INVITATION
Volleyball Danmark inviterer hermed til de officielle Danmarksmesterskaber 2019 for U14
Teen 2. Som noget nyt i år er der fri tilmelding til U14 Teen 2 DM, så vi glæder os til at se
en masse Teen 2 hold fra hele landet, der skal være med til at dyste om DM-titlen i Teen 2
U14 rækken for både drenge og piger.

Hvad: Teen 2 DM
Hvor: FKS Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense S
Hvornår: 26.-27. januar 2019
Hvem: Årgang 2005-2006
Tilmelding:
Tilmelding senest d. 24. december 2018 på http://pokalfestival.volleyball.dk/
Ved tilmelding skal I indsende følgende:
 Holdbillede
 Navne på spillere (max. 4 spillere pr. hold) og træner
Holdbillede og navne vil blive brugt på facebooksiden ”Ungdoms DM volleyball”.
Der er plads til 32 hold i hhv. DU14 Teen 2 og HU14 Teen 2 rækken. Hvis en af rækkerne
ikke bliver fyldt op, vil de ekstra pladser gå til den anden række. Hvis der kommer mere
end 32 hold i rækkerne, så forsøger vi at få ekstra haller, så alle kan komme med 
Holdene optages efter først-til-mølle princippet, dog kan der højest sikres to hold pr. klub i
hhv. DU14 og HU14 rækken. Dette skyldes, at vi gerne vil have stor geografisk spredning af
de deltagende hold. Hvis der er flere ledige pladser, kan klubber med mere end to hold få
flere hold med. Efter 2 hold optages de næste hold efter først til mølle, hvor alle klubber
med hold 3 optages inden en klub får hold 4 med og så fremdeles.

INVITATION
Turneringen:
Alle Teen 2 hold, der er med til Pokalfestival 2019 deltager i U14 Teen 2 DM.
Lørdag spiller alle hold kvalifikation og søndag afgøres DM i hhv. Golden League, Silver
League og Bronze League.
Ved tilmelding af mere end et hold, skal træneren angive styrkeforholdet mellem holdene,
således at hold A er det som træneren anser som det bedste hold, hernæst B og så
fremdeles.
Puljeinddeling lørdag vil ske på baggrund af trænernes tilbagemeldinger om styrkeforhold
samt efter geografisk placering.
Til selve stævnet skal I aflevere en almindelig holdseddel, som kan downloades på:
http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/danmarksturnering
Kampafvikling:
Der spilles efter Volleyball Danmarks ungdomsreglementer, alle kampe afvikles bedst af 3
sæt. Boldklubben Marienlyst og Fortuna Odense stiller med dommere til kampene. De
deltagende hold vil blive påsat som sekretær til kampene. Alle hold betaler 250 kr. for de
påsatte dommere.
Priser
Holdgebyr: 325 kr. pr. hold
Deltagergebyr inkl. fuld forplejning og overnatning: 350 kr.
Deltagergebyr uden forplejning og overnatning: 200 kr.
Yderligere information:
Generel information (overnatning, forplejning mm.) kan findes her:
http://volleyball.dk/index.php/kids-og-ungdom/pokalfestival-med-teen-2-dm
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.
Vedr. overnatning og forplejning:
Volleyball Danmark, Randi Fechtenburg, 2929 5871, rfe@volleyball.dk
Vedr. turnering og andet:
Volleyball Danmark, Sara Lilja Jensen, 6160 1282, sje@volleyball.dk

