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Kompetenceforhold 
§ 1 Kompetenceforhold 
Stk. 1 Fortolkninger af dette reglement afgøres af Volleyball Danmarks Ungdomsudviklingsudvalg, hvis afgørelse 

kan appelleres til Volleyball Danmarks Disciplinærinstans. 

Stk. 2 Volleyball Danmarks kredse udarbejder reglementer og bestemmelser for deres ungdomsturneringer. 

 

Danmarksmesterskaber (DM) i volleyball for ungdomshold 
§2 Udskrivning/tidstermin 

Stk. 1 Volleyball Danmark udskriver og administrerer DM for U15, U17 og U20. Terminerne offentliggøres på 

Volleyball Danmarks hjemmeside. 

 

§3 DM Arrangørklub 

Stk. 1 Alle klubber under Volleyball Danmark kan ansøge om at få overdraget værtskabet for et DM-arrangement. 

Ansøgningsblanketten sendes til turnering@volleyball.dk senest 1. november i den sæson der ansøges for. 

Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere til at afvikle DM, kan Volleyball Danmark selv finde en arrangørklub. 

Stk. 2 Årets DM arrangørklubber offentliggøres senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb. 

 

§4 Transport 

Stk. 1 De deltagende klubber er ansvarlige for egen transport til og fra DM-arrangementet. Der foretages ikke 

nogen form for økonomisk udligning i forbindelse med klubbernes transport. 

 

§5 Økonomi 

Stk. 1 Eventuelle indtægter fra sponsorer, annoncører og lignende tilfalder arrangørklubben. 

Stk. 2 Klubberne betaler 350,00 kr. pr. deltager for samtlige måltider (morgenmad, frokost, middag, 

morgenmad og frokost). 
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Deltagere 

§ 6 Deltagende hold 

1) U15 og U17: I DM-stævnet deltager op til 10 hold for henholdsvis piger og drenge.  
Direkte deltagere er: 

▪ Arrangørklubben. 
▪ Fra Volleyball Nordjylland, MJVB, FVBK og Volleyball Sydjylland: * Nr. 1, 2, 3 og 4 i 

kvalifikationsturneringen. 
▪ Fra SVBK: Nr. 1, 2, 3 og 4 ved de kvalificerende mesterskaber. 
▪ De ekstra pladser i U15 og U17 tildeles af Volleyball Danmarks Ungdomsudviklingsgruppe efter 

følgende prioriterede principper: 
i. Højst rangerende hold i kvalifikationsturneringen. 
ii. Geografisk fordeling, hvor den landsdel (øst eller vest) som arrangørklubben ikke 

kommer fra prioriteres. 
 

2) U20: I DM-stævnet deltager op til 8 hold for henholdsvis piger og drenge. 
Direkte deltagere er: 

▪ Arrangørklubben. 
▪ Vinderne fra de fire kvalifikationsstævner, forudsat at holdet har deltaget i minimum 2 af 

kvalifikationsstævnerne. 
▪ De resterende hold findes fra U20-ranglisten. 

 

* Volleyball Nordjylland, MJVB, FVBK og Volleyball Sydjylland afholder en fælles kvalifikationsturnering i 

volleyball. De bedst placerede hold fra den fælles kvalifikationsturnering kvalificerer sig til 

Danmarksmesterskabet, uanset om alle hold kommer fra samme kreds. 

Stk. 2 For alle rækker gælder, at en klub kun kan kvalificere ét hold i hver række.  

Stk. 3 DM spilles i en pige- og en drengerække. Volleyball Danmark kan i særlige tilfælde give enkeltstående 

dispensation til at deltage ved DM med piger på et drengehold. Eventuel dispensationsansøgning sendes til 

Volleyball Danmark, turnering@volleyball.dk, senest 8 dage før første DM-kvalifikationsstævne. 

Stk. 4 For aldersgrænser og dispensationsmuligheder henvises til ”Det Fælles Turneringsreglement §§16-17”. 

Stk. 5 Volleyball Danmark kan i særlige tilfælde, og hvis forholdene tillader det, udvide antallet af hold ved et DM. 

 

§7 Spilleberettigelse ved DM 

Stk. 1 For at være spilleberettiget ved Danmarksmesterskaberne for ungdomshold skal spillerne: 

1. Være spilleberettiget for den pågældende klub.  
2. Ikke have repræsenteret andre klubber på ungdomshold i officielle turneringskampe arrangeret af 

Volleyball Danmark eller kredse under Volleyball Danmark efter den 31. december i den pågældende 
sæson. Ved officielle turneringskampe skal det forstås således, at det er kampe, hvor der 
forlanges aflevering af en holdseddel/påførelse af navne og licensnumre på kampskema.  

