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1. INDLEDNING 
 
Dette reglement uddyber og samler regler og retningslinjer for SVBK’s ungdomsturneringer, 
herunder Kids, Teen, Grand Prix (GP) og Sjællandsmesterskaberne (SM) 
Vi henviser derudover til de gældende ”Officielle Volleyball Regler” på dansk. 
 
SVBK arbejder hele tiden på at have mange og de rigtige tilbud til børn i alle aldre og 
niveauer. 
I kredsen arbejder vi med følgende 3 begreber når det gælder børn og unge: 
 
Kidsvolley 
Spillet er for alle børn op til 5. klasse (dog til 6. klasse i SVBK). Her er det sjov og leg der er 
temaet, hvilket går igen i kidsstævnerne der afholdes i en ånd, hvor vi alle hjælper hinanden, 
lige fra den helt grønne forældrecoach til den gamle landsholdsspiller, der har sit barn med 
på et hold.  
Spillet er baseret på 5 levels, der fra simple kaste- gribespil udvikler børnene til at kunne 
spille volleyball, inden de kommer i 6. klasse og skal videre til ungdomsrækkerne. Kidsvolley 
er sved på panden gennem sjov og leg.  
 
Teenvolley 
Spillet er for unge i 6.-8. klasse, der måske er kommet lidt sent i gang med volleyspillet, eller 
for et par erfarne volleyvenner der gerne vil lidt mere. 
Teenvolley spilles på to levels så alle kan være med, banen er en badmintonbane med 
volleyballnet, og et hold består af 2-3 spillere. 
Alle kan komme ud og spille selv når holdet ikke har 6 spillere, teknikken udvikles lynhurtigt, 
da der er mange boldberøringer, spillerne står selv for afvikling af kampene - der skal bare 
være en voksen til stede - og dermed er det ikke noget der belaster træneren. 
 
Ungdomsvolley 
Ungdomsvolley bruges som det overordnede begreb for volleyball for børn og unge, men i 
det daglige henviser begrebet mere specifikt til 6-mandsspillet for unge fra 12 - 21 år. Her 
bliver der gået lidt mere til stålet, da det er her alle de færdigheder spillerne har tilegnet sig 
i kids- og teenspillet, folder sig ud i fuld flor. Der spilles typisk to forskellige turneringer: 
- Grandprix-turneringen (GP): en turneringsform hvor holdene mødes efter styrke og ikke 
efter alder. Her er der også mulighed for at lave mix-hold. 
- Sjællandsmesterskaberne (SM): også kaldet for den DM-kvalificerende turnering. Her 
spilles der efter de officielle regler omkring køn, alder, antal spillere etc. Turneringen giver 
adgang til Danmarksmesterskaberne (DM) i henholdsvis U15 og U17. 

 

1.1 DAGLIG ADMINISTRATION 
Alle ungdomsturneringerne varetages af SVBK’s ungdomsudvalget (UU). 
Al henvendelse vedrørende ungdom skal ske til kredskontoret: 
 
SVBK, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Kredssekretær: Christina Cassone 
Telefon: 2680 2395 
E-mail: svbk@svbk.dk 
 
 

1.2 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL SÆSONEN 2018/19  
 
Ændringer i forhold til sæsonen 2021/22 er markerede med grønt i dokumentet. 
 

mailto:svbk@svbk.dk
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2. KIDSVOLLEY 
 

2.1 ALDERSINDDELING 
I SVBK spilles kidsvolley til og med 5. klasse (evt. 6. klasse), mens elever fra 6.-10. klasse 
spiller Teenvolley. 
 
RÆKKER 
Level 0: Til og med 1. klasse 
Level 1: Til og med 2. klasse  
Level 2: Til og med 3. klasse  
Level 3: Til og med 4. klasse  
Level 4: Til og med 5. klasse 
 
ÅBNE RÆKKER 
Level 2: Til og med 4. klasse  
Level 3: Til og med 5. klasse  
Level 4: Til og med 6. klasse 
 
DISPENSATIONER 
Der kan være pædagogiske, sportslige eller praktiske grunde til, at en klub ekstraordinært 
har behov for at deltage med spillere, der er for gammel til en række. Hvis dette er 
tilfældet, skal I senest 7 dage før det pågældende stævne fremsende en mail 
til kredssekretæren, hvor I kort gør rede for, hvorfor I ønsker at benytte den aktuelle spiller. 
Der gives ikke dispensationer til Sjællandsmesterskaberne. 
 

