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Overskriften lyder måske banal. Men med en ny Volleyliga-sæson sat 
i søen, er det uhyre vigtigt, at vi adresserer matchfixing-problematik-
ken.  
Indtil videre har vi ikke nogen indikationer på, at der har været match-
fixing i dansk volleyball. Men vi må ikke lade os lulle i søvn og tro, at 
matchfixing ikke kan ramme vores sport. 
Vores hjemlige Volleyliga kan ikke præstere verdens højeste lønninger, 
og det kan gøre det mere fristende for udøvere at lade sig overtale til 
at købes til snyd. Så lad os slå det fast med det samme: Man krimina-
liserer sig selv, hvis man lader sig lede ind i matchfixing! Bødestraffen 
og diverse sanktioner er kun en del af straffen. En langt værre del er 
den verden, man tager et skridt ind i. For matchfixing er ofte styret 
af hårdkogte, kriminelle bagmænd, der ikke tøver med trusler om ens 
velbefindende. 
Men dette er ikke kun et opråb til spillerne. Det gælder også alle om-
kring banen og holdet. DIF har udvidet sine matchfixingregler til også 
at gælde ’anden uetisk adfærd’. Det omfatter blandt andet misbrug 
af intern viden, for eksempel ved at videregive oplysninger, der kan 
udnyttes i forbindelse med spil. 
Det var en masse formaninger for at nå frem til det, som det hele 
egentlig handler om: Volleyligaen. Den nye sæson i Danmarks 
fornemmeste volleyballselskab er i gang. Jeg ser frem til en masse 
gode volleyballkampe de næste mange måneder. Du kan læse om 
samtlige 16 Volleyligaholds forberedelser, målsætninger og profiler i 
dette nummer af Volleyball Magasinet, der også har fulgt hjemvendte 
Mads Ditlevsen en hel dag i hans nye volleyballtilværelse efter ni år 
som udlandsprofessionel.
God læselyst!
Mikael Trolle, sportsdirektør i Dansk Volleyball Forbund 

Vi ses på facebook.com/danskvolley
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Regler og vilkår
Spil præcis 50 kr. live på kampen Brøndby VK – Holte IF.
Kombinationer er ikke tilladt.
Vi refunderer de 50 kr., hvis du taber på din live-kupon.
Kun dit 1. placeret spil inden for reglerne, er gældende og tæller med.
Der er ingen krav om minimums odds.
Kombinationer med andre sportsgrene eller rækker er ikke tilladt.Kombinationer med andre sportsgrene eller rækker er ikke tilladt.
Der er ingen rollover på pengene du får refunderet.
Refundering sker inden for 24 timer ester kampen er afsluttet.

SE DAME OG HERRE VOLLEYBALL LIGAEN LIVE PÅ KANALSPORT.DK
NÆSTE KAMP ER FRA DAMERNES LIGA MELLEM 

BRØNDBY VK  HOLTE IF
TIRSDAG DEN 21/10 KL. 19.00

 
OPRET DIG SOM BRUGER PÅ WWW.KANALSPORT.DK OG SE MED HELT GRATIS!

  
SAMTIDIG KAN DU SPILLE 50 KR. LIVE RISIKOFRIT PÅ KAMPEN

TABER DU DIT LIVEVÆDDEMÅL, FÅR DU REFUNDERET INDSATSEN

HUSK LØBENDE AT TJEKKE KANALSPORT.DK FOR MERE LIVE VOLLEYBALL



Volleyfeberen rasede for  
alvor i sidste måned i Polen  
under VM for herrer. Værterne 
kunne melde om alt udsolgt til 
samtlige af Polens 13 kampe 
under slutrunden. Til finalen 
i Spodek Arena i Katowice 
var alle 12.000 tilskuerplad-
ser selvfølgelig også besat, og 
ude foran arenaen havde mere 
end 40.000 polakker taget  
opstilling for at se kampen på 

en enorm storskærm (billedet). 
Det vurderes, at over 15 mil-
lioner polakker – det svarer 
til 39 procent af den polske 
befolkning – så finalen mel-
lem Polen og de tredobbelte 
verdensmestre Brasilien. Efter 
to timer og 13 minutters action 
vandt værterne VM-finalen 
med 3-1 (18-25, 25-22, 25-23, 
25-22).
Foto: FIVB

De amerikanske volleykvinder 
kan for første gang nogensinde 
kalde sig verdensmestre i vol-
leyball. Det sker, efter at uSA 
foran 12.600 tilskuere i Milano 
besejrede Kina med 3-1 i VM-
finalen. Finaleopgøret var en 
kamp mellem to stormagter, 
og holdene pressede da også 
hinanden til det yderste i den 
ene time og 55 minutter, som 
den intense finale varede. ”Vi 
kom for at skrive historie, og 

det g jorde vi. Det var en hård 
kamp, men vi klarede den,” 
siger uSA’s cheftræner Karch 
Kiraly. To gange tidligere har 
uSA stået i en VM-finale, i 
1967 og 2002, hvor ameri-
kanerne måtte nøjes med sølv. 
Men efter 3-1-sejren (27-25, 
25-20, 16-25, 26-24), kunne 
amerikanerne løfte deres første 
VM-trofæ.

Foto: FIVB

Begrebet ’dårlig taber’ blev 
taget til et helt nyt niveau af 
nogle af Ruslands tabende 
VM-spillere på herresiden, der 
tydeligvis ikke har læst Emma 
Gads ’Takt og Tone’. Da Polen 
besejrede Rusland med 3-2 i 
den afgørende puljekamp i 3. 
runde og dermed sendte Rus-
land ud af VM, valgte mindst 
to russiske spillere at vise deres 
utilfredshed med hjemme- 

publikummet ved at stritte med 
deres midterste finger. Det stak 
helt af for Alexey Spiridonov, 
der var med til at vinde EM i 
Parken sidste år. Han nøjedes 
angiveligt ikke med at vise 
langemanden til de polske fans, 
men gik så langt, at han kaldte 
dem for ’rådne mennesker’. 
Spiridonov har angiveligt også 
spyttet på en polsk fan. 
Foto: Sceendump fra x-news

Brasilien har verdensstjerner 
i overflod inden for sportens 
verden. En af de allerstørste i 
øjeblikket er nok fodboldspil- 
leren Neymar, der tørner ud 
for Barcelona. Neymar er gode 
venner med Bruno Rezende, 
der er hæver for Brasiliens 
volleyballlandshold. Da Brasil-
ien havde tabt VM-finalen til  
Polen, postede Neymar dette 
foto på Instagram til sine mere 

end 11 mio. følgere og modtog 
mere end 47.000 likes. Som 
tekst til billedet skrev han: ”I en 
vinders liv, vil der være øjeblikke, 
hvor du taber. uanset hvad, min 
ven, så er du en af de atleter, 
som inspirerer mig. Både dig og 
resten af holdet. Tillykke med 
din fremragende præstation og 
hold hovedet højt.” 

Foto: Instagram

Næppe – men under VM for 
kvinder i Italien mødte Pave 
Frans en FIVB-delegation med 
præsidenten for det europæiske 
volleyballforbund, CEV,  
André Meyer, i spidsen. Efter 
pavens ugentlige prædiken på 
Skt. Peters Pladsen overrakte  
André Meyer VM-bolden fra 
Mikasa og en italiensk spille-
trøje til paven. ”Han var glad 
for at modtage vores særlige 
souvenirs og spurgte endda om 

mere information om mester-
skabet. Det er noget, som sker 
én gang i livet, og i sandhed 
en anerkendelse af de posi-
tive kerneværdier i vores sport. 
Pave Frans er kendt for sin  
karisma, venlighed og åbenhed. 
Det er præcis, hvad vi fik at føle 
under vores korte, men stadig 
meget følelsesladet møde med 
ham,” siger André Meyer. 

Foto: CEV

15 millioner polakker så Vm-finalen Usa har Verdens bedste kVinder 

frUstreret rUssisk Vm-taber: polske fans er rådne mennesker fyret efter træning på brandVarm asfalt

neymar trøster tabende landsmand paVen i spil til italiens landshold? 

KORT OM DANSK OG INTERNATIONAL VOLLEYBALL
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En volleyballtræner fra den 
amerikanske Oak Hills High 
School er blevet fyret, efter at 
hun gennemførte en træning 
med sine spillere udendørs på 
brandvarm asfalt. Dagen efter 
træningen på fortovet havde 
flere af spillerne andengradsfor-
brændinger på hænderne. Det 
fik en af forældrene til at klage 
til myndighederne, hvilket ledte 
til fyringen af træneren. Volley-

balltræneren forklarede efter-
følgende, at hun ikke var ude på 
at styrke spillerne fysisk, men 
styrke dem mentalt. ”Jeg er 
ked af, at nogen kom til skade. 
Det er protokol at gå udenfor. 
Det var ikke nogen straf. Jeg 
ville ikke skade pigerne. Ingen 
af dem sagde noget til det til 
træningen,” siger hun. 

Foto: Sceendump fra KCAL9



Det er midt om natten. Det er mørkt. 
Mads Ditlevsen er på vej hjem i bil fra 
Wuppertal. Sammen med sine forældre 
har han været nede og skrive under på sin 
første udlandskontrakt som professionel 
volleyballspiller med den ambitiøse klub i 
det vestlige Tyskland. 
De har været undervejs i snart syv timer 
og nærmer sig Slagelse på motorvej E20. 
Alle er trætte efter en lang dag og en lang 
køretur. Alle bilens passagerer vil gerne 
hurtigt hjem, så Mads Ditlevsen og Peter 
Lyck, der også har fået kontrakt med Wup-
pertal, kan støde til resten af landsholdet, 
der er samlet i København. Når de er sat 
af, vil forældrene køre tilbage til familiens 
hus i Karrebæk. 
Mads Ditlevsen sidder på passagersædet. 
Der er bedre plads til hans 198 cm lange 
krop. Pludselig, ud af ingenting, springer et 
rådyr ud på motorvejen og bades i forlyg-
ternes skær. Og så siger det smask…
Med ét sidder kølerhjelmen klistret til 
bilens forrude. Rådyret ligger et par  
hundrede meter væk, smadret og får ikke 
daggryet at se. 
”Min første tanke var; bare der ikke er sket 
os noget. Nu har vi lige skrevet under på 
kontrakten – er vi skadet og kan aldrig 
spille mere? Vi skal jo ned og spille vol-
leyball. Jeg finder heldigvis ud af, at alle er  
uskadte, men vi har fået et kæmpe chok. 
Det var en sindssyg start på den professio-
nelle karriere,” siger Mads Ditlevsen.

Det er nu godt ni år siden, at rådyret var 
ved at sætte en stopper for hans karriere 
som udlandsprofessionel volleyballspiller. 
Siden har Mads Ditlevsen spillet i fire for-
skellige lande og seks forskellige klubber, 
inden han i august vendte tilbage til Dan-
mark, hvor han nu tørner ud for Hvidovre 
Volleyball Klub i Volleyligaen. 

