninger ved sæsonstart
og sæsonafslutningen, hvor børnene
hygger og spiller volleyball. Forældrene
bliver udfordret med en lille turnering,
når de henter deres børn efter sådan en
overnatning. Det fungerer super godt og
er noget, som de ser frem til.”
Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft
som frivillig?
”Der er mange sjove oplevelser. Det er
bare fantastisk at komme ind i hal fyldt
med børn og lyden af bolde i bevægelse.
Det er da sjovt! Det giver en masse at
være med til at se børnene vokse og
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udvikle sig spillemæssigt. Det er en stor
tilfredsstillelse, som jeg ikke havde tænkt
på tidligere. Jeg er glad for alle disse dejlige
oplevelser.”
Hvad er den største anerkendelse, du har
modtaget?
”Da jeg modtog Dansk Volleyball
Forbunds pris som ’Årets Persongnist’ i år.
Det betyder rigtig meget for mig. Jeg gør
jo ikke det her for at få bekræftelse, men
når det sker, så er det et tegn på, at det er
rigtigt, det jeg gør.”
Hvad betyder volleyball for dig?
”Volleyball betød meget for mig i min ungdom, hvor jeg dyrkede det på motionsplan.
Derfra har jeg selv mange gode oplevelser
med kampe, træning og stævner. Det vil
gerne give videre til kidsspillerne og selvfølgelig motivere dem til at fortsætte og gå
så langt, de kan. Jeg var væk fra Danmark
i 12 år, hvor jeg lavede en masse andet en
volleyball. Men da jeg kom tilbage, var det
en rigtig god oplevelse at træde ind i min
gamle klub og møde mange af de gamle
spillere igen. Kidsvolleystævnerne betyder
også meget for mig. Det er en rigtig god
mulighed for at møde andre kidsvolleytrænere, og man lærer hinanden at kende. Jo
flere år man er med, jo sjovere bliver det.”

BLÅ BOG
LISE LINS
Født i 1961, er gift og har en søn.
Hun arbejder som tandplejer i
Odense, og ved siden af volleyballen løber hun og ror havkajak.
Lise Lins er kidsvolleyansvarlig
i Kerteminde Volleyball Klub,
hvor hun rekrutterer nye spillere,
arrangerer skolevolley, stævner
og træner et kids- og teenvolleyhold. Det har hun gjort i syv år.

”Så går det jo, som det ofte gør
– når man giver en lillefinger,
så tager de hele armen. Og det
er jeg glad for.”

VM I ITALIEN

Verdens
bedste
kvinder
De er de ypperste inden for deres felt. 24 hold skal over 102
kampe finde en vinder. VM for kvinder i Italien står for døren.
AF JAKOB WÄRME HANSEN

VM I ITALIEN I TAL
141 hold har spillet kvalifikation
24 hold slap gennem nåleøjet
4 hold fra Asien
10 hold fra Europa
2 hold fra Afrika
2 hold fra Sydamerika
6 hold fra Nord- og Centralamerika
samt Caribien
17. udgave af VM
6 værtsbyer: Rom, Trieste, Bari, Verona,
Modena og Milano
15 dage med verdensklassevolleyball
23. september-12. oktober
2 seneste VM-titler er vundet af Rusland
7 mesterskaber (flest af alle) er vundet
af Rusland. Fem af disse under navnet
Sovjetunionen
102 kampe
1 vinder
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VM-VINDERE
GENNEM TIDEN
2010: Rusland
2006: Rusland
2002: Italien
1998: Cuba
1994: Cuba
1990: Sovjetunionen
1986: Kina
1982: Kina
1978: Cuba
1974: Japan
1970: Sovjetunionen
1967: Japan
1962: Japan
1960: Sovjetunionen
1956: Sovjetunionen
1952: Sovjetunionen

DE KÆMPER OM GULD
Gruppe A
Italien
Dominikanske Republik
Tyskland
Argentina
Kroatien
Tunesien

