
21.-22. maj 2022 i Rødovre



U15 DM 2022
Tillykke med kvalifikationen til U15 DM 2022.

Vi glæder os til at se alle holdene til en fantastisk 
weekend med god volleyball i Rødovre, hvor 
Danmarksmestrene for U15 skal findes.

Med venlig hilsen

RS Rødovre Volley og Volleyball Danmark

• Dato:

21.-22. maj 2022

• Spillested:

Rødovrehallen    
Rødovre Parkvej 425 
2610 Rødovre

• Arrangør:

RS Rødovre Volley

• Tilmeldingsfrist:

6. maj kl. 12

Tid og sted



Hvem er med?
HU15

Kerteminde VK

DHV Odense

Kolding VK

RaLy

Gentofte Volley

VK Vestsjælland

Grøndal EV

RS Rødovre Volley

Middelfart VK (Wildcard)

Hvidovre VK (Wildcard)

DU15

SKF KFUM

Ikast KFUM

Kolding VK

Fortuna Odense

Frederiksberg/Ishøj

Lyngby-Gladsaxe

VK Vestsjælland

RS Rødovre Volley

DHV Odense (Wildcard)

Gentofte Volley (Wildcard)



Bespisning
Tilmelding samt bestilling af forplejning og 
overnatning foregår via NemTilmeld her
senest d. 6. maj kl. 12.00.

HUSK ved bestilling at angive eventuelle 
allergier eller andre hensyn ift. maden.

Morgenmad og aftensmad serveres på 
Nyager Skole.

Frokost serveres i Græshoppen (Bygning 
lige ved Rødovrehallen)

Måltiderne fastsættes når stævneplanen 
ligger fast.

Foto: Kim Leerskov

https://volleyball.nemtilmeld.dk/306/


Overnatning
Overnatning foregår på Nyager Skole (Ejbyvej 100, 2610 Rødovre). 
Indskrivning kan ske fra fredag kl. 16.00 på skolen.

Overnatning foregår i klasseværelser, og vi henstiller selvfølgelig 
til at klasselokalerne og skolen behandles ordentligt. Ødelagte 
ting vil blive viderefaktureret. Der skal være ro senest kl. 22.00, og 
man skal respektere andres behov for ro. Det forventes, at der er 
en ansvarlig leder fra holdet på skolen og i hallen.

Der tolereres ikke indtagelse af nogen form for alkohol eller 
euforiserende stoffer. Overtrædelse af denne regel medfører 
øjeblikkelig bortvisning af hele holdet.

Klasseværelserne skal forlades opryddet, fejet og godkendt inden 
kl. 10.00 søndag.

Foto: Kim Leerskov



Holdinfo
Alle hold bedes indsende følgende til 
holdpræsentation, der vil blive lagt på 
instagram og facebook: 

• Holdseddel (Kan hentes her) 

• Holdfoto

• Jeres DM-favoritter

• Holdets forventede slutplacering

Det hele sendes til sje@volleyball.dk senest 
fredag d. 6. maj kl. 12.

Foto: Kim Leerskov

https://volleyball.dk/medlemsservice/danmarksturnering/kampafvikling
mailto:sje@volleyball.dk


Generel info
Ledermøder

Der afholdes ledermøde lørdag aften.

Alle hold skal holde sig informeret om alle forhold og tidsfrister ved mesterskabet, f.eks. ved 
delta-gelse i ledermødet lørdag aften.

Haltid fredag

Der vil være mulighed for træning fredag aften indtil kl. 21. Hvis man ønsker at bruge dette tilbud 
skal dette oplyses i forbindelse med tilmelding.

Rygning

Er forbudt i hallen og på skolen.

Licens

Klubben skal sørge for, der er indløst licens for alle spillere, der deltager i DM.



Generel info
Transport

De enkelte hold skal selv sørge for transport. Der foretages ikke 
økonomisk udligning. 

Kampafvikling

Der spilles efter Volleyball Danmarks ungdomsreglementer.

Der vil blive påsat basis/DT-dommere til kampene og RS Rødovre 
Volley stiller med sekretærer. RS Rødovre Volley sørger for bolde 
til opvarmning og kamp.

Dommerafregning

Alle klubber bliver efter U-DM opkrævet deres andel af 
dommerudgifterne (ca. 2.000 kr. pr. hold).

Foto: Kim Leerskov



Spørgsmål?

Spørgsmål til arrangørklubben:
Karin Finner
Tlf: 2891 1824
Mail: karin@finner.dk

Peder Toftgård 
Tlf: 26810278 
Mail: toftgaard39@gmail.com

Generelle spørgsmål vedr. U-DM:
Sara Lilja Jensen
Tlf: 6160 1282
Mail: sje@volleybal.dk

mailto:karin@finner.dk
mailto:toftgaard39@gmail.com
mailto:sje@volleybal.dk