2.2 HOLDSAMMENSÆTNING 
Der må være 3-5 spillere på et hold, hvoraf der maksimalt må være 4 spillere på banen. I 
SVBK spilles der i fælles rækker på tværs af køn. 
 

2.3 REGLER  
Der spilles efter de gældende Kidsvolley regler, der kan dog forekomme justeringer. 
 
Her finder du de officielle Kidsvolley regler og intentionerne bag spillet for hvert level: 
 

Level 0 http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0  

Level 1 http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1  

Level 2 http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2 

Level 3 http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3  

Level 4 http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4  

 
   
 
 
  

https://svbk.dk/ungdom/teenvolley/aldersgreanser
mailto:svbk@svbk.dk
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/65-regler-level-0
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/66-kids-regler-level-1
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/67-regler-level-2
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/68-regler-level-3
http://uvolley.dk/8-kidsvolley/69-regler-level-4
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2.4 ETISK KODEKS 
Der er udarbejdet et etisk kodeks der skal hjælpe spillere, trænere og forældre, så alle får 
en god dag i hallen. 
 

God træneradfærd til Kidsvolleykampe 
 

1. Som træner er det altid dit ansvar at være medvirkende til, at kampe og stævner 
bliver afviklet i en god og positiv atmosfære. 

2. Hvis der er noget praktisk, som ikke er på plads, så tilbyd din hjælp. 

3. Som træner skal du være med til at skabe fair play. Det betyder, at du skal stoppe 
dine spillere med det samme, hvis de generer modstanderen, taler nedsættende 
om andre, kommenterer dommerens kendelser, kritiserer holdkammeraterne etc. 
Desuden skal du sørge for at lære børnene at sige tak for kampen til både 
modstandere og dommer. 

4. Skal I spille mod et hold med en ny træner eller en uerfaren forælder som coach, så 
præsenter dig før kampen og vær åben, positiv og klar med råd og vejledning. 

5. Vær positiv og konstruktiv i din kritik af dine spillere. 

6. Ros, giv ideer og muligheder frem for kritik. Husk at godt humør også smitter. 

7. Som træner er det dit ansvar, at forældre der er med til kamp opholder sig på 
tilskuerplads/stolerækker udenfor banen. 

8. Som træner er det dit ansvar at gøre forældrene opmærksomme på Kidsvolleys 
værdier og de 10 gode råd til forældreadfærd. Forklar dine spilleres forældre om 
reglerne, så vi undgår unødvendig brok. 

9. De andre holds trænere er dine kollegaer. De kan have andre holdninger eller ideer 
end dig selv. Respekter dem og kommuniker i en konstruktiv dialog. Det kunne 
også være, at du kunne lære noget af dem. 

10. På level 0-2 er det en god ide at tage en snak med modstanderens træner før 
kampen og fortælle om, der er specielle forhold for nogen af dine spillere, og 
hvordan du vil dømme dem døde. Respekter at den anden træner har en anden 
linje, men stå samtidig fast ved din egen. 

11. Kommenter og påvirk aldrig en Kidsdommers kendelser. Støt og ros, det bliver jo 
også dine spilleres tur til at være dommere. Vær selv fair og hjælp med linjer osv. 

12. Tag gerne en efterfølgende snak med den voksne der står bag Kidsdommeren om 
hans eller hendes ansvar. 

13. Husk at spillernes udvikling er vigtigere end, om en kamp er vundet eller tabt. Læg 
derfor også vægt på børnenes udvikling af samarbejdsevner og overblik. 

14. Vær opmærksom på, at børnene også kan lære noget af at tabe en kamp. Det er 
godt at lære børnene, hvorledes de skal begå sig, når de taber. 
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10 gode råd til kidsforældrene 

 
1. Kidsvolley er udvikling og udfordring – det er ikke kun resultatet af kampene, der 

tæller.  

2. Kidsvolley skal være sjovt for alle – både for de rigtig dygtige og de, som har lidt 
sværere ved det. 

3. Støt holdet i både med- og modgang – ja tak til positiv og vej ledende kritik. 

4. Kidsvolley er et holdspil, så giv opmuntring til ALLE holdets spillere før, under og 
efter kampen - ikke bare til din egen datter eller søn. 