07:44 
Denne mandag morgen står Mads 
Ditlevsen i gymnastiksalen på Fryden-
højskolen i Hvidovre. Han skal afholde sit 
første skolestævne og er i gang med at 
klistre kampprogrammet op på væggen, 
mens 160 elever fra 1. og 2. klasse strøm-
mer ind i hallen. 
Det er blot en af hans mange nye roller i 
hans nye volleyballtilværelse i Danmark. 
Og umiddelbart noget af en omvæltning 
for Danmarks bedste volleyballspiller. 
”I starten tænkte jeg meget over, om jeg 
ikke ville komme til at savne det profes-
sionelle liv i udlandet, når vi nærmede os 
sæsonstart. Men jeg glemte det hurtigt. 
Også fordi der er så meget kørende hele 
tiden. Jeg er virkelig glad for, at vi tog den 
beslutning,” siger Mads Ditlevsen. 
”Her er mange af de ting, som jeg har 
savnet, mens jeg var afsted. Jeg savnede 
den daglige kontakt med et arbejde eller 
et studie, hvor jeg møder folk udefra, som 
kan komme med input. Det er fedt at leve 
den professionelle livsstil, men det kan 

virkelig også være trivielt nogle gange,” 
siger han.
”Jeg valgte Hvidovre, fordi jeg kan fokusere 
på andet og mere end at vinde medaljer. 
Det er et spændende projekt, hvor vi skal 
udvikle et elitemiljø. Der er mange ting, 
som jeg føler, jeg kan hjælpe med for at få 
bygget det op til at blive professionelt. Og 
så er der den personlige udvikling, jeg får 
igennem mine trænerjob og andre aktiv-
iteter for klubben.”

12.43
Da udlandskarrieren sluttede i Belgien, 
solgte familien Ditlevsen bilen sammen 
med alt andet og begyndte et helt nyt 
liv i Hvidovre. Mads Ditlevsen har mange 
barndoms- og volleyvenner i området, 
som han stadig snakker med. Det har g jort 
det lettere at vende hjem. 
Glæden ved at være hjemme understreges 
af, at Mads Ditlevsen i starten af septem-
ber blev tilbudt kontrakt hos en tyrkisk 
klub. Han takkede nej.  

Efter skolestævnet går turen til Friheden 
Idrætscenter på hans nye transportmid-
del, en ladcykel. Kantinen serverer saml-
selv-sandwich til frokost. Kantinedamen 
giver en kommentar med på vejen om, 
at det kun var sandwichbollen, der måtte 
fyldes – ikke hele tallerkenen. Men Mads 
Ditlevsen har brug for at få fyldt på i det 
tætte program.

af Jakob WÄrme hansen
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En af Danmarks allerstørste profiler, Mads Ditlevsen, er tilbage i Volleyligaen efter en 
ni år lang udlandskarriere, der var uhyggeligt tæt på at være slut, inden den begyndte. 
Volleyball Magasinet fulgte Ditlevsen en dag i hans nye volleyballtilværelse.

Den 
hjemVenDte

PROFILEN
Foto: Morten Olsen



13.52
Hjemme i villalejligheden i Hvidovre sidder
hans kone Tina og forbereder opgaver til 
sin klasse på Ballerup Handelsgymnasium, 
hvor hun har fået arbejde. De skal lære at 
skrive pressemeddelelser. I går bagte hun 
chokoladekage, og Mads Ditlevsen skærer 
et stykke, mens kaffen brygger. 
De mødte hinanden i Tyskland i 2006, 
mens Mads spillede for Wuppertal. Tina 
arbejdede på det lokale gymnasium. I dag 
har de 20 minutter sammen, inden Mads 
skal ud af døren igen. Samtalen foregår på 
tysk. Når børnene Noel og Liam på tre og 
fem år er hjemme, taler de dansk.
”Mads var meget spændt på at vende til-
bage til Danmark og starte et nyt kapitel 
i sit og vores liv. Vi er meget hurtigt  
faldet ind i dagsrytme, og vi har det godt. 
Det er meget sjovt, at vi nu køber præcis 
den samme marmelade til vores børn, som 
Mads plejede at spise i sin børnehave for 
27 år siden,” siger Tina Ditlevsen. 
”Mads er gået ind til alle disse nye for 
pligtelser, som om han aldrig har lavet 
andet. Jeg ser ham arbejde med samme 
præcision og ambition, som han altid har 
g jort,” siger hun. 
Et kys og så afsted.

14.26
Hver 14. dag har Hvidovre Volleyball Klub 
sammen med kommunens fritidshjem  
arrangeret Fritter Volley. I dag skal Mads 
Ditlevsen stå for træningen, hvor 28 
elever og to pædagoger er mødt op på 
Frydenhøjskolen. 
Han gennemgår kidsvolley level 
2-reglerne, som alle eleverne kender. 
Flere elever er gengangere fra morgenes 
skolestævne. I dag bliver det en lidt kortere 
træning, da Ditlevsen skal være tilbage i 
Friheden Idrætscenter klokken 16, hvor 
han er teen-træner for Hvidovres u14- og 
u16-hold.

15:54
Stort set hele holdet er mødt op og er klar, 
da Mads Ditlevsen ankommer seks minut-
ter, inden træningen begynder. Både 
drenge og piger er med til træningen, hvor 
de fysiske øvelser er meget i fokus i starten. 

Der bliver også spillet en del bold, mere 
end normalt.
”Det er ret sejt, at han har spillet i hele 
Europa. Det er nogle gode øvelser, han  
laver. Man bliver bedre og bedre hver gang 
– det kan jeg mærke på mig selv. Han er 
meget god, der er ikke så meget der. Han 
er i hvert fald bedre, end nogle af de andre 
trænere, jeg har haft. Det er nogle hårde 
træninger, men det er altid noget nyt, han 
laver,” siger Johanne Jensen på 12 år, der 
er med til dagens teenvolley-træning og 
har spillet volleyball i seks år.
Selv siger Mads Ditlevsen, at spillerne har 
haft sindssygt ondt i musklerne i de første 
mange uger efter træning, da han har  
lavet en meget fysisk træning med mange 
bevægelsesøvelser og lidt bold. 
”Det er sjovt at prøve kræfter med at give 
de erfaringer videre, som jeg har samlet 
gennem så mange år. Min indgangsvinkel 
er meget anderledes end en træner, som 
kun har været i Danmark og måske ikke 
har spillet på så højt niveau selv,” siger 
Mads Ditlevsen. 
”Jeg prøver at gøre dem så professionelle 
som muligt. Måske er det mere ram-
mende, at kalde det målrettet træning 
fremfor professionelt. Det tror jeg,  
påvirker en mange andre steder i livet, for 
eksempel i skolen. Det handler også om 
disciplin,” siger Mads Ditlevsen.

18.06
Den professionalisme eller målrettethed 
han forsøger at indføre på teenvolley-
holdene, tager han med, da han nærmest 
i en glidende bevægelse går fra at være 
træner til nu at være spiller på Hvidovres 
Volleyligahold. 
”Jeg kan godt lidt savne professionalis-
men. Det er ikke så meget den professio-
nelle livsstil, men mere måden man træner 
på. Der er meget stor forskel på, om man 
har et fuldtidsjob og så tager til træning, 
eller man nærmest har en hel dag til at 
sætte sig op til træning for at blive bedre. 
Herhjemme kommer mange direkte fra  
arbejde, og det er naturligt, at hovedet 
ikke lige er 100 procent klar fra start,” 
siger Mads Ditlevsen.
Ifølge Denis Janka, cheftræner for Mads 

Ditlevsen i Hvidovre, er det overflødigt at 
tale om, hvad Ditlevsen bidrager med som 
spiller, da alle i Volleyball Danmark bør 
kende ham med den enorme erfaring, han 
komme med fra Europa.
”Menneskeligt og personligt er det et 
kæmpe plus at have Mads på holdet. Alle 
holdkammeraterne forventer meget af 
ham. De suger til sig som svampe, i hvert 
eneste råd han giver dem, og hvad han  
viser dem til træning. Forhåbentlig  
udvikler de sig meget hurtigere end nor-
malt. Jeg arbejder rigtig godt sammen 
med Mads. Jeg kan stole på, at han tager 
ansvar hver gang,” siger Denis Janka. 

Samme entusiasme møder man hos 
Dan Aakesen, kant og holdkammerat på  
Hvidovres Volleyligahold:
”Når man har spillet de steder, han har, og 
har det bundniveau, han har, så bliver hele 
holdet automatisk inspireret og motiveret. 
Alle hæver deres niveau, for alle skal gøre, 
som Mads gør. Det er meget tydeligt,  
at han trækker alle med op,” siger Dan 
Aakesen. 

20.30
Dagen er ved at være omme for Mads 
Ditlevsen. Han kan lige nå et hurtigt bad, 
inden han skal træne Hvidovres 1. damer 
i serie 1. Igen er det fysiske og tekniske i 
højsædet til aftenens træning.
”Mads er glad og opbakkende. Og så kom-
mer han med en masse nye input. Han 
har meget fokus på teknikken, og vi kan 
tydeligt mærke, at han har nogle andre  
øvelser, end dem vi har været vant til 
at lave og som har kørt lidt i ring,” siger  
Louise Jørgensen, der spiller på serie 
1-holdet og har spillet volleyball i 17 år.

”Mads stiller rigtig høje krav. Når han sæt-
ter en øvelse i gang, så tænker vi nogle 
gange, at det kan vi da ikke. Men vi skal 
prøve alligevel og gøre det så godt, vi kan. 
På den måde presser han os på en god 
måde til at komme i gang med noget, som 
vi ellers ikke ville have lavet,” siger hun.
Omkring 22.30 er Mads Ditlevsen tilbage 
i privaten. En dag i hans nye volleyballtil-
værelse i Danmark er slut.
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blå bog
MADS HARTMANN DITLEVSEN
diagonal, 
hvidovre Volleyball klub
198 cm
str. 46 i sko
født 13. juni 1984
opvokset i karrebæk, bor nu i 
hvidovre
begyndte til volleyball, da han 
var 11 år gammel
klubber: karrebæk if, oure ie, 
dhg odense, marienlyst, bayer 
Wuppertal (tyskland), tonno 
Callipo Vibo Valentia (italien), 
bassano Volley (italien), remat 
Zalau (rumænien), tomis Con-
stanta (rumænien), topvolley 
antwerpen (belgien) og hvi-
dovre Volleyball klub.

Foto: Morten Olsen



volleyball MAGASINET10

Matchfixing anses flere steder som en større trussel mod sportens 
velbefindende end doping. Det er en illusion og naivt, hvis man tror, 
at matchfixing ikke kan ramme volleyball, siger sportsdirektøren.

Volleyball er 
absolut i farezonen 
for matchfixing

MatcHFIxINg

11 sager om matchfixing på blot et  
enkelt år. Det er tal, som i den grad har 
fået alarmklokkerne til at ringe i DIF’s 
matchfixingnævn, der blev etableret sidste 
år. Retorikken om truslen mod sporten har 
da også været helt oppe på de høje nagler: 
”Matchfixing er en alvorlig trussel mod 
idrættens integritet. Går vi ikke til modan-
greb, så kvæler matchfixing idrætten,” har 
Niels Nygaard, formand i DIF, sagt dif.dk.
”Hvis det her ikke stopper, kan vi lige 
så godt pakke hele butikken sammen,” 
har Jesper Frigast Larsen, leder af DIF’s 
matchfixingsekretariat, sagt til Idrætsliv.
Matchfixing er en alvorlig problemstilling, 
som skal tages yderst seriøst – også inden 
for volleyballens verden.
”Det er en illusion og naivt, hvis man tror, 
at matchfixing ikke kan ramme volleyball, 
da det ikke er så stor en idrætsgren i Dan-
mark som fodbold og håndbold. Matchfix-
ing sker netop steder, hvor eksponeringen 
og fokus er lav. Og hvor lønningerne i 
ligaen måske ikke er så store. Det er disse 
steder, at udøvere lettere kan blive overtalt 
til at købes til snyd,” siger Mikael Trolle, 
sportsdirektør i Dansk Volleyball Forbund. 
Han mener, at man på nuværende  
tidspunkt måske kun har set toppen af 
isbjerget. Derfor følger Dansk Volleyball 
Forbund også DIF’s regler og anbefalinger 
på området og holder, i det omfang det er 
muligt, øje med, at der ikke sker mistæn-
kelige ting i volleyball. 

