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Formål: Formålet med Volleyball Danmarks certificering til Volleyligaen er dels at sikre et produkt af 

høj kvalitet til glæde for klubber, tilskuere, partnere og øvrige interessenter og dels at understøtte og 

supportere med udvikling af klubberne sportsligt og organisatorisk. 

 

Hvem kan ansøge: Klubber med hold i Volleyligaen eller 1. division kan ansøge om certificering til 

Volleyligaen. 

 

Ansøgningsfrist: 

Klubber der ønsker at blive certificeret til Volleyligaen for sæsonen 2022-23 skal ansøge om dette 

senest 28. februar 2022. Det anbefales, at klubber som ikke er certificeret til den nuværende sæson, 

kontakter Volleyball Danmark i god tid inden ansøgningsfristen, så der kan være en konstruktiv dialog 

omkring certificeringsansøgningen. 

 

Krav til certificeringsansøgning: 

I forbindelse med ansøgning om certificering, skal klubben til turnering@volleyball.dk indsende: 

 

1) Erklæring som beskrevet i bilag A. Dette bilag skal benyttes, og det skal efter den angivne 

tilretning underskrives af alle klubbens bestyrelsesmedlemmer. 

 

2) Indsende oplysninger omkring klubbens faciliteter. Dette kan gøres på en af følgende 

muligheder: 

a. For klubber som har et Volleyball Danmark godkendt HALCERTIFIKAT (et 

Volleyball Danmark godkendt dokument med specifikationer af den hal som klubben 

vil spille sine hjemmekampe i): HALCERTIFIKATET skal indsendes sammen med 

en beskrivelse af, om der er ændringer til HALCERTIFIKATET eller ej. Såfremt der 

er ændringer til HALCERTIFIKATET, skal klubben angive hvilke ændringer der er 

gældende. 

b. For klubber som ikke har et Volleyball Danmark godkendt HALCERTIFIKAT: 

Klubben skal samarbejde med Volleyball Danmark om udarbejdelse af 

HALCERTIFIKATET. Klubben skal indsende en specifikation indeholdende en 

beskrivelse af de områder som er angivet nedenfor i punkt I – Faciliteter. Det 

anbefales at kontakte Volleyball Danmark i god tid inden ansøgningsfristen, for at 

sikre en god og konstruktiv dialog om beskrivelsen af faciliteterne, og for eventuelt at 

få udarbejdet et HALCERTIFIKATET inden ansøgningsfristen.  

 

3) Indsende informationer om klubbens organisatoriske struktur, jf. afsnit II og afsnit III 

nedenfor. Bemærk, at der er frist for del I den 28. februar 2022 og frist for del II den 1. 

september 2022. 
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I – Faciliteter (indsendes senest 28. februar 2022) 

Der er følgende krav til faciliteter: 

a) Banen: Banen skal være indfarvet 

b) Frizoner omkring banen: Minimum 6,50 meter bag ved banen og 4,00 meter ved begge sider 

af banen (anbefalet 5,00 meter ved siderne) 

c) Hjertestarter: Der skal være en hjertestarter til rådighed i hallen til både kampe og træning 

d) Loftshøjde: Minimum 7,00 meter for damer og 8,00 meter for herrer 

e) Lysstyrke i hallen: Minimum 700 lux over hele banen samt over frizonerne rundt om banen 

f) Lys udefra: Der må ikke være direkte lys (udefra) ind på spilleområdet 

g) Omklædningsrum:  

i. Udeholdet skal have rådighed over omklædningsfaciliteter som udeholdet alene kan 

råde over, og som udeholdet kan aflåse 

ii. Mulighed for aflåselige omklædningsfaciliteter til dommerne 

h) Tilskuerpladser: Der er skal være tilskuerpladser i TV-vinkel 

 

Det er muligt at søge dispensation i en kortere årrække til kravene angivet i følgende punkter: 

punkt d) loftshøjde 

punkt g) stk. ii) aflåst dommeromklædning 

punkt h) tilskuerpladser i TV vinkel 

 

 

II – Organisatorisk struktur – del I (indsendes senest 28. februar 2022) 

Klubben skal indsende et diagram der viser klubbens organisatoriske struktur, som minimum med 

generalforsamling, bestyrelse og bestyrelsesudvalg.  