5. Det fungerer bedst, når træner/ holdleder er omkring banen, og forældre og 
søskende er på tilskuerpladser/ stolerækker. 

6. I level 0-2 dømmer træner/ holdleder kun sit eget hold. Lad være med at 
kommentere på og blande jer i, hvad det andet holds træner dømmer, for han har 
en god grund til at gøre, som han gør. 

7. Vis respekt for dommerne på level 3-4. Det er svært at være dommer, og næste 
gang kunne det være din søn eller datter. 

8. Hvis der sker noget, som du synes er forkert eller uretfærdigt, så spørg træneren 
om sammenhængen i stedet for at blive sur og råbe op. 

9. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. 

10. Støt op omkring dit barns træner/ holdleder. De gør et stort arbejde og har også 
brug for anerkendelse – spørg gerne om du kan hjælpe med noget. 

 

Husk, at det er dit barn, som spiller Kidsvolley - ikke dig! 
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3. TEENVOLLEY 
 

3.1 ALDERSINDDELING 
I SVBK spilles teenvolley fra 6.-10. klasse.  
 
RÆKKER 
Teen 1:   6.-7. klasse (U14) 
Teen 2:    6.-9. klasse (deles i U14/6-7.kl. og U16/8-9.kl.) 
 
Spillere som er ældre, kan spille med 8.-9. klasserne efter aftale med kredssekretæren. 
 
DISPENSATIONER 
Der kan være pædagogiske, sportslige eller praktiske grunde til, at en klub ekstraordinært 
har behov for at deltage med en spiller, der er for gammel til en række. Hvis dette er 
tilfældet, skal I senest 7 dage før stævnet fremsende en mail til kredssekretariatet, hvor I 
kort gør rede for, hvorfor I ønsker at benytte den aktuelle spiller. Der gives ikke 
dispensationer til Sjællandsmesterskaberne. Der er generel dispensation til at lade en 
spiller spille turneringskampe i aldersgruppen umiddelbart over spillerens egen. Hvis en 
klub ønsker at bruge en spiller, der går i 1.-5. klasse på et 8.-9. klasses hold, skal der 
indsendes en dispensationsansøgning. 
 

3.2 HOLDSAMMENSÆTNING 
 
Teen 1 spiller i en fælles mixrække. 
 
Teen 2 deles op i drenge- og pigerækker.  Eventuelle mixhold kan stille op i 
drengerækkerne. 
 
I Teen 1 og Teen 2 (U14) er der 2-3 spillere på banen. 
Er man 3 spiller, skal alle 3 være på banen. Et hold må dog gerne består af 3 spiller samt 
1 udskiftningsspiller. 
I Teen 2 (U16) er der 2 spillere på banen. Er man 3 spillere på et hold, er 3. spiller 
udskiftningsspiller. 
 

3.3 REGLER  
Der spilles efter de gældende Teenvolleyregler. Dog kan der være mindre lokale 
regelændringer. Disse vil stå i dette dokument (for SVBK) og/eller under 
stævnebeskrivelsen på tilmeldingssiden. 
 

Teen 1 http://uvolley.dk/10-teenvolly/219-regler-teen-1  

Teen 2 http://uvolley.dk/10-teenvolly/71-regler-teen-2    

  

http://volleyball.dk/images/dokumenter/blanketter/diverse/FORM-UNG_2019_Aldersdisp_050819.xlsx
http://uvolley.dk/10-teenvolly/219-regler-teen-1
http://uvolley.dk/10-teenvolly/71-regler-teen-2
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4. TILMELDING TIL KIDS- OG TEENSTÆVNER 

 
Tilmelding til kids- og teenstævner i SVBK sker via Volleyball Danmarks online 
kidstilmeldingssystem og teentilmeldingssystem. 
For at kunne tilmelde hold skal klubben være oprettet og man skal selv være oprettet som 
bruger i systemet.  
Hvis du ikke har et login, kan du oprette det på ovennævnte sider. 
Efterfølgende kan I tilmelde jeres hold på tilmeldingssiden.  
 