”Volleyball er absolut i farezonen for 
matchfixing, da der kan spilles på rigtig 
mange ting i en volleyballkamp. Jo flere 
nicheagtige ting, der er at spille på, og som 
ikke nødvendigvis påvirker resultatet, jo 
flere muligheder er der for matchfixing,” 
siger Mikael Trolle. 
DIF har netop udvidet forbundets match-
fixingregler til også at gælde ’anden uetisk 
adfærd’. Og ifølge Jesper Frigast Larsen 
er det værd at tage en diskussion om 
matchfixing med alle, der dyrker idræt i 
foreningerne.

”Det må være op til den enkelte forening, 
hvor meget, man vil diskutere det her. 
Men jeg mener helt sikkert, at lige så  
snart, der kan bettes på en kamp, så skal 
man tage en snak i den enkelte forening,” 
siger han til Idrætsliv. 

”Vi har ikke nogen indikationer på, at der 
har været matchfixing i dansk volleyball. 
Men vi ved, at andre idrætsgrene, som 
ikke ligger så langt fra vores, er blevet 
kontaktet af kriminelle bagmænd. Så den 
danske volleyballverden skal være meget 
opmærksom, i det øjeblik man begynder at 
få mærkelige henvendelser over Facebook, 
mail eller telefonen. Det skal man holde 
sig langt fra,” siger Mikael Trolle.

Læs mere om matchfixing på www.dif.dk/
da/foreningsliv/stop_matchfixing.

af Jakob WÄrme hansen

Matchfixing, spil på egne kampe og 
misbrug af intern viden er forbudt

SPIL SPILLET
Hvem ved mest om sport

www.spilspillet.dk

Kampagnepartner:

Hotline
Kontakt hotlinen, hvis du er i 
tvivl om reglerne for spil og 
betting på sportskonkurrencer. 
Man skal kontakte hotlinen, 
hvis man kender til overtræ-
delser af matchfixingreglerne. 

Tlf. 70 70 70 94. 

mail@stopmatchfixing.dk 

stopmatchfixing.dif.dk

Spil 
spillet

PAS PÅ!
matchfixing og anden uetisk adfærd 
er for eksempel:
- forsætlig manipulation af resultatet 
af en idrætskonkurrence
- forsætlig underpræstation
- forsætligt nederlag i en konkurrence
- bestikkelse af eller trusler mod en 
anden person for at påvirke en idræts- 
konkurrence i en bestemt retning
- misbrug af intern viden, for eksempel 
ved at videregive oplysninger, der 
kan udnyttes i forbindelse med spil 
(betting)
- spil på egen konkurrence, også selv 
om der spilles på sejr
- modtagelse af gaver, der ikke 
hænger naturligt sammen med den 
pågældende idrætskonkurrence

SANKTIONER
overtrædes reglerne om matchfixing 
og tilsvarende uetisk adfærd kan 
der sanktioneres med udelukkelse, 
bøde, inddragelse af præmiepenge og 
diskvalifikation af opnåede resultater. 
et uafhængigt matchfixingnævn under 
dif afgør sager, der indbringes for 
nævnet af dif’s matchfixingsekretariat
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Kanal Sports faste volleyballkommentator, anderes Frank, er igen i år 
fast mand på sidelinjen i Volleyligaen. Her kommer han med sine 
forventninger til sæsonen i Danmarks  bedste volleyballrække for herrer.

Det bliVer 
helt VilDt 
spænDenDe 
i år

VOLLEYLIgaEN 2014: VOLLEYLIgaEN ER I gaNg. FÅ HELE OVERBLIKKEt OVER 
KLUBSKIFtER, NYE PROFILER Og SaMtLIgE tRÆNERES MÅLSÆtNINg. 

Først og fremmest glæder vi os til at sende 
fra Volleyligaen for tredje år i træk. Det er 
et fedt produkt, som vi ser en god fremtid 
i – også i forhold til vores betting-firma, 
Bet25. Volleyball er en super sport at lave 
betting på. 
Det virker til at blive helt vildt spændende 
i år. Der er lagt op til mere uforudsige-
lighed, end der har været i de seneste  
sæsoner. Jeg tror, at især københavner-
holdene bliver rigtig spændende at følge. 
Det er en kæmpe gevinst at få lov til at se 
Mads Ditlevsen tilbage i dansk volley. Han 
er en spiller, der ene mand kan flytte noget 
for Hvidovre. Det er nærmest det bedste, 
der er sket for Volleyligaen. Og han kom-
mer til en klub, som er i fremgang og drill-
ede Gentofte sidste år i kvartfinalen. At få 
ham hjem og se, hvad han kan gøre, det 

bliver helt vildt spændende.
Så er der Ishøj, som jeg ikke rigtig ved, hvad 
kan, men det virker som en dark horse, og 
det er fedt nok for turneringen. 

Gentofte og Marienlyst er stadig favorit-
ter i mine øjne. umiddelbart ser Gentofte 
mere interessant ud, spiller for spiller, end 
de g jorde sidste sæson. Det er interessant 
med Martin Stenderup som ny træner, og 
det er også en kæmpe gevinst for deres 
hold, at Casper Munk er tilbage. Sidste 
sæson var de meget afhængige af, at Mar-
tin Bülow spillede en god kamp. 

Man ved aldrig helt præcist, hvad de 
amerikanere kan, som Marienlyst henter 
ind. Men jeg forventer, at det er et mindst 
lige så stærkt hold som i sidste sæson. Det 

er stadig de to hold, som kommer til at 
ligge og slås om mesterskabet. 
Jeg tror, at Gentofte bliver mestre, fordi 
holdet ser mere komplet ud end sidste år. 
Det kommer til at tage tid for Marienlyst 
at blive spillet sammen. De skal selvfølgelig 
ikke toppe, før de rammer slutspillet. Men 
Gentofte ser bedre ud, og det, at Casper 
Munk er tilbage, kan lige akkurat være 
tungen på vægtskålen til Gentoftes favør.
Det ekstra krydderi på denne sæson er, 
at Mads Ditlevsen og Casper Munk er 
tilbage. Hold øje med dem og de ameri-
kanske spillere, som også er i ligaen og 
har nogle fantastiske kvaliteter. Ditlevsen 
er blevet kåret til den bedste spiller i den 
belgiske liga. At få ham tilbage til den  
danske liga er helt fantastisk. En en-
estående profil. 

af Jakob WÄrme hansen

Foto: Klaus Sletting
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Foto: Gentofte VolleyFoto: DHV Odense

sidste års sølvvindere sluttede grundspillet på en 3. plads. i 
kvartfinalen ventede hvidovre, som blev besejret 2-1 i kampe. 
i semifinalen besejrede nordsjællænderne middelfart over tre 
kampe. finalekampene mod marienlyst var uhyggeligt tætte, så 
gentofte er opsatte på revanche i denne sæson. gentofte søger 
også oprejsning, efter at marienlyst slog nordsjællænderne i 
pokalfinalen.

Cheftræner Martin Stenderup:
”Vi har deltaget i turneringer i både sverige og holland. Vi 
har bevidst søgt at spille mod udenlandske hold for at møde 
andre modstandere, end dem vi er vant til. Vi har mange nye 
spillere i truppen, blandt andet en ny hæver, og det tager tid at 
få dem spillet sammen. holdet skal finde rytmen med vores nye 
hæver.”
”målet er at vinde det hele. Vi var i alle finaler sidste år, og der 
vil vi også være i år. og når man er i finalen, så kan man lige så 
godt vinde den.”
”det bliver afgørende, at vi er stabile. Vi har vel nok danmarks 
bredeste trup med mange gode spillere på samme niveau 
på alle positioner. det betyder, at vi har bedre træninger end 
mange andre, og det skal vi udnytte. i min optik har vi spillere til 
to hold, som kan spille sig i en dm-finale.”

Bud på en kommende danmarksmester:
”os og marienlyst. marienlyst har samme stamme som sidste 
år, hvor de jo vandt. de har fået en ny hæver og en ny kant som 
gode garderinger. Vi har gode spillere på alle positioner. så alle 
spillere har god opbakning og sparring til træning. Jeg tror på, 
at vi kan vinde Volleyligaen i år.” 

Truppen
morten hjulmand, kant
thomas kainamura, center
ibrahim alievski, libero
simon gade, center
Colin Carson, hæver (Canada)
aske mørkeberg sørensen, center

mads møllgaard, kant
martin kjær, center
Joakim larsen, kant (norge)
martin bülow-nielsen, diagonal
sebastian mikelsons, hæver
oscar møllgaard, kant
philip metin Özari, kant
Casper munk Christiansen, kant

Tilgange: 
Colin Carson, hæver (Wolfpack, Canada)
Casper munk Christiansen, kant (CV mitteldeutschland, tysk-
land)
aske mørkeberg sørensen, center (CV mitteldeutschland, 
tyskland)
simon gade, center (skade)
martin kjær, center (randers)
oscar møllgaard, kant (2. holdet)
philip metin Özari, libero/kant (Wolfpack, Canada)

Afgange:
staffan blomgren, kant (sverige)
Christian tang-Jensen, center (2. holdet)
mikkel simonsen, center (stoppet)
mikkel møller andersen, hæver (2. holdet)
Jeppe tholstrup bach, libero, (2. holdet)
Joakim larsen, kant (træner)
morten riisgaard, center (hvidovre Volleybal klub)

Profiler: 
Casper munk: ”Casper er kommet hjem fra udlandet med en 
masse rutine og erfaring i bagagen. den skal han give videre til 
de andre på holdet, og det er han netop manden, der kan.”
aske mørkeberg sørensen: ”han kommer også hjem efter et 
udlandsophold. aske er en af de bedste centerspillere i dan-
mark. han blokerer godt, og han angriber godt. han er komplet 
på den position.”

dhV er et af de nye ansigter i Volleyligaen i denne sæson. 
oprykkerene fra odense vandt 1. division vest i overbevisende 
stil med 16 sejre og blot tre nederlag. efter af have tabt opgøret 
mellem 1. division øst og vest til ishøj, skulle dhV odense ud i to 
kvalkampe mod aalborg fra Volleyligaen for at få adgang til det 
fornemmeste volleyballselskab i danmark, som de sikrede med 
samlet 7 point bedre score.

Cheftræner Dennis Hansen:
”Vi har været lidt plaget af, at beachvolleyspillerne er kommet 
sent i gang. de skal lige finde deres indendørsben igen. sam-
tidig har vi fået en ny hæver, som skal finde rytmen sammen 
med vores gamle hæver. og lidt småskader har også drillet flere 
spillere.”
”målet er ikke at rykke ned. samtidig håber jeg, at vi kan drille 
et par af de gode hold. når vi er spillet sammen, så kan vi 
ramme et godt topniveau – især på hjemmebane. på de gode 
dage kan vi godt drille de store.”
”det bliver afgørende, at vi får spillet holdet ordenligt sammen. 
Jeg tror på, at vi kan finde et godt niveau. samtidig er det 
vigtigt, at vores profiler holder hele sæsonen, at de spiller godt 
og ikke bliver skadet. desuden skal vores unge kræfter, som 
ligger lige under start- 7’eren, begynde at trykke på. for mig er 
holdets og spillernes udvikling lige så vigtig som placeringen.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”det bliver tæt. men jeg tror, det bliver en kamp mellem gen-
tofte og marienlyst. marienlyst har umiddelbart den stærkeste 
start -7’er, men gentofte har en lidt bredere trup og har flere 
strenge at spille på.”