3. Opfylde de i dette reglement anførte aldersgrænser. 

mailto:turnering@volleyball.dk
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Kvalifikation til ungdoms DM 

§8 U15 og U17 kvalifikationsstævner 

Der afvikles to kvalifikationsturneringer: 

• en turnering vest for Storebælt, der administreres af Midtjysk Volleyballkreds 

• en turnering øst for Storebælt, der administreres af Sjællands Volleyballkreds.  

 

Reglementerne for U15 og U17 kvalifikationen udarbejdes og administreres af MJVB og SVBK. 

 

§9 U20 kvalifikationsstævner 

Stk. 1 De fire kvalifikationsstævner til U20 arrangeres i perioden medio september til medio april, og stævnerne 

offentliggøres på Volleyball Danmarks hjemmeside. Medio august udsendes en "åben" indbydelse til 

samtlige klubber til deltagelse i U20 DM-Kvalifikation. Regler for tilmeldingen fremgår af indbydelsen.  

En klub skal have stillet med hold ved mindst 2 kvalifikationsstævner for at kunne kvalificere sig til U20 

Danmarksmesterskabet. Arrangørklubben bestemmer antallet af deltagende hold i henholdsvis DU20 og 

HU20 rækken. Alle hold, der er rettidigt tilmeldt U20 DM-Kvalifikation skal som minimum deltage i stævnet. 

Stk. 2. Arrangørklubber til U20 kvalifikationsstævner er ansvarlig for det administrative turneringsarbejde, 

herunder udarbejdelse af stævneplan/kampprogram og resultatoversigter, ligesom de er ansvarlig for 

stævnets økonomi. Volleyball Danmark indplacerer de tilmeldte hold i puljer og sender afviklingsmodeller til 

klubberne, der udarbejder kampprogrammet. Arrangørklubben skal indsende resultatoversigt og holdsedler 

til Volleyball Danmark umiddelbart efter stævnets afslutning. 

Stk. 3. U20 ranglisten opgøres ved at der tildeles følgende U20-ranglistepoint ved hvert kvalifikationsstævne: 

Nr. 1. 20 point, nr. 2. 17 point, nr. 3. 15 point, nr. 4. 14 point, nr. 5. 13 point osv.  

Hvis to hold har samme antal ranglistepoint så vil det hold, der har deltaget i færrest kvalifikationsturneringer 

blive rangeret øverst. Har begge hold spillet lige mange kvalifikationsturneringer rangeres det hold øverst, 

som blev bedst placeret i den sidste kvalifikationsturnering, hvor begge holdene deltog. Udenlandske hold, 

eventuelle 2. hold og klubber der ikke er tilmeldt U20 DM-kvalifikation tælles ikke med i rangeringen af 

holdene. En klub kan deltage med flere hold i samme række, ligesom udenlandske hold kan deltage. 

Stk. 4. Den klub, der er påsat som dommer, påsætter selv såvel 1. og 2. dommer. Som minimum skal 1. 

dommeren være i besiddelse af et Basisdommerkort. 

Stk. 5. Deltagergebyret til et U20 kvalifikationsstævne fastsættes af den arrangerende klub. Der foretages 

ikke økonomisk udligning mellem holdene ved kvalifikationsstævnerne. 
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Turneringsafvikling 

§10 DM-stævneafvikling 

Stk. 1 Alle tre DM-stævner afvikles således: 

1) De deltagende hold seedes og indplaceres i to puljer. 
2) Der spilles ”alle mod alle” i puljerne. 
3) Seedning til U15 og U17 DM i Volleyball: 

a. Pulje A: nr. 1 i Øst, nr. 2 i Vest, nr. 3 i Øst osv. 
b. Pulje B: nr. 1 i Vest, nr. 2 i Øst, nr. 3 i Vest osv. 
c. Såfremt et hold fra en landsdel (Øst/Vest) ikke deltager ved mesterskabet, tæller holdet ikke 

med i rangeringen for den aktuelle landsdel. 
4) Holdene til U20 DM seedes efter følgende prioriterede kriterier: 

a. Flest vundne weekendstævner 
b. Point på U20-ranglisten 
c. Færrest spillede stævner 
d. Er der forsat lighed, seedes holdene efter deres rangering ved sidst spillede stævne hvor 

holdene deltog 
e. Lodtrækning 

5) Efter puljespillet afvikles evt. kvartfinaler, semifinaler, finaler samt kampe om de øvrige placeringer. 
 