Tilmeldingsfrist  
Tilmeldingsfristen til et stævne er kl. 23.59 en uge før det aktuelle stævne, hvilket også er 
sidste frist for selv at afmelde et tilmeldt hold. Efterfølgende afbud skal meddeles direkte til 
den lokale turneringsleder samt kredssekretæren. 
Bemærk: Det kan være muligt at eftertilmelde hold ved at kontakte den stævneansvarlige 
og kredssekretæren. 
 
Program 
Det endelige turneringsprogram laves i hallen, umiddelbart efter "tjek in".  
Husk at ringe, såfremt I bliver forsinket og at melde jer til stævnelederen straks ved 
ankomsten. 
 
Skulle der være klubber, der skal være arrangør og har brug for vejledning eller et 
opstartsmøde om hvad det betyder at være arrangør, er I velkommen til at kontakte 
kredssekretæren. 
 
Pris 
kr. 150,- pr. hold pr. stævne for medlemsklubber og skoler. 
Deltagergebyret opkræves efterfølgende via faktura til klubberne. 
Hold, der melder afbud efter tilmeldingsfristens afbud, hæfter for tilmeldingsgebyret.  

http://staevner.kidsvolley.net/,
http://staevner.teenvolley.dk/index.php
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5. GRAND PRIX TURNERINGEN 
 

5.1 INDLEDNING 
Grand Prix turneringen (GP) er et helårligt tilbud med 10-12 stævner i perioden ultimo 
september til ultimo april/primo maj. 

Holdene møder hinanden efter niveau og målet med denne turnering er, at holdene skal 
have så mange jævnbyrdige kampe som muligt. 
Med en helårlig GP turnering, giver vi nye hold mulighed for at spille turneringskampe 
uanset hvornår på sæsonen holdet starter op. 

 
Da GP turneringen er en speciel turneringsform, er der en del bestemmelser, som afviger 
fra propositionerne for den almindelige turnering. Disse bestemmelser er beskrevet her, og 
er sammen med stævnelederreglementet de gældende regler for GRAND PRIX 
turneringerne i SVBK. I tvivlstilfælde træffes nødvendige afgørelser af Ungdomsudvalget 
(UU), som også kontaktes, hvis der er uklarheder. 
 

5.2 ALDERSGRÆNSER/DISPENSATION 
Turneringen er åben for alle U15-, U17-, og U20-spillere, der er medlem af en klub under 
SVBK. Der kan dispenseres for enkelte U22-spillere efter aftale med kredssekretæren. 
For at hold bestående af kun U22 spillere kan opnå dispensation, skal det være et hold der 
består af ”begyndere”/unge spillere, der vil have sportslige og sociale fordele ved at 
deltage i Grand Prix turneringen frem for de laveste kredsrækker. 
 
U15: Født 2008-2010 
U17: Født 2006-2007 
U20: Født 2003-2005 
 
Holdet tilmeldes i den aldersklasse som de/den ældste spiller på holdet har. Da holdene 
møder hinanden efter niveau frem for alder, skal der i GP turneringen ikke søges om 
aldersdispensation. 
 

5.3 HOLDSAMMENSÆTNING 
Der gives der mulighed for at sammensætte hold på tværs af klubberne. Af hensyn til 
licens/klubtilhørsforhold i forhold til SM og DM, skal der på holdsedlen påføres 
klubtilhørsforhold ved hver enkelt spiller. 
 

5.4 LICENS 
Alle spillere, som deltager på et Grand Prix hold, skal have indløst licens for at kunne 
deltage i Grand Prix turneringen. En kamp kan ikke tabes som følge af en manglende 
licens, men holdet tildeles en bøde. Ved gentagne overtrædelser kan hold dog blive 
trukket fra forsat deltagelse i turneringen. Eventuelle udenlandske hold vil være underlagt 
deres respektive landes licens. 
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5.5 TILMELDING 
Der kan tilmeldes hold i følgende rækker: 
 

▪ Piger A /Sort 
▪ Piger B / Rød 
▪ Piger C / Grøn 
▪ Drenge A / Sort 
▪ Drenge B / Rød 
▪ Drenge C / Grøn 

 
Ved tilmelding på SVBK’s hjemmeside vælger holdene selv hvilken række de ønsker at 
deltage i. Hvis man synes at holdet ligger niveaumæssigt mellem 2 rækker, kan man 
notere det i bemærkningsfeltet. 
 