Truppen
mathias illum, hæver
nikolaj hjorth, kant

mike linde, center
rasmus frost gjengedal, kant/diagonal
alexander pfeiffer Cappelen, hæver
kamil guzy, center (polen)
rasmus skov langhorn, libero
daniel Jonassen, kant/libero
søren olivarius, kant
hélio pontes, kant (portugal)
mads brocki rosager, diagonal
kasper petersen, center
magnus føns foldager, kant
kristoffer abell, kant
anders bay als, hæver
dennis spile hansen, kant/diagonal
mathias Vilstrup havemose, libero

Tilgange: 
kristoffer abell, kant (aarhus volley)
mathias illum, hæver (soldat)
kamil guzy, center (polen)

Afgange:
Jacob skovgaard, center (udlandet indtil februar)

Profiler: 
kristoffer abell: ”han har spillet i Volleyligaen før for holtes 
talenthold. han har været med omkring u-landsholdet. Jeg 
forventer mig meget af ham, men har ikke set så meget endnu, 
da han har haft en lang beachvolleysæson. men jeg tror på, at 
kristoffer kan gå ind og gøre en forskel.”
kasper helverskov petersen: ”kasper er et af de største cen-
tertalenter i dansk volleyball. han er kun 15 år og bliver virkelig 
spændende at følge. han kan allerede ufatteligt meget volley-
mæssigt, og jeg tror på, at han kan levere mod de allerbedste.”

gentofte VolleyDhV oDense



Foto: Ishøj VolleyFoto: Hvidovre Volleyball klub

ishøj er det andet oprykkerhold i Volleyligaen i denne sæson. 
klubben fra den københavnske vestegn dominerede 1. division 
øst i sidste sæson, hvor det blev til 18 sejre ud af 19 mulige. selv 
om ishøj havde udebane i kvalifikationskampen mellem vin-
deren af 1. division øst og vest, vandt de 3-0 i hjallesehallen og 
bookede en direkte billet til danmark fineste volleyballrække.

Cheftræner Marcin Janczak:
”i træningerne har vi fokuseret på at lave øvelser, som styrker 
musklerne og udsatte led. Vi tør og vil ikke gå ind til en sæson, 
hvor vi bare krydser fingrene for, at ingen bliver skadet. des-
uden har vi lavet en del teambuilding.” 
”Vi går benhårdt efter at slutte i top fire allerede i år. det mener 
jeg, at vi er gode nok til. derudover vil vi også gerne i semifi-
nalen i pokalturneringen. klubben skal være blandt danmarks 
bedste inden for den nærmeste fremtid. siden vi søsatte vores 
eliteprojekt for tre år siden, er det gået rigtig hurtigt, og vi har 
været igennem en rivende udvikling. Vi vil fortsætte med at 
forbedre os endnu mere, så toppen af dansk volleyball ikke kun 
er marienlyst, middelfart og gentofte.”
”en god sæson for os indebærer en plads blandt de fire bedste 
hold i både Volleyligaen og pokalturneringen. derudover er det 
vigtigt for mig som spillende træner, at vi vokser som hold. Vi 
har en god moral og stemning på holdet, og vi laver alt sam-
men.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”det er svært at sige på nuværende tidspunkt. men når sæ-
sonen har været i gang i et par måneder, så vil der danne sig et 
billede af, hvem der ser ud til at være stærkere end de andre. 
men sidste års top med marienlyst, gentofte og middelfart vil 
formentlig være med igen – og måske ishøj.”

Truppen
tomasz guzialek, diagonal (polen)
adam lukasik, kant (polen)
Chris piglowski, hæver (polen)
sebastian sobczak, kant (polen)
asmus böttcher, hæver
rafal gosik, kant (polen)
marcin Janczak, center (polen)
sohaib ali, libero (holland)
kasper turobos, libero (polen)
kamil makuch, diagonal (polen)
damian nowak, center (polen)

Tilgange: 
lukasz krawczuk, hæver (stoppet)
robert Zuchowski, libero (2. holdet)

Afgange: 
kacper turobos, libero (polen)
Chris piglowski, hæver (polen)
sebastian sobczak, kant (polen)
kamil makuch, kant (polen)
dimitry illiev, diagonal (2. holdet)
damian Wojtasik, kant (polen)

Profiler:
sebastian sobczak: ”sebastian har fået en virkelig god start i 
klubben. han er en god fyr og en fremragende spiller. 

sebastian er virkelig god i modtagningen, og så kan han score 
point fra alle vinkler. Vores hold er meget lige niveaumæssigt, 
så det er svært for mig at fremhæve en spiller som profil frem 
for en anden.”

en 7. plads i grundspillet og 13 point på kontoen var, hvad det 
kunne blive til for hvidovre i sidste sæson. dermed ventede 
der vestegnsklubben en svær modstander i kvartfinalen i form 
af gentofte. hvidovre bed godt fra sig i første opgør, hvor det 
blev til en 3-1-sejr hjemme i frihedens idrætscenter, men på 
udebane i kildeskovshallen var gentofte for stærke og vandt 
3-0 og 3-1. 

Cheftræner Denis Janka:
”Vores største fokus har været at få implementeret en ny måde 
at træne og tænke på. Vi har primært fokuseret på det fysiske 
frem for at spille mange træningskampe. det fysiske er et nød-
vendigt fundament, som holdet skal bygges ovenpå. derefter 
kan vi lægge de tekniske og forskellige taktiske lag på.”
”målet er at tage et skridt op i forhold til sidste sæson, hvor vi 
sluttede som nummer seks. i år vil vi gerne i semifinalen, men vi 
er et nyt hold og en ny træner. det tager tid, måske en halv sæ-
son, inden vi kan danne os et realistisk billede af, hvor vi står. 
men det er sikkert, at vi vil gribe alle de chancer, som opstår.”
”for mig, som træner, er det vigtig at se holdet udvikle sig som 
en samlet trup. spillerne har virkelig støttet hinanden meget, 
selv om de til træning konkurrerer både med og mod hinanden. 
Jeg er sikker på, at hvis vi træner godt og arbejder hårdt, så 
følger resultaterne med. holdet skal fortsætte den gode 
udvikling, som det har været inde i de seneste par år.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”mange klubber har fået nye spillere, men marienlyst, middel-
fart og gentofte er de tre bedste hold på papiret. men man ved 
aldrig, hvad der sker, når sæsonen er i gang.”

Truppen
mathias spendrup petersen, libero
dan aakesen, kant
morten riisgaard,center
asbjørn ried, center
søren due Jacobsen, center
tim Christensen, diagonal

nicolai houmann, center
mathias lambach, hæver
martin henningsen, kant
Jovan Šajnberger, kant (serbien)
Ulrich tyndeskov, kant
mads ditlevsen, diagonal
lars lehre løvberg, kant (norge)
mads hoffmann, hæver
Jan Vinther, diagonal
Jonathan gunge, kant
Christer Winther Johansen, libero
peter tune, center

Tilgange: 
mads ditlevsen (antwerpen, belgien)
mads hoffmann, hæver (ksV)
Christer Winther Johansen, libero (gentofte Volley)
Jovan Šajnberger, kant (serbien)
Jonathan gunge, kant (holte)
Jan Vinther, komplementær (gentofte Volley)
peter tune, center (ksV)
morten riisgaard, center (gentofte Volley)

Afgange: 
Vitalijs Cinne, kant (letland)
Jon Junker, hæver (sV schwaig, tyskland)
Uros marinkovic, kant (serbien)
morten fog, center (schweiz)

Profiler: 
mads ditlevsen: ”Jeg vil kun fremhæve én, da han kommer til at 
spille en helt særlig rolle: mads ditlevsen. han er indlysende en 
profil og kommer med en masse erfaring. Jeg har været profes-
sionel træner i 13 år, og mads har samme attitude og indstilling. 
han er en professionel spiller, og det skal han prøve at overføre 
til holdet og den danske liga. han får resten af holdet til at 
arbejde hårdere. mads kan ændre den måde, som spillerne 
tænker volleyball på.”

ishøj VolleyhViDoVre Volleyball Klub
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Foto: Randers Novo VolleyFoto: Middelfart Volleyball klub

randers novo sluttede på en fjerdeplads i sidste sæson 
med 23 point efter otte sejre og seks nederlag. i kvartfinalen 
ventede holte, og selv om det blev til en 3-2-sejr ude mod nord-
sjællænderne i den anden kvartfinalekamp, måtte kronjyderne 
se sig besejret efter to hjemmebanenederlag på 1-3. 

Cheftræner Søren Hansen:
”Vi har brugt en del tid på at samle holdet. Vi har haft spillere 
nok, men det tager tid at finde hinanden. Vi er muligvis ikke så 
langt fremme i sammenspillet endnu, da vi har fokuseret meget 
på vores blok og forsvar. Vi er selvfølgelig også begyndt at 
kigge på angrebsspillet, men vi skal lidt ind i sæsonen, inden vi 
kan fokusere på noget mere specifikt i træningen.”
”min målsætning er, at vi spiller på en måde, hvor vi går efter 
at vinde. spillerne skal tage ejerskab i de forskellige situationer 
i en kamp. det er sådan, at vi vinder som et hold, og det er det, 
vi arbejder hen imod. Vi er klar over, at der er hold i ligaen, som 
er stærkere end os. men hvis spillerne tager ejerskab, så går vi 
efter, hvad vi kan nå.”
”det bliver afgørende, at spillerne kan stille sig på linjen og 
gå ind til en kamp med fællesskab og en sikkerhed i sig selv 
og hinanden om, at alle tager ejerskab i kampen. så må vi se, 
hvordan det udvikler sig i hver enkelt kamp. Vi er et nyt hold, og 
vi skal rykke tættere sammen gennem sæsonen.”

Bud på en kommende danmarksmester:
”Jeg har set marienlyst og middelfart i opstarten, og de ser 
stærke ud. Jeg har ikke set gentofte spille, men de ser også 
meget stærke ud på papiret. og så bliver det spændende at se, 
hvad hvidovre kan drive det til.”

Truppen
Jim høeg, libero
morten davidsen, libero
frederik daugaard, kant
karl fuglsbjerg, kant
kristian Vinther, kant
Jonas muff, center
martijn van der aa, center
Jevgen tyurev, kant (Ukraine)
piotr galka, kant (polen)
adrian kula, hæver (polen)

tiago silva, kant (brasilien)
Christian hesselbjeg, hæver
kristian holst, center 
mathias elm, kant

Tilgange:
kristian holst, center (2. holdet)
martijn van der aa, center (2. holdet)
Christian hesselbjerg, hæver (aarhus Volley)
adrian kula, hæver (polen)
piotr galka, kant (polen)
kristian Vinther, kant (2. holdet)
frederik daugaard, kant (2. holdet)
tiago silva, kant (aabyhøj)
mathias elm, kant (ikast)
morten davidsen, libero/kant (lyseng)

Afgange:
niels knudsen, kant (stoppet)
thomas back pedersen, diagonal (stoppet)
nikolaj grove, kant (stoppet)
nikolaj bertelsen, hæver (asV)
simon søndergaard, kant (asV)
martin kjær, center (gentofte)
nikolai haun, hæver (middelfart)
Jóhan petur á stongum, libero (beachvolley)
martin bang kristensen, center (stoppet)
nikolas frandsen, center (stoppet)
morten gregersen, diagonal
nikolai bertelsen, hæver

Profiler:
Christian hesselbjerg: ”han er en af de spillere, som jeg håber, 
bliver en profil for os. Christian skal ind og styre angrebsspillet, 
og det tror og håber jeg, han kan. det er vigtigt, at han forstår at 
spille rigtigt med holdet.” 

adrian kula: ”Vi har to hævere i form af Christian og adrian. 
der venter dem en stor opgave, da de begge er nye i klubben, 
og hele holdet er nyt. de skal sætte sig ind i holdet, og det skal 
jeg også hjælpe dem med. adrian skal ind og dirigere holdet og 
virkelig forstå, hvad holdet formår.”

middelfart sluttede toer i grundspillet i sidste sæson med 11 
sejre og tre nederlag. dermed var fynboerne direkte i semifi-
nalen, hvor gentofte ventede. middelfart tog første stik med en 
3-1 sejr hjemme i lillebæltshallen, inden gentofte tog næste 
stik med 3-2. med grundspillets 2. plads havde middelfart hjem-
mebanefordel i den 3. og afgørende kamp, som gentofte dog 
vandt 3-2.  