Volleyball Danmark kan, hvis forholdene kræver det, ændre på afviklingsmåden. 

 

§11 Spilleregler 

Stk. 1 U15 og U17 kampene spilles bedst á 3 sæt. 

Stk. 2 U20 kampene spilles bedst á 3 eller 5 sæt. 

Stk. 3 Ændringer i spilleregler gældende kun for U15.  

• Det er ikke tilladt at spille med libero. 

• Der er tvungen rotation efter tre server af samme spiller. 

 

§12 Pointgivning/placering 

Stk. 1 Kampe bedst á 3 sæt: 

Kampresultat 
Point 

Vinderhold 

Point 

Taberhold 

2 – 0 2 0 

2 – 1 2 0 

  



Volleyball Danmark 
Idrættens Hus 

DK-2605 Brøndby 

info@volleyball.dk  

 

 

Ungdomsreglement 

 

 

Reglement 2.5 

 

 

Kampe bedst af 5 sæt: 

Kampresultat 
Point 

Vinderhold 

Point 

Taberhold 

3 – 0 3 0 

3 – 1 3 0 

3 – 2 3 1 

 
Alle spørgsmål om placering i en række afgøres efter følgende principper: 
 

    1. Opnåede kamppoint  

I tilfælde af vundne kamppointlighed: 2. Sætforskel 

I tilfælde af samme sætforskel:  3. Boldforskel 

I tilfælde af samme boldforskel: 4. Indbyrdes kampe 

Hvis et hold er dømt som taber af en kamp som følge af overtrædelse af dette eller andre reglementer, skal det 

altid placeres lavere end andre hold med samme pointtal. 

 

§13 Generelle regler – gældende for både kvalifikationsstævner og DM arrangementer 

Stk. 1. Såfremt der ikke er minimum 3 meter frizone bag ved baglinjen, skal der markeres en springservelinje, 

så der er 3 meter til at udføre springserven i. Springservelinjerne skal være placeret symmetrisk i forhold til 

nettet. 

Stk. 2. Spilledragten skal opfylde følgende krav: 

▪ Spilletrøjen skal være ens for hver spiller. I tilfælde af, at et hold anvender Libero, skal denne/disse 
bære en trøje i en anden farve end de øvrige spillere. 

▪ Der skal anvendes spillernumre fra nummer 1 – 99 (begge numre inklusiv), og nummeret skal være 
påtrykt både foran og bag på trøjen. 

Stk. 3 Der skal spilles med kampbolde, der er godkendt af Volleyball Danmark. Arrangørklubben stiller med 

bolde. Der skal være minimum 15 bolde pr. kampbane. 
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Protest 

§14 Protestkomité 

Stk. 1 I forbindelse med afvikling af et DM-stævne nedsættes en protestkomité, der består af en formand, en 

dommerrepræsentant og en klubrepræsentant, hvor formanden er turneringslederen fra arrangørklubben. 

Stk. 2 Er et medlem af protestkomitéen inhabil i en sag, kan vedkommende ikke medvirke i sagsbehandling og 

afgørelse. I sådanne tilfælde erstatter protestkomiteen det inhabile medlem med et uvildigt medlem. 

 

§15 Nedlæggelse af protest 

Stk. 1 Såfremt anføreren eller træneren er af den opfattelse, at en dommer under en kamp har gjort urigtig brug 
af volleyballreglerne, skal anføreren eller træneren umiddelbart efter kendelsen nedlægge protest mod 
kendelsen over for førstedommeren. 
 
Herefter er proceduren: 

1) Protestkomiteen tilkaldes. 
2) Protestkomiteen hører derefter sagens parter og træffer en afgørelse. 
3) Kampen genoptages på baggrund af protestkomiteens afgørelse. 
4) Protestkomiteens afgørelse kan ikke ankes. 
5) I tilfælde af at protesten ikke tages til følge, opkræves holdet efter kampen et protestgebyr på 500 kr. 

 

Stk. 2 En protest vedrørende bane og materiel samt andet, der måtte stå holdet klart før kampen, kan kun 

optages til behandling, såfremt anføreren eller træneren har fremført sin protest over for førstedommeren inden 

kampens start. 

En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager ikke holdet for at spille, hvis førstedommeren anser det for sportsligt 
forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen. 
 
