
 

Holdpræsentation Herreungdom 

 

 
BRH Volley A 

 

 
 

Nr. Navn Født 

23 Mads Erlandsen 2000 

22 Stefan Zorko 2000 

19 Bilal Elsaad 2000 

Tr Torben Thielow  

 
Samværet med de andre volleyball spillere, se nogle gode kampe, 
samt selv spille kampe, hvor holdet spiller op til deres potentiale. 
 
Vi forventer en placering i den bedste halvdel. 
 
Holdet er profilen. 

 
BRH Volley B 

 

 

 

Nr. Navn Født 

21 Louis Singh 2000 

17 Kenneth Jensen 2000 

13 Sebastian Erlandsen 2003 

14 Joakim Buhl 2002 

Tr Torben Thielow  

 

Samværet med de andre volleyball spillere, se nogle gode kampe, 
samt selv spille kampe, hvor holdet spiller op til deres potentiale. 
 
Vi forventer en midterplacering eller lidt under midten. 
 
Holdet er profilen. 



 

Holdpræsentation Herreungdom 

 

 BVC Esbjerg 
 

  
 

Nr. Navn Født 

6 Cecilie Carméns Jakobsen 2001 

11 Kasper Grønning Lyngsø 2000 

8 Lukas Nielsen 2002 

1 Jakob Bjørlund Thomsen 2001 

Tr Jan Thomsen  

 

Vores forventninger er at spille nogle gode kampe og så må vi se 
hvor langt det fører os. 
Vi håber på en plads i midten. 
 
Vi er et hold uden de store profiler. Vi har det godt sammen og 
kæmper for alle bolde.Cecilie er vores "angreb", kasper vores 
"hæver", Jakob vores "libero" og Lukas vores "allround". 

 
Enghave VK 

 

 

 

Nr. Navn Født 

3 Mathias Victor Vorsholt 2000 

6 Sofus Nielsen 2000 

9 Oliver Raczkowski 2002 

Tr Henrik Mørch  

 

Vores drenge er med for at lære og var heldige at komme med til 
DM. 
 
 
 
 



 

Holdpræsentation Herreungdom 

 

 
Frøbjerg GF A 

 

 
 

Nr. Navn Født 

1 Lukas Tast 2000 

7 Jon Enok Wæver 2001 

2 Lau Enok Wæver 2003 

Tr Søren Enok Petersen  

 

I år har vi en forventning om at spille med om topplaceringerne (Nr. 
1-4). Vi har et hold der er godt sammen spillet, der spiller en god 
gang volley 
 

Lukas når mange umulige bolde og giver ikke op før den er i 
gulvet.Jon kan afgøre boldene med sine smasher. 

 
Frøbjerg GF B 

 

 
 

Nr. Navn Født 

5 Mads Madsen 2001 

8 Thomas Porthouse 2001 

6 Sebastian Laursen 2001 

Tr Søren Enok Petersen  

 

Vi håber på at spille en god turnering, hvor vi kan vinde de fleste 
kampe. Vi regner med at få god erfaring fra stævnet, så vi kan lægge 
på til næste år. 
 

Vi forventer ar slutte et sted mellem 6-9, så er vores målsætning 
opfyldt. 
 

Vi er et homogent hold, hvor alle kæmper for hinanden. Så holdet og 
team ånden er vores stærkeste kort. 



 

Holdpræsentation Herreungdom 

 

 
Grøndal EV 

 

 
 

Nr. Navn Født 

6 Konrad Johansen 2000 

7 Julian Møller Rasmussen 2001 

8 Adam Byrnel 2000 

Tr Kim Rasmussen  

 
Spændende kampe og god stemning. 
 
De to af drengene fik sidste år bronze i samme række - så vi håber 
på en finaleplads i år. 
 
Holdets profiler: Hele 3 af slagsen :) 

 
IF Centrum 

 

 
 
 

Nr. Navn Født 

1 Mathias Nielsen 2000 

2 Mads Christiansen 2000 

3 Nicholai Madsen 2000 

Tr Max Onsoroudi  

 
Vi er glade for at komme med. Det er første gang, så vi ved ikke 
hvad vi skal forvente. Men vi glæder os. 
 
Vi forventer en placering omkring nr. 6. 
 
 
 
 
 



 

Holdpræsentation Herreungdom 

 

 
Ishøj Volley 

 

 
 

Nr. Navn Født 

4 Jonas Marcussen 2001 

1 Sebastian Fugmann 2000 

7 Lucas Hvad 2001 

10 Michael Faizi 2000 

2 Markus Bille 2000 

Tr. Erling Böttcher  

 

Vi forventer først og fremmest en god oplevelse, hvor vi viser at vi 
kan spille volley på et pænt niveau. I DM-weekenden har vi lidt 
svingende opstilling på grund af nogle konfirmationer. Vi kan slå 
mange hold, når det kører. På den anden side er vi ikke så høje og 
stærke, da flere af os stadig har et år mere i U14-rækken.  
Vi drømmer om en plads i medaljerækken, men så skal alt gå godt. 
Vi kan ikke rigtig pege på nogen profiler fremfor andre. 

 

Aalborg HIK 

 
 

Nr. Navn Født 

  Emil Aksel Nielsen 2001 

  Johannes V. Pedersen 2001 

  Jasper Wulff 2001 

  Mads Fuglsang Kristensen 2002 

Tr Marit Wulff  

 

Det er første gang I flere år at HIK har kvalificeret sig. Det er svært at sætte 
forventninger højere end udsigten til at spille mod de allerbedste som 
kredsene har at byde på. Det bliver uden tvivl de hårdeste, mest intense og 
fuldstændigt fyldestgørende kampe drengene 
nogensinde har oplevet.  
De fire spillere repræsenterer hver især ekstremerne vi skal bruge for at slå 
igennem i Ishøj. Mellem Johannes og hans truende højde, de mange dyk 
Mads tager for at redde en bold, Emils iskolde ro I spillet og Jaspers 
overblik når angrebet skal sættes har vi en kvartet der kan give kamp til 
stregen, hele vejen. 

http://ishojvolley.dk/

