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§ 1 

Formål 

Stk. 1 Formålet med Volleyball Danmarks reglement for talentspillere er, at give talentfulde 

ungdomsspillere en ekstraordinær mulighed for at udvikle sig i henhold til deres potentiale og 

ambitioner, uden at de derved mister muligheden for fortsat at spille ungdomsvolleyball. 

 

§ 2 

Muligheder 

Stk. 1 En ungdomsspiller kan spille på ungdomshold i en klub og på seniorhold i samme klub 

og/eller i en anden klub. 

 

En ungdomsspiller kan spille for to seniorhold i samme spillerunde og derved udforske sit 

spilpotentiale i f.eks. VolleyLigaen og samtidigt deltage på et andet seniorhold. 

 

§ 3 

Talentspiller 

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

 

Stk. 2 En ungdomsspiller kan godkendes som talentspiller.  

 

Stk. 3 Ansøgning skal ske på en særlige blanket, som kan downloades på www.volleyball.dk 

 

Stk. 4 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 Landspokalturneringens finalerunder (ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finaler) 

kan en spiller kun repræsentere ét hold.  

 

Talentspillere på seniorhold 

Stk. 1 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. 2 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.  
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Hvis f.eks. en centerspiller bytter med en libero medregnes den tid liberoen har været på 

banen ikke i den mulige kamptid.   

 

Krav til ansøgning som talentspiller: 

Stk. 3 Ved ansøgning skal der udfyldes en standardblanket.  

▪ Ansøgningen indeholder oplysninger om spillerens navn, adresse, fødselsdato, niveau 

(tidligere hold/landshold), klubtilhørsforhold for sidste sæson de sidste tre år samt 

spilposition. Endvidere opgives forventet studie-/arbejdsforhold for det kommende 

turneringsår 

▪ En beskrivelse af de sportslige, logistiske og sociale forhold, der ligger til grund for 

ansøgningen 

▪ En plan for spillerens ugentlige træningsmængde i de to klubber. Forventet 

træningsmængde for en talentspiller er: 3-5 kvalitative boldtræningspas og 2-3 struktureret 

fysisk træning 

▪ Blanketten skal underskrives af spilleren, forældre/værge (såfremt spilleren ikke er 

myndig) samt trænerne for de involverede hold 

 

§ 4 

Talentspilleransøgning/deadline 

Stk. 1 Ansøgningen skal fremsendes til Volleyball Danmark turnering@volleyball.dk. Ved 

indsendelse sættes trænere og forældre/værge cc på mailen. Ansøgningen behandles efterfølg-

ende af Volleyball Danmarks administration, og der skal påregnes minimum 8 dages 

behandlingstid. 

 

Stk. 2 Ansøgninger kan ikke godkendes med tilbagevirkende kraft. 

 

Stk. 3 Såfremt en spiller godkendes som talentspiller, vil godkendelsen også gælde som 

aldersdispensation til at spille i to eller flere aldersgrupper over spillerens egen alder og evt. 

deltagelse på hold fra 2 klubber. Der henvises til Volleyball Danmarks etiske retningslinjer 

omkring aldersdispensation i § 6. 

 

Stk. 4 Ansøgninger kan udelukkende behandles hvis de er modtaget i følgende perioder: 

▪ 1 - 30. september 2020 

▪ 1 - 31. januar 2021 

 

§ 5 

Gyldighed 

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

Volleyball Danmarks administration. 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.  

 

 

mailto:turnering@volleyball.dk


 

Reglement for talentspillere 

Sæson 
2020-2021 
 
Regl.nr. 
3.5 

 

© Volleyball Danmark         Side 3 af 3 

 

§ 6 

Etiske retningslinjer 

Stk. 1 Volleyball Danmarks etiske retningslinjer omkring aldersdispensation opad: 

▪ Spillerens 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 han/hun 

befinder sig med de aktiviteter og udfordringer, han/hun deltager i. 

▪ Trænerne skal være parat til at justere i belastningsgraden, så den tilpasses spillerens 

niveau og kapacitet. 

 

 

Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 2. februar 2020 og efterfølgende er 

der foretaget nogle få sproglige rettelser samt en konsekvensrettelse af §3 stk. 2 

vedrørende aldersgrænsen for ungdomsspillere. Disse ændringer er godkendt af 

Volleyball Danmarks Forretningsudvalg den 10. august 2020.  


