
Vejledning i Volleyball Danmarks licenssystem 

Volleyball Danmark lancerer i sæsonen 2014-15 et nyt licenssystem. Systemet er bygget op omkring vores 

turneringssystem Vol@, som pt. håndterer klubkontakter, Danmarksturneringen samt en del kredsrækker 

og tilmelding til Beachstævner. I skrivende stund er knap 3000 personer oprettet i databasen, enten fordi 

de er blevet overført fra den gamle database i Idrætssystemet, eller fordi de er oprettet som dommer/ny 

kontaktperson eller har været tilmeldt et beachstævne. 

Uanset om du er kontaktperson, dommer og/eller har spillet et beachstævne, så er din profil unik. Det 

betyder, at du har en brugerprofil, hvor der er tilknyttet forskellige funktioner. 

Opret en profil 

Gå ind på http://minsport.volleyball.dk – tjek via glemt password, om du er oprettet i systemet. 

 

 

 

Hvis du ikke eksisterer i systemet, skal du oprette en profil. 
 
Klub* = den klub, hvor du spiller volleyball. 
Beachklub* = den klub, hvor du evt. spiller beachvolley. 
Ungdomsklub = den klub, hvor du spillerungdomsvolley, f.eks. 
hvis du har dobbelt klubtilhørsforhold. 
 
* Bemærk: 

 Du kan ikke vælge et holdfællesskab som klub. Spiller 
du f.eks. i BRH Volley, skal du vælge enten Brøndby VK 
eller Rødovre St som din klub. 

 Alle personer i systemet har fået tilknyttet en klub, 
som vi oprindeligt brugte ift. tilmelding til 
eliterækkerne. I forbindelse med det nye licenssystem 
er alle eksisterende klubtilhørsforhold rettet til 
Beachklub.  

 

 

http://minsport.volleyball.dk/


Rediger profil 

 

Rediger personprofil 

Her skal eksisterede personer opdatere deres klubtilhørsforhold. En spiller, der f.eks. spiller på seniorhold i 

ASV, beachvolley i ABC 1900 og ungdomsvolley i Ikast KFUM, skal have nedenstående:  

 

Rediger brugerinfo 

Her kan du ændre dit password. 

 

Løs licens 

 

 



Vælg den ønskede licenstype som alle refererer til ”Reglement om personliglicens” og sæt  ud for den 

aktuelle spiller. 

Den personlige licens opdeles i følgende kategorier: 

Kategori 1: Spillere i Danmarksturneringen for seniorer (Liga og Division). 

Kategori 2: Spillere i Danmarksserien og løbende kredsholdsturneringer for seniorer (Senior). 

Kategori 3: Spillere i løbende U14-, U16-, U18 og U21-turneringer (Ungdom).  

Kategori 4: Spillere, som deltager i Teenvolley-stævner (Teen). 

Kategori 5: Spillere, som deltager i Kidsvolley-stævner (Kids). 

Kategori 6: Motionsspillere i DVBF’s og kredsenes motionsstævner (Motion). 

 

 

Og læg i indkøbskurven 

 

Løs licens for flere spillere 

Du kan f.eks. søge alle spillerne frem fra en klub, vælge licenstype og sætte  ud for hver enkelt spiller, der 

skal løses licens for. 



 

Betal licens 

 

Gå til betaling. 



 

Herefter åbnes et betalingsvindue i DIBS, hvor der kan betales med Dankort og Visa-kort. 

 

Der fremsendes en kvittering på mail, ligesom der 
kan hentes et licensbevis fra spillerens personprofil.  
 

 

Opgradering af licens 

Det er muligt at opgradere sin licens, hvor differencen betales.  

 

 

Udskrivning af holdsedler 

I skrivende stund er der ikke lavet nogen funktion til at udskrive holdsedler. Holdseddel i Word-format kan 

downloades på: http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/danmarksturnering   

Spørgsmål 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Henrik Petersen på tlf. 4326 2715 

http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/danmarksturnering

