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Regler og Principper for udtagelse af ungdomslandshold 

 

Volleyball Danmarks Talentudviklingsarbejde er baseret på en bred og inkluderende filosofi. 

Målet med arbejdet er at tilbyde en bred gruppe af potentielle talenter, en udviklingsplatform som vil 

forberede og motivere dem til en karriere som elitevolleyballspiller. Dette vil på sigt betyde en styrkelse af 

vores elitære miljøer på både klubhold og landshold. 

I praksis betyder det, at der i udtagelsen til ungdomslandsholdene vil blive arbejdet med en række principper, 

som vil sikre at disse mål opfyldes. 

 

 

Hver gang et Ungdomslandshold udtages, dækker udtagelsen over to årgange. 

Da drenge og piger har forskudte årgange i nogle af turneringerne, vil der forekomme forskelligheder i, 

hvordan kønnene arbejder i det indeværende år. 

 

Regler for udtagelse: 

- For at en spiller skal være aktuel for udtagelse, skal hun/han deltage fuldt ud i klubbens træning, 
styrketræne regelmæssigt mere end 1/uge og deltage i TC-Danmarks aktiviteter (eller have en aftale 
omkring herom).  

- Fravær fra TC, Try-Out eller samling, gør generelt at spilleren ikke kan udtages. 
- Fravær kan accepteres, hvis der foreligger særlige årsager. Fravær skal tages op med ansvarlig leder 

tidligst muligt. 
- Fravær betragtes med stigende alvorlighed fra yngst til ældst.  
- Spilleren skal være i stand til at træne fuldt ud med klub og TC.  

 

Skader/Sygdom: 

- Spilleren skal kunne deltage fuldt ud i den sidste brutto-samling, eller være i fuld træning 3 uger før 
landskampene. 

- En skadet/syg spiller, der vurderes have en chance til udtagelse, bliver automatisk inviteret med til 
næste Try-Out eller brutto-samling. 

- På de ældste U-landshold kan en spiller med ømhed, vurderes af faglig person ift. udtagelse og 
deltagelse. 
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Principper for udtagelse: 

- Være så tæt på stærkeste opstilling som muligt. 
- Så mange spillere, som muligt der opnår erfaring med landsholdsvolleyball. 
- Ældste årgang prioriteres. 
- Tage hensyn til spillerens generelle belastning, både fysisk og mentalt. 
- I exceptionelle tilfælde, kan der laves en individuel vurdering, hvis en ”for ung” spiller skal udtages. 
- Hvis valget står mellem to spillere på samme niveau –  

o udtages spilleren i den ældste årgang. 
o udtages spilleren uden landsholdserfaring. 

- Spilleren fra den yngre årgang skal udtages, hvis hun/han –  
o er markant bedre end den ældre spiller eller 
o forventes at være i startopstillingen. 

 

 
Piger 2022-2023 

NEVZA U17 – årgang 06-07 (okt-22) 

NEVZA U19 – årgang 04-05 (okt-22) 

 

Drenge 2022-2023 

NEVZA U17 – årgang 06-07 (okt-22) 

NEVZA U19 – årgang 04-05 (okt-22) 

 

 

 

 

 

 

  