Protester af anden karakter afleveres skriftligt til stævnelederen.  I tilfælde af at protesten ikke tages til følge, 

opkræves holdet efterfølgende protestgebyr på 500 kr. 

 

§16 Kåringer 

Stk. 1 For hver række kåres årets ”Dream Team”. ”Dream Team” Dream Team kriterierne offentliggøres på 

www.volleyball.dk inden DM. 
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Dommere 

§17 Dommere 

Stk. 1 Volleyball Danmark påsætter dommere til alle kampe i et DM-arrangement. Der holdes et 

dommermøde, hvor den dommeransvarlige gennemgår relevante emner. 

Stk. 2 De samlede dommerudgifter betales af de deltagende klubber ved efterfølgende opkrævning fra 

Volleyball Danmark til de deltagende klubber. 

Stk. 3 De deltagende klubber kan blive pålagt at medbringe en kvalificeret dommer pr. deltagende hold. 

 

Holdfællesskab for ungdomshold til Ungdoms DM 
§18 Formål 

Stk. 1 Holdfællesskab skal understøtte gode ungdomsmiljøer i de involverede klubber og er både et 

trænings-, kamp- og aktivitetsfællesskab. Holdfællesskab skal sikre fastholdelse og rekruttering af spillere i 

klubberne. Ambitionen for holdfællesskaber er at skabe gode ungdomsmiljøer på tværs af klubber, hvor der 

tænkes langsigtet og udviklingsorienteret for både spillere, hold og klubber. To eller flere klubber kan ansøge 

om et holdfællesskab mellem ungdomshold fra samme aldersgruppe fra de forskellige klubber. 

 

§ 19 Ansøgningsfrist 

Stk. 1 For holdfællesskaber, der har mulighed for/ønsker at kvalificere sig til deltagelse i ungdoms DM, skal 
ansøgningen være Volleyball Danmark i hænde senest 8 dage inden deltagelse i kvalifikationsturneringen. 
Vær opmærksom på at der typisk er forskel på tilmeldingsfristerne Øst og Vest for Storebælt. 

Ansøgningen sendes til turnering@volleyball.dk  med formænd fra alle de involverede klubber i 
holdfællesskabet cc på mailen. Hvis træner og formand er samme person, skal et andet bestyrelsesmedlem 
også sættes cc på mailen. 

 

§ 20 Holdfællesskabets navn 

Stk. 1 Holdfællesskabet er frit stillet med hensyn til valg af navn for holdfællesskabets hold, men navnet må 

dog ikke være identisk med navnet på en af moderklubberne i holdfællesskabet. Alle hold i samme 

holdfællesskab skal bære samme navn. 

 

mailto:turnering@volleyball.dk
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Dobbelt klubtilhørsforhold 
§ 21 Formål  

Stk. 1 Det dobbelte klubtilhørsforhold giver en U17 eller U20 spiller mulighed for at spille på et ungdomshold i 

én klub samtidig med deltagelse på seniorhold i en anden klub i henhold til øvrige bestemmelser i Volleyball 

Danmarks turneringsreglementer. Den pågældende U17 eller U20 spiller skal parallelt med træning på 

seniorholdet ligeledes deltage i træning og kampe på ungdomsholdet og dermed bidrage til fastholdelse og 

videreudvikling af klubbens ungdomsarbejde.  

Stk. 2 Det er muligt for U15 spillere at ansøge om dobbelt klubtilhørsforhold i forbindelse med 

aldersdispensationsansøgning i henhold til det Fælles Turneringsreglement.  

 

§ 22 Ansøgning om dobbelt klubtilhørsforhold 

Stk. 1 Ved ansøgning skal der udfyldes en standardblanket.  

• Ansøgning skal ske på den blanket, som kan downloades på www.volleyball.dk.  

• Blanketten skal via mail sendes til Volleyball Danmark på turnering@volleyball.dk. Ved indsendelse 

sættes trænere, forældre/værge cc på mailen. Ansøgningen behandles efterfølgende af Volleyball 

Danmark, og der skal påregnes minimum 8 hverdages behandlingstid.  

Stk. 2 Der er ingen ansøgningsfrist for dobbelt klubtilhørsforhold, bortset fra spillere der skal spille i 

Volleyligaen. Fristen for spillere der skal spille i Volleyligaen findes i reglementet ”Krav til Volleyligaen”. 

Stk. 3 Der godkendes ikke ansøgninger med tilbagevirkende kraft. 

 

§ 23 Gyldighed  

Stk. 1 En spillers dobbelte klubtilhørsforhold er først gældende, når der er modtaget en godkendelse fra 

Volleyball Danmark, og den er kun gældende for det ansøgte turneringsår. 

