Plan for ungdomslandsholdene i volleyball 2021 (opdateret 15.03.2021)
Planer, takster og retningslinjer er gældende indtil andet er meddelt.
Generelt skal disse planer læses med forbehold for ændringer. Dette forbehold er endnu vigtigere at tage i denne tid, hvor
det er meget svært at spå om udvikling i samfundet og hvilke muligheder det giver os for at deltage i internationale
aktiviteter.
Relevante trænere, ledere og potentielle spillere inklusive forældre, bør læse dette grundigt igennem og samtidig således
være ekstra opmærksomme på, at der kan opstå ændringer i programmet.
Generelt for alle hold gælder det, at spillere som har ambitioner om at blive udtaget til et ungdomslandslandshold, skal
være aktiv i Talentcentret eller undtagelsesvis have en fast aftale om deltagelsens karakter. Vi benytter de højeste
niveauer i Talentcentrene, som den vigtige første forberedelse til en evt. senere udtagelse. Det er her man skal øve sig i at
fungere og præstere sammen med spillere fra andre klubber og respondere på nye træneres metoder og tanker. Dette er
væsentlige parametre at kende til, når en spiller forhåbentlig på et senere tidspunkt skal præstere på et landshold i
samspil med andre. Bemærk, at fra sæsonstart 2021-2022 vil årgang 2003 være undtaget fra reglen om deltagelse i TC, da
der herfra ikke længere vil være aktiviteter for denne årgang i TC-systemet.
Derudover skal en spiller deltage i alle øvrige forberedelser, som knyttes til en udtagelse. Skulle der være ekstraordinære
årsager til undtagelsesvis fravær, skal headcoachen for holdet kontaktes hurtigst muligt for at finde løsning.
Volleyball Danmarks grundlæggende syn på talentudvikling er, at vi arbejder på at tilbyde mulighed for udvikling til så bred
en talentmasse som muligt. Denne filosofi udmøntes blandt andet ved, at vi forsøger at arbejde med mange deltagere i
vores talenttræninger og på vores camps, hvor spillerne inddeles i træningsgrupper efter niveau. Desuden vil vores
ungdomslandshold, så vidt det overhovedet er muligt, generelt blive udtaget indenfor de to aktuelle årgange. I specielle
situationer kan der udvides i antallet af inddragne årgange. Endvidere vil den ældste spiller blive udtaget, hvis to spillere,
der kandiderer til samme position, anses for at have nogenlunde samme niveau.
Vi tror på, at denne filosofi er med til at fastholde en bred talentmasse gennem flere tilbud til mange spillere og samtidig
mindske risiko for opslidning af enkelte spillere.
Der vil være ordinær deltagerbetaling ved camps og bruttotrupsamlinger. Derudover vil spillere der udtages til en
nettotrup blive opkrævet en deltagerafgift. Denne betaling dækker ca. 40-50 % af Volleyball Danmarks samlede
omkostninger i forbindelse med en ungdomslandsholdsturnering. Bemærk, at hver enkelt spiller maksimalt kan komme til
at betale for 3 landsholdsdeltagelser pr. kalenderår. Deltagelser ud over den 3. vil således være gratis. Desuden kan
familier maksimalt komme til at betale for 3 landsholdsdeltagelser for søskende, pr. kalenderår. Bemærk også, at
volleyball og beachvolleyball nu tæller i samme kategori.
Se nederst i dokumentet for specifikke takster for de forskellige aktiviteter i volleyball.
Det skal oplyses at nogle kommuner efter ansøgning, har mulighed for at yde tilskud til landsholdsdeltagelse.
Skulle der være problemer for enkelte spillere med deltagerbetalingen, kan der rettes henvendelse til elitechef Sven Brix
på svb@volleyball.dk
I henhold til de internationale regler vil der blive udtaget 12 spillere til en EM-turnering. Indenfor disse 12 kan der udpeges
0, 1 eller 2 liberospillere. Til NEVZA-turneringerne vil der blive udtaget 10-12 spillere.
Bemærk også, at for at deltage på et dansk landshold, skal spilleren være i besiddelse af et dansk pas. I mange lande
kræves det, at passet har udløbsdato tidligst 6 mdr. efter hjemrejsedatoen fra en aktivitet i udlandet.
Bemærk at alle aktiviteter er foreløbige planer og kan justeres løbende.