Gruppe C
USA
Rusland
Thailand
Holland
Kasakhstan
Mexico

Gruppe B
Brasilien
Serbien
Tyrkiet
Canada
Cameroun
Bulgarien

Gruppe D
Japan
Kina
Puerto Rico
Cuba
Belgien
Aserbajdsjan

TROFÆET

KAMPE

Til dette VM er der designet et helt nyt trofæ,
som skal gå i arv til de fremtidige vindere. VMtrofæet er 42,88 cm højt, vejer 10 kg og er lavet af
messing. Det har taget 60 timer at programmere
den maskine, som har fræset trofæet ud. Selve
fræsningen tog 120 timer, hvorefter der er brugt
24 timer med at samle og håndpolere trofæet.
VM-trofæet er sat sammen af 12 individuelle
stykker, der symboliserer de 12 spillere på de
to hold, som indgår i rotationen på banen. De
12 stykker danner tilsammen en åben sfære i
toppen af trofæet. Det overordnede design skal
udtrykke farten og elegancen i volleyball samt
sportens renhed, præstation, kraft, præcision
og teamwork. Farven går fra nikkel i bunden til
guld i toppen for at illustrere det vindende holds
gradvise opstigning til VM-titlen. I bunden af VMtrofæet bliver VM-vinderne indgraveret.

1. runde: Indledende gruppespil: 23. september til 28. september
De fire bedste hold fra hver gruppe går videre til 2. runde.
2. runde: Mellemrunde: 1. oktober til 5. oktober
De fire bedste hold fra gruppe A og D møder hinanden i gruppe
E, mens de fire bedste hold fra gruppe B og C møder hinanden
i gruppe F. Resultaterne og pointene fra 1. runde føres videre til
denne runde. De tre bedste hold går videre til 3. runde.
3. runde: Playoff-gruppe: 7. oktober til 9. oktober
Vinderne af henholdsvis gruppe E og F placeres i hver sin gruppe.
De to resterende hold i hver gruppe findes ved lodtrækning. De
to bedste hold går videre til semifinalerne. Det dårligste hold fra
puljen spiller om 5. pladsen.
Semifinaler: 11. oktober
Nummer et og to i hver gruppe fra 3. runde krydser over, og
vinderen går videre til finalen. Taberne af semifinalerne spiller
bronzekamp.
Finale: 12. oktober
Vinderne af de to semifinaler mødes i finalen i Milano.

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

ACE & TELL – MED STIJN DEJONCKHEERE:

En skadet
rød drage
Stijn Dejonckheere var fast mand på Belgiens succesrige World League-hold med udsigt til at spille sit første VM. Men så satte en knæskade en stopper for liberoens drøm.
AF ACE ASAS, VOLLEYWOOD
Nogle få uger inden VM begyndte, blev
jeg chokeret, da jeg hørte nyheden om,
at Belgiens libero, Stijn Dejonckheere,
ikke skulle med til slutrunden i Polen. Jeg
vidste, at Belgien uden Stijn på holdkortet
ville få ualmindeligt svært ved at vinde
kampe i en gruppe bestående af Frankrig,
Iran, USA, Italien og Puerto Rico.
Jeg fik ret! ’De Røde Drager’ var ude af
VM efter gruppespillet. De kvalificerede
sig næsten, men tabte de afgørende kampe
til USA og Frankrig.
VM er netop gået ind i sin afgørende fase,
og jeg har talt med Stijn.
Hvad følte du, da du fandt ud af, at du
ikke skulle med til VM?
”Det g jorde virkelig ondt. I sommer
spillede vi med i World League for første
gang. Vi spillede godt, vi vandt vores gruppe, og holdet havde en god tid sammen.
Hele sommeren var forberedelse frem
mod VM i Polen. Jeg glædede mig enormt
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meget, da det ville være mit første VM.”
Hvordan blev du skadet?
“Under et par venskabskampe mod
Bulgarien og Serbien begyndte jeg at få
enormt store smerter i mit venstre knæ.
Jeg kunne ikke slippe af med dem med
smertestillende medicin, så jeg var nødt
til at stoppe med at spille og gå i genoptræning.”

til at træffe den beslutning. Der var stadig
den mulighed, at jeg kunne spille, hvis jeg
fik nogle indsprøjtninger med bedøvelse,
men det ville være rigtig dårligt for mit
knæ. Så de bakkede op om min beslutning. Nogle af mine venner havde allerede
bestilt deres rejse til Polen, og dem fik jeg
dårlig samvittighed overfor.”

Forventede du, at det var seriøst?
”Jeg tænkte ikke rigtig over det, da det
skete. Problemet var, at jeg ikke kunne
belaste mit venstre knæ nok til at spille.
Men når alt kommer til alt, så er det ikke
så slemt, og jeg skal nok være tilbage på
banen snart.”