Cheftræner Thomas Kröger:
”Vi har spillet udmærket i vores testkampe frem mod sæson-
starten. niveauet er også iorden, hvilket vi viste ved at slå 
marienlyst. Vi har været i tyskland for at træne, spille kampe og 
teambuilde. de nye spillere og hele holdet skal generelt lære 
hinanden bedre at kende og rystes sammen.”
”Vi har en målsætning om at forbedre os – både individuelt 
og som hold. Vi har ikke en målsætning om medaljer endnu. Vi 
fokuserer på at udvikle os til et højere niveau, og så må vi se, 
hvad det kan ende med. Vi spiller selvfølgelig for at vinde så 
mange kampe som muligt. men mange hold er blevet bedre, så 
vi fokuserer på os selv.”
”Vi skal give os 100 procent i hver kamp. Uanset om vi vinder 
eller taber, så skal vi efter kampen kunne sige til os selv, at vi 
gav den, alt hvad vi havde. hvis vi gør det, så tror jeg på, at 
resultaterne følger med.”

Bud på en kommende danmarksmester:
”selvfølgelig marienlyst – de er forsvarende mestre. derudover 
bliver det interessant at følge mads ditlevsen i hvidovre. han 
var en af de bedste spillere i belgien i sidste sæson og er dan-
marks bedste spiller.  generelt ser jeg frem til at skulle spille 
mod de hjemvendte danske landsholdsspillere som Casper 
munk og aske mørkeberg sørensen. det er godt at se dem i 
den danske liga. det højner niveauet i Volleyligaen, som aldrig 
har været højere. det er vigtigt for dansk volleyball.”

Truppen
nikolai haun, hæver
nikolej Vang nielsen, center
morten overgaard, kant 
mads Qvist, hæver
Jacob Winther, center 
kasper rode nielsen, libero
Christoffer børme Jensen, kant
rasmus breuning nielsen, kant 
simon bitsch, kant 
Jaroslav bogdanovic, diagonal (litauen) 
kristjan Valdimarsson, center (island) 
akim bushe, center (trinidad & tobago) 
simon ellegaard andersen, center 

Tilgange: 
akim bushe, center (trinidad & tobago)
nikolai haun, hæver (randers novo)
mads Qvist, hæver (kolding)
simon andersen, center (aarhus Volley)

Afgange: 
Jeff Zornig, hæver (groningen, holland)
marjan spasic, libero (serbien)

Profiler:
Jaroslav bogdanovic: ”han er en meget temperamentsfuld 
spiller. Jaroslav har evnen til tage sagen i egen hånd og ved at 
udstråle så megen gejst på banen, kan han skabe et godt flow 
og løfte hele holdet til sejr.”

simon bitsch: ”simon er landsholdsspiller og vokser rigtig 
meget som leder på banen i øjeblikket. han går ind og tager 
ansvar, og han er en rigtig vigtig spiller for os.” 

ranDers noVo VolleymiDDelfart Volleyball Klub
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Foto: Aalborg HIK

aalborg hik får endnu en sæson i danmarks bedste volley-
ballrække, selv om nordjyderne egentlig rykkede ned i sidste 
sæson. aalborg sluttede nederst i tabellen med en enkelt sejr 
og tre point på kontoen. i kvalifikationsspillet blev det til tre 
sejre, men det var ikke nok til at holde dem i Volleyligaen. red-
ningen kom i form af holte, der har trukket sit bedste hold fra 
Volleyligaen i denne sæson.

Cheftræner Thomas Skifter Bertelsen:
”Vi har øvet os meget på at spille spillet. Vi har trænet godt og 
deltaget i en del opstartsstævner. Vi har stor fokus på fysikken 
og på, at alle spillerne har grundformen på plads, så vi har 
været en del i styrketræningslokalet. derudover har vi også 
været på nogle ryste sammen-ture med holdet.”
”Vi skal bygge videre på vores unge hold i denne sæson og ud-
vikle os. Vi fik en masse tæv sidste år, og vi må tage udgangs-
punkt i, at det bliver det samme i denne sæson. men vi har fået 
lidt mere erfaring, og for os handler det om overlevelse i Vol-
leyligaen. Vi skal blive så gode som mulige i efteråret, så  vi er 
bedst muligt klædt på, når vi sandsynligvis skal spille kvalifika-
tion til Volleyligaen til foråret.”
”Vi har en meget smal trup, så vi skal helt ikke have nogen 
skader. det bliver altafgørende for os. Vi har en lille og stabil 
trup, som har brug for at træne meget sammen. hvis vi skal lave 
omfattende ændringer, så falder vi for meget i niveau.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”de sædvanlige. det er de to fynske hold og gentofte. gentofte 
har fået nogle stærke folk tilbage, og de ser rigtig godt ud. men 
hvidovre har fået mads ditlevsen tilbage fra udlandet, så de er 
en dark horse, men jeg tror ikke, at de kan gå hele vejen endnu. 
samtidig kan ishøj overraske meget med alle deres polske 
spillere.”

Truppen
mads Zacharias richter, kant
nicolai aarup nielsen, center 
kenneth Clausen, libero
Jens østergaard pedersen, diagonal
mads peter hilligsøe, kant
thorvald danielsen, hæver (færøerne)
nicklas Wallentin daugaard, center 
Johannes nedergaard larsen, diagonal
mikkel munch Jensen, kant 
gunnar Jørgensen, kant (færøerne) 
thomas kjems, diagonal
niels nørskov pedersen, center 
mikkel Vestergaard, center 
patrick holbæk Jørgensen, kant

Tilgange: 
niels nørskov pedersen, center (2. holdet)
mads richter, kant (brønderslev)

Afgange:
haavard andersen, center (norge)

Profiler:
thorvald danielsen: ”han er vores hæver og hjernen i det hele. 
thorvald er en af de ældre spillere med mere rutine og har 
spillet landskampe for færøerne. han bliver meget vigtig for os. 
mange på holdet har ikke prøvet så meget endnu, så de skal 
lære af ham.”
mads peter hilligsøe: ”han er holdets humørbombe og har et 
super drive og energi. Udover at mads er vigtig på banen, så er 
han altid et positivt indslag, og han prøver at drive hele holdet 
fremad.” 

aalborg hiK
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Foto: Boldklubben Marienlyst

marienlyst var suveræne i sidste sæsons grundspil, hvor fyn-
boerne gik ubesejrede igennem med 14 sejre. efter fem tætte 
finalekampe mod gentofte kunne marienlyst 15. april endelig 
løfte dm-pokalen og fejre sit tredje danmarksmesterskab i 
træk. fynboerne vandt the double, da de også blev pokal-
mestre – ligeledes med en finalesejr over gentofte. 

Cheftræner Mikkel Hauge:
”Vi har fokuseret på at møde nye modstandere i forberedel-
serne. Vi har blandt andet været i paris for at møde prob-hold. 
Vi har slået stærke hold, og resultaterne har egentlig været 
over forventning. frederik mikelsons har desværre været meget 
skadet, så vi har spillet uden libero i opstarten. formmæssigt er 
vi, hvor vi skal være.”
”Vi går altid efter at vinde alle kampe. og derfor går vi også 
efter at vinde guld. Vores trup er lidt smallere i år, så det bliver 
lidt sværere end sædvanligt, men vi vil vinde.”
”det bliver vigtigt for os, at vi ikke får nogen væsentlige skader 
på kanten eller i defensiven hos vores modtagningsspillere. der 
er vi lidt skrøbelige. men til gengæld har vi en god bredde på 
midten.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”gentofte må kunne kalde sig selv for kæmpe favoritter. men 
jeg anser også os selv som kandidater i en pulje sammen med 
middelfart. så er der en dark horse i form af hvidovre. det 
afhænger meget af, om mads ditlevsen-effekten når at slå 
igennem. men én spiller kan flytte meget. de har et dygtigt hold 
på papiret.”

Truppen
graham mcilvaine, hæver (Usa)
peter Jensen, kant
rasmus rask Christensen, center

Jace olsen, kant (Usa)
sigurd neltoft Varming, diagonal
frederik mikelsons, libero
lars-ivar henriksen, diagonal (norge)
daniel thomsen, center
emil foldager, hæver
Jakob andersen, all-round
hafsteinn Valdimarsson, center (island)
Jeppe tryggedsson, kant
rune rye huss, center

Tilgange: 
graham mcilvaine, hæver (Usa)
Jace olsen, kant (Usa)
daniel thomsen, center (skade)

Afgange:
Joshua Walker, kant (finland)
Conor eaton, hæver (finland)
fabian Cantamessi, kant (frankrig)
lars ivar henriksen, diagonal (2. holdet)
peter næsborg schøler, kant (beachvolley)

Profiler:
graham mcilvaine: ”han er en ufattelig dygtig hæver. gra-
ham er to meter høj, så det ændrer også vores muligheder i 
blokaden. derudover er han venstrehåndet. han bliver helt sik-
kert en profil i Volleyligaen, der er ingen andre på hans niveau, 
og han bliver sjov at følge.”

daniel thomsen: ”daniel er tilbage, og det er rigtig vigtigt for 
holdet både på og uden for banen. han åbner munden, når der 
er behov for det. han kommer til at supplere peter Jensen rigtig 
godt i at gå forrest.”

bolDKlubben marienlyst
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Kanal Sports faste volleyballkommentator, anderes Frank, er igen 
i år fast mand på sidelinjen i Volleyligaen. Her kommer han med sine 
forventninger til sæsonen i Danmarks bedste volleyballrække for damer.

Kan De 
trylle 
i holte?

VOLLEYLIgaEN 2014: VOLLEYLIgaEN ER I gaNg. FÅ HELE OVERBLIKKEt OVER 
KLUBSKIFtER, NYE PROFILER Og SaMtLIgE tRÆNERES MÅLSÆtNINg. 