 

Talentspillere 
§ 24 Formål 

Stk. 1 En talentspiller (U17 eller U20) kan spille på ungdomshold i en klub og på seniorhold i samme klub 

og/eller i en anden klub. En talentspiller kan spille for to seniorhold og derved udforske sit spilpotentiale på 

et andet seniorhold.  

Stk. 2 For U15 spillere er det muligt at ansøge om talentspillerstatus i forbindelse med 

aldersdispensationsansøgning jf. Fælles Turneringsreglement.  
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§ 25 Talentspiller  

Stk. 1 Som talentspiller kan man frit deltage på to seniorholds kampe i samme spillerunde.  

Stk. 2 En talentspiller kan være tilknyttet seniorhold i to klubber, hvis spilleren kun optræder på ét hold i hver 

klub. De to specifikke hold angives på ansøgningen. Såfremt spilleren udvikler sig, kan de to specifikke hold 

ændres én gang pr. sæson. Undtagelse: I Pokalturneringen kan en talentspiller kun repræsentere ét hold.  

Stk. 3 Et seniorhold må højst have 3 talentspillere på kampskemaet til en kamp. Hvis et hold ikke overholder 

dette, betragtes det som brug af ulovlig spiller, og holdet betragtes som udeblevet fra kampen. Undtagelse: 

Et wildcardhold har ingen begrænsninger af antallet af talentspillere.  

Stk. 4 Hvis en klub skønnes bevidst at medvirke til en sportsligt unfair turneringsdeltagelse* f.eks. ved at 

forstærke lavere rangerede hold med én eller flere talentspillere, kan Volleyball Danmark inddrage 

talentspillerstatussen. Ligeledes kan turneringsledelsen med øjeblikkelig virkning trække holdet fra 

turneringen eller dømme holdet som taber af kampen(e).  

* Det betragtes som ”sportslig unfair turneringsdeltagelse”, hvis en talentspiller har spillet på et højere 

rangerende hold mere end 50% af den mulige kamptid på samme position, eller mere end 66% af den mulige 

kamptid på en anden position, set over de seneste 4 kampe. Hvis f.eks. en centerspiller bytter med en libero 

medregnes den tid liberoen har været på banen ikke i den mulige kamptid.  

 

§ 26 Ansøgning om talentspillerstatus  

Stk. 1 Ved ansøgning skal der udfyldes en standardblanket.  

• Ansøgning skal ske på den blanket, som kan downloades på www.volleyball.dk.  

• Blanketten sendes via mail til Volleyball Danmark på turnering@volleyball.dk. Ved indsendelse 

sættes trænere og forældre/værge cc på mailen. Ansøgningen behandles efterfølgende af Volleyball 

Danmark, og der skal påregnes minimum 8 dages behandlingstid.  

Stk. 2 Ansøgninger kan udelukkende behandles, hvis de er modtaget i følgende perioder:  

• 1 - 30. september  

• 19. december - 31. januar  

Stk. 3 Ansøgninger kan ikke godkendes med tilbagevirkende kraft.  

 

§ 27 Gyldighed  

Stk. 1 En spiller er først godkendt som talentspiller, når klubben har modtaget godkendelse fra Volleyball 

Danmark. Godkendelsen er kun gældende for det ansøgte turneringsår. 

Stk. 2 Volleyball Danmark sender en kopi af godkendelsen til den/de berørte kreds(e).  

Stk. 3 Det er muligt at ophæve statussen som talentspiller.  
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Etiske retningslinjer 
§ 28 Retningslinjer 

Stk. 1 Volleyball Danmarks etiske retningslinjer omkring aldersdispensation opad er:  

• Spilleres deltagelse på diverse hold skal tage udgangspunkt i spillerens egne behov, ønsker og 

ambitioner. 

• En spiller bør ikke optræde i mere end tre forskellige aldersgrupper i løbet af en halvsæson.  

• En spiller bør højst optræde på to forskellige klubhold i samme spillerunde.  

• Forældre/værge og træner bør løbende føre en dialog med spilleren om, hvordan spilleren befinder 

sig med de aktiviteter og udfordringer, spilleren deltager i.  

• Trænerne skal være parat til at justere i belastningsgraden, så den tilpasses spillerens niveau og 

kapacitet. 

 

Vedtaget af Volleyball Danmarks Ungdomsudviklingsudvalg 3. august 2022.  

§11 stk. 3 tilføjet 30. september 2022. 