Fortæl om din oplevelse ved VM i Polen?
“Det var en blandet følelse. Jeg blev ramt
af den fantastiske atmosfære, der var i
arenaen, i det øjeblik jeg trådte ind. Jeg
var meget glad for at stå i arenaen, men
samtidig var jeg også ked af det, da jeg
ikke var på banen. Især da holdet tabte, og
jeg ikke kunne hjælpe dem. Jeg følte mig
magtesløs.”

Hvordan fortalte du den dårlige nyhed til
din familie og venner?
”De vidste godt besked om mit knæ, og
de følte meget med mig. Men jeg var nødt

Talte du med dine holdkammerater efter
kampene?
“Ja, jeg talte med dem nogle få gange. Mit
råd til dem var at holde energien oppe og
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bevare passionen i spillet, da det normalt
er det, som jeg gør på holdet. Jeg forsøger
at give de andre spillere en masse energi.
Selv om de tabte til USA og Italien i de
første kampe, så forsøgte jeg at pumpe
dem op med gejst og energi.”
Hvordan havde du det, da Belgien røg ud?
”Jeg følte meget med mine holdkammerater, da vi har arbejdet frem mod VM
hele sommeren. Vi var kun ét sæt fra at gå
videre til næste runde, så det var uhyggelig
tæt på. Alle på holdet var skuffede, inklusiv
mig selv, selv om jeg ikke var på banen.”
Hvad har du lært af
Belgiens VM-eventyr?
”Tidligere var vi vant til at tænke, at Bel-

Foto: Morten Olsen

30
34

gien ikke hørte til i så stor en turnering
som VM. Men vi har lært, at hvis vi spiller
godt, så kan vi slå rigtig mange hold. Vi
blev stærkere som hold og fik mere selvtillid. Det gør os stærkere fremover.”
Fortryder I noget?
”Intet. Vi kæmpede og tabte. Næste gang
vil vi kæmpe endnu hårdere og vinde.”
Hvis du kunne skrue tiden tilbage, hvilket
øjeblik i din volleyballkarriere ville du så
ændre?
”Det er svært at sige. Men jeg tror ikke,
at jeg ville have spillet hele World League,
hvis jeg vidste, at jeg ville smadre mit knæ
og misse VM på grund af overbelastning af
for mange kampe og træning.”

Hvad har du lavet, siden du blev skadet?
“Jeg har lavet en masse styrketræning af
overkroppen. Jeg har besøgt en masse
læger og lavet en masse øvelser for mit
knæ. Og så har jeg set hver eneste kamp
under VM.
Hvem, tror du, vinder VM?
”Brasilien har vundet de seneste tre mesterskaber, så det ville være godt, hvis et
andet land kom til fadet. Jeg håber, at Iran
vinder, da det er et virkelig godt hold, og
det ville være en overraskelse. Men jeg
tror, at Rusland vinder.”
Stijn Dejonckheere er 26 år og spiller for
Knack Roeselare i Belgien.

SÅDAN BEGYNDTE KARRIEREN

AT VÆRE LIBERO

”Da jeg var seks år, lod mine forældre mig vælge en sportsgren. Jeg ville spille fodbold lige som mine venner i skolen,
men en ven af familien skrev mig op til volleyballtræninger
og betalte endda for dem i to år. Så jeg begyndte til volleyball.
Men det var ikke særlig sjovt, da jeg ikke var særlig høj (det
er jeg stadig ikke). Det blev dog sjovt efter to år, jeg fortsatte
med at spille og vandt en masse præmier med mit hold (hvor
Pieter Coolman, som var med til VM, også spillede). Så blev
jeg kantspiller på 1. holdet i Torhout, som spillede i 1. division i Belgien. Jeg var for lav til at blive en god kantspiller
i 1. division, så min træner dengang sagde, at jeg blev nødt
til at tage et valg: Jeg kunne enten blive en god kantspiller i
2. division, eller jeg kunne blive Belgiens bedste libero. Jeg
valgte den sidste mulighed, og det er jeg glad for.”

”Det bedst ved at være libero er, at du kan opføre dig som
helt vanvittigt på banen, uden at folk bliver overraskede. Det
mest udfordrende ved at være libero er, når du spiller dårligt.
Det er kun dig selv, som kan vende tingene og få spillet på ret
køl. Hvis jeg skal give nogle tips til andre liberoer, så er det at
nyde det! Og kom videre, hvis du laver en fejl – hvem gør ikke
det?! Det er også vigtigt for din teknik, at du træner dine ben.
Det hele handler om smidighed for liberoer. Bliv ved med at
smashe i opvarmningen, så får du eksplosive ben.”
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Seks måneders
Volleyliga-tørke er slut.
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