DRENGE
Talentcentrene:
Denne gruppe er mellemleddet mellem vores talentarbejde og ungdomslandsholdene. Her arbejder vi med udvikling og
motiverende aktiviteter for en bredere gruppe af vores talenter, primært de ældste årgange i TC.
Aktiviteterne vil være deltagelse i den almindelige talenttræning i Øst, Midt, Nord og Vest, camps samt eventuelle
kampaktiviteter. Aktiviteterne i TC kan ses på dette link:
http://volleyball.dk/index.php/kidsvolley-og-ungdomsvolleyball/volleyskolen-og-tc
HU17 NEVZA-landsholdet drenge:
Holdet bliver udtaget blandt spillere født i årgang 2005-2006.
22.05-24.05, 2021: Pinsecamp. Alle er velkomne, men der foretages ikke udtagelser
27.06-01.07, 2021: Sommercamp i Ikast for alle emner. Lille bruttotrup udtages derefter
14.10-17.10, 2021: Samling for nettotruppen i Ikast, mødetid torsdag aften
18.10-21.10, 2021: NEVZA U17 i Ikast
Headcoach: Peter Kjellerup, 51 84 29 78, pk@isi.dk
Staff: TBD

HU19 NEVZA-landsholdet drenge:
Holdet bliver udtaget blandt spillere født i årgang 2003-2004.
22.05-24.05, 2021: Pinsecamp. Alle er velkomne, men der foretages ikke udtagelser
27.06-01.07, 2021: Sommercamp i Ikast for alle emner. Trup udtages derefter
Forventede datoer:
25.10-27.10, 2021: Samling for nettotruppen i København
28.10-01.11, 2021: NEVZA U19 i ??
Headcoach: Thomas Skifter Bertelsen, 21 25 50 69, tsbertelsen@gmail.com
Staff: TBD
2021-2022
HU18 EM-landsholdet, årgang 2005-2006:
I perioden medio august 2021 til medio januar 2022 skal dette hold spille 1. runde kvalifikation til EM-2022. Nærmere
information følger.
Headcoach: Peter Kjellerup, 51 84 29 78, pk@isi.dk
Staff: TBD
HU20 EM-landsholdet, årgang 2003-2004:
I perioden primo januar 2022 til primo maj 2022 skal dette hold spille kvalifikation til EM-2022. Nærmere information
følger.

PIGER
Talentcentrene:
Denne gruppe er mellemleddet mellem vores talentarbejde og ungdomslandsholdene. Her arbejder vi med udvikling og
motiverende aktiviteter for en bredere gruppe af vores talenter, primært de ældste årgange i TC.
Aktiviteterne vil være deltagelse i den almindelige talenttræning i Øst, Midt, Nord og Vest, camps samt eventuelle
kampaktiviteter. Aktiviteterne i TC kan ses på dette link:
http://volleyball.dk/index.php/kidsvolley-og-ungdomsvolleyball/volleyskolen-og-tc
DU17 NEVZA-landsholdet piger:
Holdet bliver udtaget blandt spillere født i årgang 2005-2006.
22.05-24.05, 2021: Pinsecamp. Alle er velkomne, men der foretages ikke udtagelser
27.06-01.07, 2021: Sommercamp i Ikast for alle emner. Lille bruttotrup udtages derefter
27.08-29.08, 2021: Samling for lille bruttotrup i Korsør. Nettotruppen udtages derefter
15.10-17.10: Samling for nettotruppen i Ikast, mødetid fredag aften
18.10-21.10: NEVZA U17 i Ikast
Head Coach: Kim Buchwald, 20 26 70 85, buchwald@volleyklubben.dk
Staff: TBD

DU19 NEVZA-landsholdet piger:
Holdet bliver udtaget blandt spillere født i årgang 2003-2004.
22.05-24.05, 2021: Pinsecamp. Alle er velkomne, men der foretages ikke udtagelser
27.06-01.07, 2021: Sommercamp i Ikast for alle emner. Trup udtages derefter
Forventede datoer:
25.10-27.10, 2021: Samling for nettotruppen i København
28.10-01.11, 2021: NEVZA U19 i ??
Headcoach: TBD
Staff: TBD
2021-2022
DU17 EM-landsholdet, årgang 2006-2007:
I perioden medio august 2021 til medio januar 2022 skal dette hold spille 1. runde kvalifikation til EM-2022. Nærmere
information følger.
Head Coach: Mats Björkman, 51 41 33 35, mb@isi.dk
Staff: TBD
DU19 EM-landsholdet, årgang 2004-2005:
I perioden primo januar 2022 til primo maj 2022 skal dette hold spille kvalifikation til EM-2022. Nærmere information
følger.
Head Coach: TBD
Staff: TBD

