
 

 

 

Politik vedrørende ungdomsspilleres muligheder for at deltage i eliteaktiviteter i beachvolleyball og volleyball. 

Volleyball Danmark har som erklæret politik, at det skal være muligt for ungdomsspillere at afprøve sit talent på alle 

niveauer indenfor både beachvolleyball og volleyball. 

Hvis man ønsker at dyrke begge discipliner på et seriøst niveau kræver det tidsforbrug på både træning, forberedelse 

og turneringsaktivitet. Det vil derfor være nødvendigt at udøveren, i samråd med sine trænere, planlægger og 

prioriterer sine aktiviteter. 

Volleyball Danmarks administration har til ansvar så tidligt som muligt at indskrive væsentlige beachvolleyball og 

volleyballaktiviteter i i Turneringskalenderen  

(kan findes her: http://volleyball.dk/index.php/turneringer/turneringsterminer 

Volleyball Danmarks administration, herunder de to Elitechefer, vil bestræbe sig på at undgå sammenfald mellem 

vigtige beachvolleyball- og volleyballaktiviteter. 

Trænerne for de respektive landshold og de to Elitechefer skal orientere sig om kommende aktiviteter og være i tæt 

dialog omkring muligheder og begrænsninger for potentielle spilleres deltagelse. 

Spilleren selv skal, i samråd med sine nærmeste rådgivere, orientere sig om eventuelle sammenfald af aktiviteter og 

rette henvendelse til de respektive trænere for at starte en løsningsorienteret dialog. Såfremt, der ikke er udpeget 

trænere for de pågældende landshold, rettes henvendelsen til Volleyball Danmarks Elitechefer for henholdsvis 

beachvolleyball og volleyball. 

Er der sammenfald mellem tryouts og/eller træningsforberedelser til landsholdsturneringer vil dialogen mellem de 

involverede landstrænere afgøre hvorledes spilleren skal rådes i forhold til deltagelse. 

En spiller kan således ikke miste muligheden for at blive udtaget til en trup, hvis der er sammenfald mellem 

forberedelsesterminer. Omvendt vil spillere, der ligger i periferien for en udtagelse, skulle prioritere sit valg ud fra den 

fælles rådgivning, der er givet fra de involverede landstrænere. 

Volleyball Danmarks administration, Elitecheferne og trænerne vil bestræbe sig på at skabe muligheder for at spillerne 

kan deltage i landsholdsaktiviteter i både beachvolleyball og volleyball. 

Involverede parter og spillere skal være sig bevidst, at det i visse tilfælde og perioder ikke vil være muligt og forsvarligt 

set ud fra en sportslig, faglig og belastningsmæssig betragtning, at deltage seriøst i både beachvolleyball og volleyball. 

I disse tilfælde skal den ene del vælges til og den anden vælges fra. 

Uenigheder opstået i disse sammenhænge vil altid afgøres i dialog mellem Volleyball Danmarks Elitechefer i 

beachvolleyball og volleyball. 
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