Jeg er nervøs for, at ingen kommer til at 
kunne true Brøndby for alvor i år. 
Jeg synes, at Holte mangler meget erfar-
ing i form af Lykke Degner, der er taget 
til Canada og Karen Helmer, som er stop-
pet. Jeg er meget spændt på at se, hvordan 
Sven-Erik Lauridsen kan trylle med det 
hold. umiddelbart er de ikke der, hvor jeg 
tænker, at de kan matche Brøndby. 
Spørgsmålet er så igen med Brøndby, hvad 
de får ind af udenlandske spillere. De byt-
ter rigtig mange spillere ud hver eneste 
sæson, og det tager tid at spille et hold 
sammen. Nogle gange virker det, men vi 
har også set nogle enkelte eksempler på, 
at de har haft svært ved at få kemien til at 
fungere på holdet. Det har ramt dem. Men 

hvis de udlændinge, som Brøndby henter 
ind, er tilnærmelsesvis ligeså stærke som 
sidste sæson, så er Brøndby den altover-
skyggende favorit. 
Lyngby spillede sig ind på volleylandkor-
tet i sidste sæson, og dem forventer jeg 
mig egentlig en del af. Jeg er ret sikker 
på, at de i hvert fald kommer i top fire i år 
og måske endnu højere. Det er et meget 
spændende mandskab. 
Man skal heller ikke glemme Fortuna 
Odense – det bliver sjovt med to Odense-
hold i ligaen. Det bliver interessant at se, 
hvad Melcijana Salispahic kan udfolde 
efter sit skifte til DHV Odense. Hun har 
måske ikke altid vist sit bedste spil for 
Fortuna, men har en vigtighed på andre 

parametre med sin store erfaring. Men på 
et hold, hvor hun virkelig skal løfte meget, 
der kan hun sprudle ekstra. 
Man skal være opmærksom på, hvad 
Brøndby hiver ind af udenlandske spillere. 
De har en tendens til at hente nogle rigtig 
spændende spillere. Vi så Duric i sidste 
sæson, som var en topprofil, når hun spil-
lede sit bedste. 

Det bliver vildt spændende at se, hvad der 
kommer til at ske med det her Holte-hold. 
Har de formatet til at komme op og spille 
med om guldet igen? Hvis de har det, så 
er jeg imponeret – for at miste en spiller 
som Lykke Degner, det er som at tage dit 
bedste våben ud af arsenalet. 

af Jakob WÄrme hansen

Foto: Klaus Sletting



Foto: DHV OdenseFoto: Fortuna Odense Volley

fynboerne er et af de nye ansigter i Volleyligaen i denne sæson. 
dhV odense var absolut suveræne i 1. division øst i sidste 
sæson, som holdet fra den fynske hovedstad gik ubesejret 
igennem med 19 sejre i 19 kampe. i kvalifikationskampene 
mellem 1. divisionsvinderne fra øst og vest vandt dhV begge 
kampe mod randers og er nu klar til at tørne ud i Volleyligaen. 

Cheftræner Leif Kingo:
”Vi har deltaget i et par opvarmningsstævner for at blive klar ti 
den nye sæson. ellers har vi trænet meget på at få kørt de nye 
spillere ind på holdet. samtidig arbejder vi på et nyt spilkoncept, 
som jeg af gode grunde ikke kan afsløre, hvad går ud på. kun at 
vi har fokuseret mere på angrebstræningen end tidligere.”
”Vi har en række delmål for denne sæson. første store delmål 
er at blive oppe. det er til at leve med. næste delmål er at 
undgå nedrykningsspillet. Vi skal have noget mere erfaring 
omkring de andre hold, inden vi kan komme med en endelig 
målsætning.”
”alle kampe bliver afgørende for os. Vi er realistiske og ved, 
at vi ikke har en chance imod holte og brøndby, så der skal vi 
bare suge til os og lære. lærerpengene skal vi så bruge, når 
vi møder de lidt svagere modstandere, som vi håber at kunne 
spille med. det bliver et læringsår, og læringskurven skal gerne 
være meget stejl for os.”

Bud på en kommende danmarksmester:
”som jeg ser det, er der to muligheder – holte eller brøndby. 
det er svært at sige, for det afhænger af, hvordan deres nyind-
køb kommer til at fungere på banen. men brøndby tager den 
nok.”

Truppen
heidi berg andersen, libero

kisser hoyer, center
lulu lyngholm, kant 
lone pauli, center
kathrine andersen, diagonal
helene pårup tønder, center
Cirkeline neltoft Varming, center
helle søndergård, kant
melcijana salispahic, diagonal
line trans hansen, kant
marie salling, kant
tuuliki andersen, hæver (estland)
Victoria monrad-øre, libero 
nanna gade, hver (færøerne)
berglind Jónsdóttir, hæver (island) 
andrea Jacobsen, center (norge)
tereza kerpcarova, kant/center (slovakiet)

Tilgange: 
melcijana salispahic, diagonal/kant (fortuna odense)
Cirkeline neltoft Varming, center (fortuna odense)
tereza kerpcarova, center (fortuna odense)
berglind gígja Jónsdóttir, hæver (beachvolley)

Afgange: 
kirstine bay hoyer, center (gravid)

Profiler: 
melcijana salispahic: ”hun kommer med en utrolig mængde er-
faring og rutine, og så er hun fantastisk som person. hun evner 
at have indsigt i, hvordan spillet forløber på banen.”
line trans hansen: ”på trods af sin højde er hun en komplet 
spiller. line er fænomenal i forsvar og modtagning og samtidig 
med fremme. trods sin unge alder har hun stor erfaring.”

fortuna odense havde en glimrende sidste sæson, hvor fynbo-
erne sluttede grundspillet på en 3. plads med 26 point på kon-
toen for ni sejre og fem nederlag. efter at have besejret aarhus 
Volley i kvartfinalen, ventede holte i semifinalen. det var for 
stor en mundfuld for fortuna, som tabte sammenlagt 1-3. det 
blev dog til oprejsning i bronzekampen, hvor odense-klubben 
vandt både ude og hjemme over frederiksberg. 

Cheftræner Kristen Karlik:
”halvdelen af holdet er det samme som i sidste sæson, hvilket 
er utroligt hjælpsomt, når et hold skal udvikle sig. spillerne 
kender også mig, hvordan jeg træner, og det har gjort opstarten 
mere glidende i år. Vi har forberedt os mentalt på, at det bliver 
en lang sæson, hvor vi skal toppe i slutningen. Vi skal blive 
gradvist bedre hele tiden – det er en proces, hvor vi skal finde 
balancen.”
”alle hold vil formentlig gerne vinde. det vil vi også. de store 
slutmål for os er at nå til finalerne. men vi tager sæsonen dag 
for dag og uge for uge. Vi koncentrerer os om at gøre det godt 
til træning og som hold, så tror jeg også, vi er, hvor vi skal være, 
i slutningen af sæsonen.”
”det bliver afgørende, at vi holder os sunde, raske og skadesfri. 
Vi forsøger at træne kroppen til en lang sæson. derfor laver vi 
en del styrketræning, så spillerne er i bedst mulig form. 
spillerne skal gøre opmærksom på, hvis de er trætte.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”det er meget svært at sige på nuværende tidspunkt. når alle 
hold har mødt hinanden, så vil vi have en meget bedre idé om, 
hvem der er ekstra stærke i år.”

Truppen
Christina trasbo, kant

alina sode, kant 
mackenzie allen, hæver (Canada)
emilie holk, libero
lea meilstrup meilstrup, center
mette breuning, center
laura hagemann, diagonal
emma lund Johansen, hæver
malina terrell, kant (Usa)
louise mejnert, libero
Jonna sørensen, kant

Tilgange: 
emma lund Johansen, hæver (2. holdet)
mackenzie allen, hæver (Canada)
malina terrell, kant (Usa)
louise mejnert, libero (frederecia)

Afgange: 
melcijana salispahic, diagonal/kant (dhV odense)
Cirkeline neltoft Varming, center (dhV odense)
tereza kerpcarova, center (dhV odense)
Julie guldager, kant (VC kanti schaffhausen, schweiz)
stine andreasen (gravid)

Profiler: 
Christina trasbo: ”hun er med på 1. holdet for andet år og er en 
god, ung spiller med den helt rette volleyball-attitude. Christina 
har allerede et fantastisk fundament at bygge videre på. hun 
forstår virkelig volleyballspillet, og hun er meget lærenem, så 
hun er inde i en spændende udvikling. Vi har mistet Julie guld-
ager, og det er et kæmpe tab. hun scorede utroligt mange point 
i sidste sæson, og det er en umulig rolle for en enkelt spiller at 
skulle udfylde – så det bliver hele holdets opgave.”

DhV oDensefortuna oDense Volley
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Foto: Brøndby Volleyball klubFoto: Gentofte Volley

holdet fra Vestegnen kronede en flot sidste sæson med 
dm-titlen, som kom i hus efter fire kampe mod holte i finalen. 
grundspillet sluttede brøndby også på toppen med 12 sejre og 
to knebne 2-3 nederlag ude mod frederiksberg og lyngby. de 
blågule kunne samtidig bryste sig af at have årets Volleyliga-
topscorer i form af Julie guldager, som prøver lykken i schweiz 
i denne sæson.

Cheftræner Jens Bang:
”Vi har trænet meget hjemme. og så har vi lavet meget 
teambuilding. holdet har for eksempel været ude at bokse 
og træklatre – det samler holdet bedre. det er noget, vi har 
arbejdet meget med frem mod sæsonstarten. Vi har også flere 
trænere i trænerteamet, så vi nogle gange er fire trænere på. 
det giver flere øjne, og spillerne kan have flere boldberøringer 
pr. træning.”
”målsætningen er at vinde lige som sidste sæson. der kræver, 
at vi træner mere og lægger rigtig meget arbejde i det. men vi 
skal nok blande os blandt de fire bedste hold.” 
”Vi er meget følsomme overfor skader, så vi træner meget 
fitness i år. endnu mere end sidste år. det vil blive to til tre 
gange om ugen. Vi lægger meget vægt på den fysiske del, men 
samtidig har vi tilknyttet en sportspsykolog for at få det mentale 
med.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”holte er et godt bud, hvis de finder en kant, som kan lave 
lige så mange point, som lykke degner gjorde i sidste sæson. 
så kan de være favoritter. lige nu mangler de en pointsluger. 
men ellers er deres hold godt sat sammen. lyngby er også et 
godt bud – de ser rigtig gode ud å papiret. og så er vi selv med 
blandt favoritterne.”

Truppen
eva mielskov bang, hæver 
ida lambach, hæver 
stephanie dahl, libero
sarah angelos, center (Usa)

agnieszka debowska, kant (polen)
amy suzanne town, kant (Canada)
desiree ates, kant (Canada)
sigrid friis Christiansen, hæver
paulina hougaard-Jensen, center
maria mathilde grøn, center
rikke katrine larsen, libero
ida flensted, diagonal 

Tilgange: 
desirée ates, kant (Canada)
amy town, kant (katrineholms Vk, sverige)
sarah angelos, center (Usa)
rikke larsen, libero, frederiksberg Volley
maria mathilde grøn, center (lyngby)
sigrid friis Christiansen, hæver (gentofte)
ida flensted, diagonal (tilbage fra skade)
paulina hougaard-Jensen, center (træningsspiller)

Afgange: 
trine noer kjelstrup, kant (rote raben, tyskland)
simone alexandra asque, kant (pt. uden klub)
mirjana duric, diagonal, (pt. uden klub)
amanda marion anderson, center (frankrig)
michelle isoken osunbor, center (pt. uden klub)
mathilde romanowski, libero (stoppet)

Profiler:
amy town: ”hun var topscorer i den svenske liga i sidste sæ-
son, og hun er ikke blevet dårligere siden. amy er hele pakken – 
hun går til den til træning og er utrolig god i kombinationsspillet. 
havde hun været fem centimeter højere, så havde hun spillet i 
en meget større liga.”
rikke larsen: ”Vi har aldrig haft en topklasse libero, men det får 
vi med rikke. Vi havde line trans hansen, men hun tog tilbage 
til fyn efter en enkelt sæson. liberopositionen er super vigtig 
og kræver noget rutine, og den kommer rikke med.”

der var ikke meget at juble af i sidste sæson for gentofte. et 
rungende 0 i tabellen over vundne kampe, mens 14 nederlag 
lyste alarmerende. klubben sluttede også sidst i kvalifikationen 
til Volleyligaen, og overvejelserne om at spille 1. division var til 
stede hos nordsjællænderne. klubben har dog valgt at kæmpe 
endnu en sæson i danmarks fineste volleyballselskab. 