Ved generelle spørgsmål til alle landshold, kontakt Elitechef Sven Brix på svb@volleyball.dk, 23 72 89 00

Egenbetaling for deltagelse i Talentudviklings- og landsholdsaktiviteter.
VOLLEYBALL DANMARK, i samarbejde med lokalkredsene, har i mange år arbejdet med en kvalitativ og kvantitativ
udvikling af vores talent- og ungdomslandsholdsarbejde.
For 13 år siden bestod vores talentcenterarbejde af en drenge- og en pigetrup i Øst og Vest på ca. 12-15 spillere i hver,
som trænede 8-10 gange om året.
I 2021 har vi ca. 400 spillere involveret i vores talentcentertræninger og jævnlige camps. De bedste spillere træner ca. 50
gange om året i vores talentudviklingsprogrammer.
For 13 år siden havde vi ét ungdomslandshold af hvert køn, som deltog i Nordisk Mesterskab 1 gang om året og engang
imellem i en EM-kvalifikation. Vores unge landshold gjorde det godt, men var som regel chanceløse mod vores nordiske
konkurrenter.
I de seneste år har vi deltaget i alle officielle kvalifikationer under FIVB (det internationale volleyballforbund), CEV (det
europæiske volleyballforbund) og NEVZA (den nordvesteuropæiske zone under CEV). Det vil sige at vi sender et sted
mellem 6 og 10 ungdomslandshold afsted til turneringer hvert år. Disse landshold spiller som minimum lige op med de
andre nordiske nationer og kravler samtidig generelt stille og roligt opad på den europæiske rangliste.
Da VOLLEYBALL DANMARK besluttede sig for at have et fuldt program for ungdomslandsholdene, blev der også indført en
deltagerbetaling for spillerne. Denne skal sikre, at det overhovedet er økonomisk muligt at forfølge de høje sportslige
ambitioner for vores ungdomslandsholdsarbejde. Som udgangspunkt er det meningen at denne betaling skal dække ca.
50% af de udgifter, der er forbundet med deltagelsen. Dette beløb vil løbende blive justeret, så den følger den almindelige
prisudvikling.
Fra og med januar 2021 bruger vi følgende takster for vores aktiviteter:
Påskecamp: 650,Pinsecamp: 650,Sommercamp: 2250,Young guns camp i efterårsferien: 700,Talentcenter Øst: 675,- (sæson 21/22)
Talentcenter Midt, Vest, Nord, se information og priser her:
http://volleyball.dk/index.php/kids-og-ungdom/tilbud-om-mere-traening
EM-kvalifikationer eller deltagelse, uanset årgang: 4000,- kr.
DU17/HU17 NEVZA: 3500,- kr.
DU19/HU19 NEVZA: 4000,- kr.
VM-deltagelse, uanset årgang: 4000,- kr.
Prisen på landsholdenes bruttotruptræninger vil meldes ud fra gang til gang.
Enkeltpersoner eller familier kan højst komme til at betale for 3 deltagelser pr. kalenderår. Beachvolleyball og
volleyballaktiviteter tælles under samme kategori. Bruttotruptræninger og regionallandsholdsaktiviteter kan ikke tælles
med i de 3 deltagelser.
Såfremt spillere/familier skulle have problemer med betaling, er der mulighed for at ansøge om hel eller delvis fritagelse
for betaling.
Såfremt et landshold bliver inviteret til vigtige ekstraordinære landsholdsturneringer, vil der være fuld deltagerbetaling for
disse og de vil ikke tælle med i antallet af officielle deltagelser.
Til generel information, kan vi oplyse, at de fleste af vores nordiske volleyballkollegaer opererer med fuld deltagerbetaling
for deres ungdomslandshold, hvilket i gennemsnit ligger et sted mellem 5000,- og 8000,- kr. pr. turnering. Desuden operer
dansk basketball med en endnu højere grad af deltagerbetaling end vi gør i volleyball.
Vi håber, at der er forståelse for disse nødvendige økonomiske tiltag og vi kan garantere, at VOLLEYBALL DANMARK til
stadighed vil arbejde videre med at udvikle og kvalificere vores talent- og ungdomslandsholdsarbejde.
Med venlig hilsen VOLLEYBALL DANMARK ved Elitechef Sven Brix og Talentkoordinator Henrik Petersen