 

 

III - Organisatorisk struktur – del II (indsendes senest 1. september 2022) 

Klubben skal som minimum udpege personer til varetagelse af nedenstående roller. Såfremt der efter 

indsendelse af listen sker ændringer i de udpegede personer, er klubben pligtig til at informere 

Volleyball Danmark om ændringer senest 8 dage efter at de er trådt i kraft: 

 

Klubben skal udpege: 

a) en Volleyliga kontaktperson 

b) en sikkerhedsansvarlig til kampe, som kan hjælpe med at bortvise uautoriserede personer 

(f.eks. datascouts) 

c) en streaming ansvarlig, som Volleyligaens streaming partner kan kontakte i forbindelse med 

fejlretninger o.l., herunder også i løbet af og under kampene. Vedkommende skal være til 

rådighed for dette arbejde 100% af tiden i forbindelse med kampe, fra 1 time før kampstart til 

15 minutter efter kampen er slut. 

d) en kommunikationsansvarlig som kan varetage kommunikation omkring Volleyligaen 

e) en head coach  

f) en person som er ansvarlig for fysisk træning  

g) en statistiker/scout  

h) en fysioterapeut 

 

Vedtaget af Volleyball Danmarks Liga- og divisionsudviklingsudvalg 6. september 2021. 
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Skabelon til erklæring (kopier denne skabelon over på klubbens brevpapir, og tilret tekster markeret 

med gult, dvs. dato, klubnavn, adresse, cvr-nummer, halvnavn og bestyrelsesmedlemmernes navne). 

Erklæringen skal indsendes senest 28. februar 2022: 

 
Dato: xx-xx-202x 

 

Klub A 

Vej B 

1234 By C 

CVR-nummer xx xx xx xx 

[KLUBBEN] 

 

KLUBBEN søger hermed om certificering til Volleyligaen 2022-23 for følgende hold: 

 

Damer: ____ [sæt kryds hvis der søges til denne række] 

Herrer:  ____ [sæt kryds hvis der søges til denne række] 

 

Vi erklærer i forbindelse med denne certificeringsansøgning til Volleyligaen, at: 

 

a) KLUBBEN vil overholde og leve op til certificeringskravene 

b) KLUBBEN vil overholde reglerne omkring streaming, og have streamingudstyret korrekt installeret 

c) KLUBBEN vil overholde reglerne/kravene i TV-aftalen 

d) KLUBBEN vil overholde reglerne/kravene i forhold til Volleyligaens sponsorer 

e) KLUBBEN vil overholde reglerne/kravene i brandingmanualen for Volleyligaen 

f) KLUBBEN bekræfter, at KLUBBEN vil sikre, at alle deres spillere og stab er dækket af en lovpligtig 

arbejdsskadeforsikring  

g) KLUBBEN bekræfter, at KLUBBEN vil sikre, at der til træning og til hjemmekampe er minimum 2 

personer til stede som har førstehjælpskursus 

h) KLUBBEN bekræfter, at KLUBBEN vil orientere KLUBBENs spillere og stab om reglerne omkring 

doping på et fællesmøde i september 2022 

i) KLUBBEN bekræfter, at KLUBBEN vil orientere KLUBBENs spillere og stab om reglerne omkring 

matchfixing og anden uetisk adfærd på et fællesmøde i september 2022 

j) KLUBBEN bekræfter, at KLUBBEN vil indsende en oversigt over klubbens udpegede personer, jf. 

afsnit III - Organisatorisk struktur - del II senest 1. september 2022 

 

Herudover bekræfter vi følgende vedrørende HALCERTIFIKAT for [indsæt halvnavn]: 

 

Vi kan bekræfte, at [der skal krydses af i ét og kun ét af felterne]: 

 

i. der er IKKE udarbejdet HALCERTIFIKAT endnu. Derfor vedlægger vi en beskrivelse af de forhold 

som er gældende vedrørende kravene i afsnit I _ Faciliteter i reglement 2.3.2 _____ 

ii. der er IKKE ændringer til HALCERTIFIKATET: _____ 

iii. der er ændringer til HALCERTIFIKATET: __________ [hvis ja, så vedlæg beskrivelse af ændringerne] 

 

 

      

Person A  Person B  Person C 

 

 

      

Person D  Person E  Person F 

 

 

      

Person G  Person H  Person I 


