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Historik 
Dansk Volleyball Forbund (DVBF) blev stiftet i 1955 og forbundets elitearbejde begrænsedes 
de første 10 år til periodevis deltagelse med udvalgte hold i enkelte internationale turneringer. 
 
I perioden 1965-1985 initieredes et egentligt elitært udviklingsarbejde, men eliteidrættens 
ressourcemæssige begrænsninger og generelle mangel på accept af eliteidrætten i det danske 
samfund begrænsede også volleyballsportens mulighed for at etablere et egentlig 
internationalt elitearbejde. 
 
I 1985 startede DVBF udviklingen af den elitekultur, der i dag ligger til grund for DVBFs 
elitearbejde. Gennem intensiveret talentcenterarbejde og et skift af ”mind set” hos 
eliteklubberne og på landsholdene skabtes grundlaget for et konkurrencedygtigt internationalt 
elitearbejde. Sammenlignet med mange af de nationer vi ønsker at sammenligne os med, var 
denne udvikling forsinket med flere årtier, hvilket gav forbundet store udfordringer. Ikke 
alene skulle DVBF etablere sin egen elitekultur, men også hale ind på etablerede 
volleyballnationer. 
 
Dansk herrevolleyball havde sit internationale gennembrud på klubplan i 1991 og dette lagde 
tillige grunden for herrelandsholdets internationale udvikling. Damesiden fulgte efter i samme 
spor uden på samme måde at slå igennem internationalt. Talentudviklingen blev styrket og på 
baggrund af dette kunne elitekulturen i dansk volleyball starte en langsigtet udviklingsproces 
med overordnet vision og mål om at etablere Danmark som en nation, som kontinuerligt 
kunne være konkurrencedygtigt på højt internationalt niveau. 
 
Beachvolley havde sit afgørende indtog i Danmark i slutningen af firserne og hurtigt blev der 
etableret par af spillere, der ønskede at satse elitært. DVBF etablerede projekter til støtte for 
disse satsninger, som langsomt kom til at ligge til grund for den eliteviden, der i dag er 
grundlaget for elitearbejdet inden for beachvolley. Beachvolley er stadig at betragte som en 
mere individuel sport end volleyball og derfor er sporten struktureret anderledes end 
volleyball. Dette præger også udviklings-, talent- og landsholdsarbejdet, som er under stadig 
udvikling. 
 
Elitepolitik 
DVBF skal i tæt samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund sikre 
udviklingen af den danske elite, således at volleyball- og beachvolleyspillere opnår et 
internationalt niveau, der understøtter Danmarks muligheder for at kvalificere sig til 
slutrunder ved EM, VM og OL. Udviklingen af den danske elite skal tage hensyn til den 
langsigtede strategi, der sikrer et vedvarende højt internationalt niveau. Eliteudviklingen skal 
til enhver tid tage udgangspunkt i elitelovens bestemmelser om hensynet til en 
samfundsmæssig og forsvarlig udvikling af det enkelte eliteidrætsudøver. 
 
DVBF erkender, at udviklingen for volleyball i Danmark bør anses som talentudvikling, der 
sigter mod en videreudvikling og afslutning af de aktives karriere i udlandet. 
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Elitepolitikken danner således baggrund for udvikling og implementering af de strategier og 
handlingsplaner, der på sigt skal sikre, at de enkelte spillere opnår et internationalt 
konkurrencedygtigt niveau, således at de gennem deres deltagelse på volleyball- eller 
beachvolleylandsholdene kvalificerer Danmark til deltagelse ved EM, VM og OL. 
 
DVBF forpligter sig til at skabe grundlaget for, at et talent vil kunne udvikle sit potentiale 
maksimalt. Således fokuseres der lige på kønnene i forbindelse med talentudviklingen. På 
seniorniveau skal DVBF prioritere sine ressourcer i forhold til det sportslige 
resultatpotentiale. 
 
DVBF søger i samarbejde med Team Danmark at sikre de økonomiske, organisatoriske og 
ledelsesmæssige rammer, der skal til for at gennemføre elitepolitikkens mål og de opstillede 
handlingsplaner. 
 
Elitekultur 
På talentniveau skal DVBF tilsikre, at spillere med det største potentiale får optimale 
betingelser for at udvikle deres talent, herunder spille både volleyball og beachvolley, således 
at synergieffekterne mellem disse to grene af sporten sikres. 
 
På ungdomslandsholdsniveau tilstræbes det, såfremt at aktivitetsplanerne tillader dette, at 
spillere opnår mulighed for at deltage på såvel volleyball- som beachvolleylandsholdet. Dette 
fordrer, at ungdomslandstrænerne for de to grene i samarbejde udarbejder en samlet plan for 
den enkelte spiller. Det tilkommer den træner, som ønsker at involvere en spiller på sit 
landshold, at orientere den tidligere landstræner før individuelle planer udvikles. I tilfælde af 
at der ikke kan opnås enighed om en planlægning, er det op til grenenes elitechefer at forestå 
en afklaring og lave en endelig indstilling, før spilleren drager sin konklusion og tager den 
endelige beslutning. 
 
På seniorlandsholdsniveau er det landstrænernes suveræne beslutning, hvorvidt der vil kunne 
etableres et samarbejde mellem de to grenes seniorlandshold. Det tilkommer den landstræner, 
som ønsker at involvere en landsholdsspiller i sit landsholdskoncept, at orientere den tidligere 
landstræner om dette og i fællesskab afsøge muligheder for en fælles løsning. Med baggrund i 
dette indstiller de begge til den enkelte spiller, som efterfølgende enten kan følge indstillingen 
som en kombination eller foretage et valg. Det er forventeligt, at en spiller på seniorniveau 
bliver nødsaget til at foretage et valg, som alene fokuseres på en elitær udvikling inden for 
enten volleyball eller beachvolley. 
 
DVBF har det overordnede ansvar for implementering af elitepolitikken, som for volleyball 
og beachvolleys anliggende er uddelegeret til henholdsvis Top Volleyball Danmark og 
beachstyregruppen. 
 
Volleyballs og beachvolleys samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund 
varetages af en fælles styregruppe, hvor fremtidige indstillinger til støtte af begge grene 
drøftes med henblik på indstillinger til Team Danmarks bestyrelse. 
 
DVBF skal sikre intern synlighed og opbakning til elitearbejdet indenfor talent-, eliteklub- og 
landsholdsarbejdet. 
 
DVBF skal med baggrund i de to grenes mediemæssige vækst udvikle en dansk 
medieplatform, som sikrer at sporten får en tidssvarende eksponering i Danmark med hertil  
hørende kommercielle muligheder. 
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