
Et spørgsmål om Volley-stævne - på alle niveauer (top og bund mødes ikke) -   for dig og dine venner. 

 

Kunne du/I tænke jer mindst 75% garanti for 4 GODE kampe? – Hvis JA – så læs videre: 

 

Nederst ses udtalelser fra hold, der har deltaget før. 

 

Meld om du kan stille HELT eller DELVIST hold søndag d. 1. dec. i Solrød kl. 12:12-20:00 – evt. allerede kl. 19. 

 

Hvis du/I IKKE kan nå at være mere denne gang - ring/skriv, så kan jeg informere dig/jer om hvornår næste 

stævne i Solrød bliver i foråret. 

 

Du kan læse mere om stævnerne her: http://svbk.dk/turnering/alternative-staevner/staevnedatoer  

som jeg i de sidste godt 30 år har arrangeret godt 300 stk. af i Storkøbenhavn - og gerne vil lave flere af syd/vest 

for København. 

 

Divisionsspillere er velkomne, men som rent herrehold, vil det nok blive i ”overkanten”. 

 

Til dette stævne vil jeg gerne tilbyde også enkelte spillere, at kunne prøve at være med. Du sender en mail til 

PEM58dk+ALT@gmail.com med navn, tlf. nr. og antal spillere - så danner vi tilsammen et eller flere hold. 

 

Du kan også ringe/SMS'e til mig på: 21 63 95 72 (Poul-Erik Møller). 

 

Stævnerne plejer at blive holdt på Amager, hvor hold har deltaget fra Bogø-Møn, Vordingborg, Falster, Korsør, 

Kalundborg, Holbæk … 

 

Det har tidligere været afholdt 4 gange hos VAGS (Greve-Solrød), 1 gang i Viby Sj. og 4 gange i Haslev. 

 

Solrød Idrætscenter - Tingryds Alle 27, 2680 Solrød Strand– kun 8 minutters gang fra stationen. 

 

Der er mulighed for at købe sædvanlig fastfood, drikke mm. 

 

Efter stævnet er der flere spisesteder i nærheden af hallen til at slutte af på. 

 

Med Volley Hilsen 

VAGS, Poul-Erik og SVBK. 

 
Netsværmerne - Jonathan: ”For vores nystartede hold var Alternativt Stævne en super mulighed for, at få afprøvet vores 

volley-evner in action mod nye modstandere. Stemningen er super og vi havde en rigtigt god lørdag.” 

 

Badedyr - Catrine (har deltaget i 30 år): ”Alternativt Stævne er en dejlig kombination af sport og socialt samvær. Et 

hyggestævne for motionister, hvor man ikke behøver tage hverken sig selv eller sin sport så alvorligt.” 

 

DTU-Volley - Jens: Sjovt stævne til alle niveauer, vi kommer glædeligt hver gang.  

 

The Wicked Wolverines - Eva: "Alternative Stævner er dejlige uformele, med god stemning og god volleyball til alle 

niveauer 😊" 

 

Rocket Science - Lars: ”Min mening om de Alternative Stævner er, at de altid er super hyggelige at deltage i og at det er 

fedt at man kan seede holdet hjemmefra alt efter hvordan holdet ser ud til et givent stævne. Det er desuden rart at man altid 

får minimum har 4 kampe af 2 sæt. 😊” 

 

Talentfabrikken - Anders: "Alternativt Stævne er en kanon mulighed for at spille volley på et niveau, der passer, uanset 

om man er begynder eller relativt erfaren. Der er altid god stemning til stævnerne, samtidig med at der bliver kæmpet hårdt 

for sejren." 
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