Cheftræner Colin Carson:
“Vi har fokuseret meget på vores egen træning i opstartssæ-
sonen. Vores tilgang har været at fokusere på træningen frem 
for at spille træningskampe. forhåbentlig sikrer det, at spillerne 
er veludhvilede og fokuserede til sæsonstart.”
”Vi har ikke nogle langsigtede mål lige nu. Vores hovedfokus er 
at tage en kamp ad gangen. Vi kigger ikke frem mod kampen om 
tre uger, eller den vi lige har spillet. fokus er på den kamp, vi 
spiller lige nu eller den næste i kalenderen. når det er sagt, så 
bliver vi meget klogere på, hvor vi vil være som hold, når året er 
ved at være omme, og der er spillet nogle kampe.”
”sammenhæng er hovedmålet for os. Jeg tror, at vi bliver nødt 
til at bruge vores serv som våben for at få de andre hold ud 
af rytme og spilsystem. hvis vi får held med det, så vil vores 
blokadespil og forsvar have mere tid til at forberede sig og 
dermed have bedre mulighed for at score point.”

Bud på en kommende danmarksmester:
“Jeg har kun været i danmark i lidt over en måned, så jeg har 
ikke noget kvalificeret bud på en kommende danmarksmester. 
Jeg ved, at der er mange hold i ligaen, og jeg glæder mig til at 
følge og være en del af Volleyligaen i denne sæson.”

Truppen
anna moll berg, center 
Cecilie fynbo hansen, hæver
kayla anne neto, kant (Usa)

emilie glad bak, kant 
sara stief, center 
thea skafte böttcher, libero
simone Cronvall lindahl, diagonal
frederikke schade Jensen, kant
kimmie bagge mikkelsen, hæver
hanna svensson, kant (sverige)
ida berg siemsen, center 
sigrid lindhardt blomberg, libero

Tilgange: 
kayla neto, kant (VC pfeffingen, schweiz)
kimmie bagge, hæver (frederiksberg Volley)
emilie glad bak, kant (beachvolley)
sigrid lindhardt blomberg, libero (ikast/holte)
ida berg siemsen, kant, (argentina)

Afgange:
amalie owie, kant (holte if)
sigrid friis Christiansen, hæver (brøndby Volleyball klub)
anna olivia bendixen, libero (stoppet)
Christina thers hoffmann, libero (stoppet)
trine pedersen, center (stoppet)

Profiler: 
kayla neto: ”hun er et hoved højere end resten af truppen. 
kayla har fået en god, amerikansk volleyballopdragelse. hun 
kommer med en masse rutine, og hvis vi kan holde hende mo-
tiveret, så bliver hun en uhyre vigtig brik for holdet.”
kimmie bagge: ”hun er virkelig en spiller, der kan hæve vores 
niveau. hun har international erfaring og er i super form. kim-
mie er enormt stærk og en teknisk dedikeret spiler, som hjælper 
angriberne til at præstere deres bedste.”

brønDby Volleyball Klubgentofte Volley
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Foto: Lyngby VolleyFoto: Holte IF

en flot fjerdeplads i grundspillet med otte sejre i fire kampe 
blev vekslet til et hurtigt exit i kvartfinalen for lyngby Volley i 
sidste sæson. i grundspillet var klubben ellers sluttet lige over 
frederiksberg på 5. pladsen, men da de to hold stødte sammen 
i knald eller fald-kampene, måtte lyngby se sig slået med 0-3 
både ude og hjemme. 

Cheftræner Michael Jensen: 
”Vi har været af sted fire weekender, blandt andet til frankrig, 
for at spille holdet sammen. Vi har bevidst søgt stærke, interna-
tionale modstandere. derudover har vi været på teambuilding-
tur. ellers har den stået på masser af træning. det har været en 
lang proces med at samle holdet, som allerede begyndte før 
sommerferien.”
”Vores mål er at tage et skridt op fra sidste års fjerdeplads i 
grundspillet til at tage medaljer. derudover er en vigtig brik i 
vores målsætning at få etableret danske spillere i Volleyligaen, 
hvor Julie molin de blanck står klar. det er meget vigtigt for os. 
Vi kommer til at måle os på, om vores danske piger får succes.”
”Vi skal gøre de ting, som vi selv kan kontrollere. Vi fokuserer 
meget på at udvikle os gennem træningen og på det fysiske, 
og med det kommer sejrene forhåbentlig også. Vi skal lære af 
vores nederlag, det er også en del af udviklingen. en perfekt 
sæson for os giver medaljer, og samtidig får vi skabt to til tre 
etablerede Volleyliga-spillere.”

Bud på en kommende danmarksmester:
”traditionen tro må det være brøndby og holte. det har været 
de samme hold, som har kæmpet om guldet i en håndfuld år. 
Jeg hælder mest til brøndby, da holte har sagt farvel til lykke 
degner. men når det er sagt, så vil vi drille dem i år.

Truppen
lene grønval lam, kant
Julie molin de blanck, center
sedef Caglar, libero

ashley beyer, kant (Usa)
pernille navntoft, center
olivia Von holstein, libero
deprece Washington, center (Usa)
brooke marie seaman, diagonal (Usa)
rachelromansky, hæver (Usa)
nikoline maria mogensen, hæver
fränze svarre-lindner, center (tyskland)
evelyn marie kampen, kant (Canada)
lina nujin polat, diagonal
sarah Cornier frederiksen, kant

Tilgange: 
Julie molin de blanck, center (køge)
deprece Washington, center (adams state University, Usa)
rachel romansky, hæver(Usa)
ashley beyer, (marquette University, Usa)
emilie asta nielsen, diagonal (pause)

Afgange: 
marie ellen knöll menzel, diagonal (stoppet)
kelsie elizabeth tolan, libero (Usa)
alicia Jenae palmer, hæver/libero (Usa)
dominique davis, kant (Usa)

Profiler: 
olivia van holstein: ”hun er vores eneste libero, og så er hun 
dansker. olivia er ung, men har været igennem vores program 
sidste år. hun er holdets yngste og får det hårdt. hun er teknisk 
dygtig, men det bliver spændende at se, hvor mentalt stærk hun 
af.”

ashley beyer: ”hun har spillet i europa før, blandt andet for de 
svenske mestre. hun kommer topskolet fra Usa og er på al-
lerhøjeste niveau. ashley har en masse erfaring, som resten af 
holdet kan drage megen nytte af.” 

det var lige ved og næsten for holte if i sidste sæson. nord-
sjællænderne spillede et flot grundspil, hvor det blev til 11 sejre 
og en 2. plads. i semifinalen tabte holte første kamp til fortuna 
odense, men vandt de næste tre og var finaleklar. her ventede 
brøndby Vk, og selv om holte bed fra sig med 3-2-sejr i 2. 
finaleopgør hjemme i kildeskovshallen, så måtte de nøjes med 
sølvmedaljer.

Cheftræner Sven-Erik Lauridsen:
”Vi har været meget i styrkelokalet og på træningsbanen siden 
juli. Vi har også været i sverige for at træne mod nogle svenske 
hold. og så har hele holdet været ude at klatre sammen. som 
noget nyt har vi arbejdet en del med metaltræning, hvilket især 
er vigtig med de mange unge spillere på holdet.”
”Vores målsætning er at præstere så godt som muligt. Vi vil 
selvfølgelig gerne spille med, hvor det er sjovt, men vi kender 
ikke modstandernes hold præcis endnu. Vi skal spille solidt, og 
alle på holdet skal tage ansvar. så må vi se, om det er nok.”
”Vi skal holde os skadefri, hvis vi skal have en god sæson. der-
for har vi i denne sæson også rigtig stort fokus på skadefore-
byggende træning mere end udviklende træning. hvis alle kan 
spille hele tiden, så ser det rigtig godt ud. Vi har en ung trup, 
så det er meget vigtigt, at de holder energien. så må vi lære at 
hoppe 15 centimeter højere på et senere tidspunkt.” 

Bud på en kommende danmarksmester:
”brøndby. de har købt rigtig godt ind og har samtidig mange 
gode, unge spillere. deres nyindkøb amy town var en tonean-
givende angriber i den svenske liga i sidste sæson. brøndby er 
klare favoritter i min bog.”

Truppen
amalie Victoria owie, kant

amanda øster andersen, center 
maia stripp, center
marie trolle bonnesen, hæver
lærke mygind grønfeldt, center
Caitlin Jordan nyhus, hæver (Canada)
freja rye huss, kant
nora møllgaard, kant
lise bisgaard, kant
Clara Christensen Vieira, libero
anneka hastings, diagonal (storbritannien)
Juliane graff daugaard, center

Tilgange:
amalie owie, kant (gentofte Volley)
anneka hastings (grimma VV, tyskland)

Afgange:
lykke degner haley, diagonal (Canada)
karen helmer-hansen, kant (stoppet)
sasha Wilkins, kant (london)

Profiler: 
Caitlin nyhus: ”hun er en stor profil hos os. Caitlin er afgørende 
i vores spil og blev kåret som årets bedste hæver i sidste 
sæson. Caitlin har en naturlig autoritet på banen og er god til at 
holde fokus. og så kan hun få hele holdet til at stramme op, når 
det går dårligt.”

nora møllgaard: ”hun har været i lære i to år, og nu er det hen-
des tur til at træde ind i startopstillingen og gøre sig gældende. 
Jeg glæder mig meget til at se hende løfte opgaven, som hun 
har gjort det på U-landsholdene, hvor hun tager meget ansvar 
og er en toneangivende spiller.”

lyngby Volleyholte if

volleyball MAGASINET28



Foto: Aarhus VolleyballklubFoto: Team Køge

aarhus Volleyball havde en turbulent sidste sæson med 
trænerskifte midt i sæsonen. holdet fra den jyske hovedstad 
sluttede på en 6. plads i grundspillet med 13 point på kontoen 
for 14 kampe. i kvartfinalen ventede en stor mundfuld i form af 
fortuna odense. aarhusianerne blev da også de små og blev 
ekspederet ud efter nederlag på 1-3 ude og 0-3 hjemme. 

Cheftræner Ben Eshel:
”Vi har startet et nyt program, hvor vi bygger videre på det 
styrke- og træningsmæssige niveau, vi sluttede på i sidste 
sæson. Vores fokus har ikke været på tung styrketræning, men 
mere stabilitet og balance. Vi skal kunne præstere som et hold 
og være fleksible. det vil sige, at vores diagonal ikke kun skal 
kunne spille diagonal, men også kant. spillerne skal kunne så 
mange facetter af spillet som muligt og kunne skifte plads.”
”holdets udvikling er første punkt på dagsordenen for denne 
sæson. derefter kommer spillernes personlige udvikling. Vi skal 
have defineret strukturen i aarhus Volleyball, og vi starter fra 
scratch. Vi har fokus på, hvordan holdet træner, så vi kan få 
bundniveauet op. der skal være kvalitet i aarhus Volleyball, så 
vi fokuserer meget på os selv. så kommer resultaterne senere.”
”det bliver afgørende, at vi holder skaderne nede, og at vi 
formår at bruge alle spillere. Vi er gået væk fra at tale om en 
start 6’er, vi bruger alle spillere. derfor er det vigtigt, at alle 
er fysisk og mentalt klar hele året. Vi er fleksible, det er vores 
våben.” 

Bud på en kommende danmarksmester: 
”Jeg tror igen, at det bliver brøndby og holte i toppen. det er de 
brede hold, som formår at trække på flere spillere, der leverer 
kvalitet. ”

Truppen
natja bech kjeldsen, kant

Ci eshel, libero
maja landberg sørensen, diagonal
maria lind nielsen, center
michelle hemmingsen, kant
trine rask-nielsen, center
fernanda bartels ferreira, hæver (brasilien)
tenna skyum donslund, kant
emilie stenholt krogh, diagonal
anne katrine ravn, hæver
signe eriksen, libero
maria elisabeth tyndeskov, center
Julie lyskjær pedersen, libero
Cecilie køllner olsen, kant

Tilgange: 
emilie stenholt krogh, diagonal/kant (ikast/lyseng)
maria lind nielsen, kant (ikast/atlanta, Usa)
fernanda bartels, hæver (brasilien)
Julie lyskjær pedersen, libero (fortuna odense)
signe eriksen, libero (pause)

Afgange: 
natja b. kjeldsen, kant (er med i ½ sæson)
Cecilie køllner olsen, diagonal (er med i ½ sæson)

Profiler:
Ci eshel: ”Ci er vores libero og primus motor på holdet. hun er 
en bærende del på holdet både rent volleyballmæssigt og uden 
for banen. samtidig er hun den mest rutinerede spiller, vi har.”
maria elisabeth tyndeskov: ”maria har udviklet sig lynhurtigt, 
og hun bliver ved med at udvikle sig, trods svære odds her i 
klubben sidste sæson. hun blev den bedst blokerende center-
spiller i sidste sæson, og vi kan forvente os en hel del af hende. 
Jeg håber, at hun kan fortsætte sin stejle læringskurve.” 

team køge er for anden sæson i træk at finde i danmarks 
bedste volleyballrække. køgegenserne sluttede på en 7. plads 
i sidste sæson med 12 point på kontoen efter fire sejre og ti 
nederlag. dermed havde køge-mandskabet udsigt til at skulle 
spille kvalifikationskampe for at undgå en tur i 1. division, men 
da frederiksberg Volley trak sit ligahold, var Volleyliga-billetten 
sikret – og i år uden wildcard-status. 

Cheftræner Sven Brix:
”Vi har deltaget i flere turneringer både i udlandet og her i dan-
mark for at få noget hår på brystet. Vi har bevidst spillet mod 
stærkere modstandere for at få vores svagheder eksponeret og 
testet vores mentale styrke.”
”Vores målsætning er at forbedre placeringen fra sidste år. 
Vi vil rigtig gerne i en kvartfinale. Uden at kende til kvaliteten 
af de andre klubbers indkøb, så har jeg en fornemmelse af, at 
midterfeltet i Volleyligaen er fladet noget ud. så en kvartfinale 
kan føre mange steder hen.”
”Vores evne til at stå fast i modvind bliver afgørende for, om vi 
får en god sæson. Vi skal se, hvordan vores mentale styrke er. 
spillemæssigt kan vi drille de fleste. men vi er et ungt hold med 
et begrænset fysisk niveau, som kan bevirke, at holdet måske 
knækker, hvis der er for meget uvejr omkring det.”

Bud på en kommende danmarksmester: 
”brøndby. de har efterhånden fået en rigtig god kultur med et 
højt kompetitivt miljø med dygtige udenlandske spillere sammen 
med egne talenter.”

Truppen
emma brix, hæver 
laura noer kjelstrup, kant
nanna naomi kahn mølgård, diagonal

laura brix, kant
ann-katrine bisgaard håkansson, hæver 
katrine merrild strøbæk, center
nanna kaarde hansen, libero
isabel fugmann, kant
nora øland, libero
pernille mortensen, diagonal
amalie lachenmeier, center
sara lassskogen, kant
sidse andersen, kant

Tilgange: 
ann-katrine håkansson, hæver (ikast/amager)
amalie lachenmeier, center (køges 2. hold)
sidse andersen, kant (brh Volley)
pernille mortensen, kant/center (amager)
sara lasskogen, kant/center (ikast/hvidovre)

Afgange: 
Julie molin de blanck, center (lyngby)
maryem obari, kant (stoppet)
simone okholm, kant, (beachvolley)
maria marli andersen, kant (amager)
Clara østergaard, center/kant (stoppet)

Profiler:
nanna møllgaard: ”hun er hårdtslående og hårdservende. 
nanna har fået debut på a-landsholdet og har været en 
bærende spiller på U-landsholdene i mange år. hun er en klog 
spiller og har et meget energisk spil.”
emma brix: ”hun er vores anfører og holdets motor og 
indpisker. emma er godt servende og meget dynamisk i 
forsvarsspillet.” 

aarhus Volleyballteam Køge
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Et par uger inden det netop afsluttede VM 
for kvinder, blev de mange fans af Serbiens 
kantspiller Sanja Malagurski chokerede, 
da hun ikke var med i den 14 mands trup, 
som landstræner Zoran Terzic havde  
udtaget til VM. 
Træner Terzic afslørede, at Sanja havde  
pådraget sig en skade i maveregionen, og 
at hun ikke var fysisk fit til at skulle spille 
i et mesterskab, som strakte sig over 
næsten tre uger. Det ville være for fysisk 
krævende for hende. 
Det var udmeldingen. Lige indtil den 
24-årige kantspiller selv afslørede på sin 
Twitter-profil, at hun overhovedet ikke var 
skadet. Både dengang og nu undrer mange 
sig over, hvem der fortæller sandheden. 
Der er altid to sider af en sag. Her er  
Sanjas side af historien.

sanJas sandhed 
Ace: Først og fremmest, hvordan har 
du det? Hvor spiller du den kommende  

sæson?
sanja: Jeg har det godt, tak. Efter at have 
spillet i det solrige Brasilien, bliver min 
næste destination Polen, hvor jeg skal 
spille for de forsvarende mestre, Chemik 
Police.  
Ace: Lad os springe direkte til sagen,  
Sanja. Det er ikke mange dage siden, 
at Serbien sluttede som nummer 7 ved 
VM. De havde muligheden for at kvali-
ficere sig til Final 6, men holdet tabte en  
medrivende kamp mod Rusland i 2. runde. 
Hvad har du at sige til det resultat? 
sanja: Jeg ved ikke, om jeg vil tale så meget 
om det, da jeg ikke var med holdet til VM. 
Nogle vil mene, at det er flot at slutte som 
7’er i så prestigefuld en turnering som VM. 
Personligt mener jeg, at Serbien fortjente 
en plads i Final 6, da holdet har mange 
gode spillere. 
Ace: Lad os tale om dit fravær ved VM. 
Træner Terzic sagde, at du var skadet, men 
så tweetede du, at du ikke fejlede noget. 

Hvad er den sande historie?
sanja: Min maveskade opstod forud for 
nogle venskabskampe mod Kroatien, og 
jeg var nødt til at hvile i fire-fem dage 
for at komme mig. Heldigvis var det ikke  
noget alvorligt. Jeg havde forstrakt en 
mavemuskel. Efter den korte pause var jeg 
fit og klar til at træne igen. Sandheden er, 
at jeg slet ikke var skadet inden VM. Jeg 
var klar til at spille. Jeg trænede, og alt var 
godt. Jeg var kommet mig fuldstændig  
ovenpå skaden. 
Det er meget vigtigt for mig at fortælle 
sandheden, da jeg modtog mange beskeder 
fra mine venner og mennesker, der følger 
volleyball og undrede sig over, hvorvidt 
jeg virkelig var skadet. Igen – jeg var ikke  
skadet. Lige efter jeg blev udelukket fra 
holdet, tog jeg til Polen sammen med mit 
hold. 
Ace: Efter VM talte din holdkam-
merat gennem lang tid, Jovana Brako-
cevic, med medierne og kom med nogle  

af aCe asas, VolleyWood
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Serbiens Sanja Malagurski var ikke en del af det serbiske landshold, der netop har 
spillet VM. Ifølge landstræneren var hun ikke med på grund af en skade. Selv har kant-
spilleren en anden forklaring.

intet anDet 
enD sanDheDen

ace & tell – meD sanja malagursKi: 

EKSLUSIVt I VOLLEYBaLL MagaSINEt: VERDENS StØRStE VOLLEYBaLLBLOg, 
VOLLEYWOOD, tagER PULSEN PÅ VOLLEYBaLLVERDENEN I HVERt NUMMER. 

Foto: CEV



kontroversielle udmeldinger om, hvor-
dan træner Terzic behandlede spillerne i  
startopstillingen, og at hun ikke fik  
chancen for at spille så meget, som hun 
gerne ville have g jort. Nu er Jovana usik-
ker på, om hun kommer til at spille for 
Serbien igen. Hvad kan du sige om det? 
sanja: Det er svært for mig at kommen-
tere på den sag. Jeg var der ikke. Det  
eneste, jeg kan sige, er, at Jovana altid har 
været en meget vigtig spiller for lands-
holdet. 
Ace: Efter alt det, som er sket, er du så 
stadig villig til at spille for Serbien? Hvad 
er dine betingelser? 
sanja: Det er et svært spørgsmål at svare 
på. Lige nu tænker jeg kun på at holde 
mig sund og få en succesfuld sæson med 
Chemik. Vi har både den polske liga foran 
os og samtidig Champions League. Der er 
mange ting i øjeblikket, som kræver min 
opmærksomhed, inden 2015-sæsonen 
med landsholdet begynder. 
Ace: Du er både kantspiller og diagonal. 

Kan du dele et par tips om at være god på 
disse positioner?
sanja: Det er svært. Alle spillere ved, hvor 
svært det er at forberede sig op til hver 
kamp – både fysisk og taktisk. Det er, som 
om jeg har to roller at fokusere på. For at 
være ærlig, så bliver jeg en gang imellem 
forvirret, da jeg ikke ved, hvilken position 
jeg skal spille – det kan være udfordrende. 
Det sker oftest på landsholdet, da jeg var 
kantspiller i Brasilien sidste år og i min nye 
klub. 
Ace: Inden vi slutter, hvad er den mest 
værdifulde lektie, du har fået i år?
sanja: Jeg lærer noget nyt hvert år. Takket 
være volleyball får jeg lov til at rejse meget. 
Jeg møder en masse forskellige mennesker 
og lærer nye kulturer at kende. Jeg har 
haft mange sejre og selvsagt nederlag. For 
at svare på dit spørgsmål, så har jeg lært, 
at det vigtigste er at lytte til min krop, 
nyde hver eneste træning og nyde hver 
eneste kamp. Jeg er nået frem til alle disse  
erkendelser efter min lille skade. 

Ace: Du får ikke lov til at slippe, inden du 
har sendt en særlig hilsen til dine fans fra 
hele verden.
sanja: Gør det, som du synes er rigtigt. 
Gør altid dit bedste. Behandl andre, som 
du ønsker, at de skal behandle dig. Tak for 
jeres kærlighed og støtte. Jeg elsker jer alle 
sammen. 
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HØJDEPUNKTER I 
LANDSHOLDS-
KARRIEREN
2008: 
ol i beijing (5. plads)
2009, 2010 og 2011: 
guld i european league
2011: 
guld ved em 
2011 og 2013: 
bronze ved fiVb World grand prix
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