Et hold kan stille op med kun 5 spillere. 
 
Mix hold kan spille både i pige- og drengerækken. Hvis man er i tvivl hvilken række man 
bør tilmeldes i, er man altid velkommen til at kontakte SVBK's kredssekretæren. 
 
Det er ikke tilladt at deltage på mere end ét hold inden for samme GP runde. 
 
Hver klub skal være repræsenteret af en ansvarlig leder til samtlige GP stævner, hvor 
klubben deltager. 
 

5.6 TURNERINGSAFVIKLING 
I 2019/20 sæsonen valgte UU at lave formen på turneringen lidt anderledes. Seedningen 
er fjernet og trænerne melder selv ind på det niveau/række, de mener deres hold bør spille 
i. Denne form fortsættes i 2022/23 sæson. 
 
Målet er at alle holdene spiller 2-3 kampe mod tilfældige modstandere fra samme 
række/niveau. Antallet af kampe kan dog afhænge af antallet af tilmeldte hold i hver 
række. 
 
Nye spilleregler for U15 fra sæson 2022/23: 
I juni 2022 blev der i Volleyball Danmark besluttet at justere reglerne for U15 holdene i 6-
mandsvolley. På baggrund af møder, inputs fra klubber samt generelle anbefalinger på 
området, er der besluttet følgende: 
 

• Max 3 server af samme spiller, derefter tvungen rotation. 

• Det er ikke tilladt at spille med libero. 
 

 

5.7 KAMPVARIGHED 
Alle kampe spilles som udgangspunkt bedst af 3 sæt running score (dvs. point på alle 
bolde) til 25 point med et forspring på mindst 2 points. 3. sæt spilles dog kun til 15 point. 
Såfremt der spilles flere end 3 kampe, afvikles kampene kun over 2 sæt og sættene kan 
startes fra 7-7 og 4-4. 
Dommeren trækker lod mellem de 2 anførere (valg af serveret/modtagningsret eller 
banehalvdel). 

https://volleyball.dk/k2/item/2971-aendringer-i-u15-reglerne-i-volleyball-for-den-kommende-saeson
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5.8 NETHØJDE 
Nethøjden sættes som værende den nethøjde, det "ældste hold" normalt skulle spille med. 

 
DU15:    2,15 m 
HU15:    2,24 m 
DU17:   2,24 m 
HU17:   2,35 m 
DU20:    2,24 m 
HU20:    2,43 m 

 
Eks.: Hvis et HU20 hold møder et HU17 hold, bestemmes nethøjden af HU20 holdets 
normale nethøjde: 2,43 m. Såfremt begge hold er enige herom, kan der spilles på HU17 
holdets nethøjde. 
 

5.9 BOLDE 
Arrangørklubben har pligt til at stille med kampbolde, som opfylder de Officielle 
Volleyballreglers krav. Arrangørklubben vælger hvilken model/type bold der skal spilles 
med. Et hold kan ikke nægte at spille med en godkendt bold. 
 

5.10 DOMMER/SEKRETÆR 
UU påsætter dommer/sekretær (holdene fra stævnet) til hvert stævne. 
Alle hold, der skal dømme, skal medbringe en dommer, der minimum har gennemgået 
forbundets Teendommeruddannelse. Der udbetales ikke dommerhonorar i Grand Prix 
turneringen. 
 

5.11 SPILLERNES PÅKLÆDNING 
Spillernes trøjer skal være forsynet med nummer både foran og på ryggen og bør være af 
samme farve. 
 

5.12 PROTESTER 
Hvis et hold nedlægger protest, er det stævnelederen, der tager beslutning om, hvad der 
skal foretages i hvert enkelt tilfælde. 
Mener det protesterende hold, at deres sag er forkert behandlet af stævnelederen, kan der 
indgives en officiel protest. En officiel protest skal indsendes til Kredssekretæren senest 
en uge efter, stævnet er afviklet. 
Den skal indeholde en beskrivelse af hændelsen samt et protestgebyr på kr. 500, som 
tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. 
 

5.13 UDEBLIVELSE 
I tilfælde af udeblivelse to gange uden afbud udelukkes holdet fra fortsat deltagelse i 
turneringen. 
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6. SJÆLLANDSMESTERSKABERNE (SM) FOR U15 & U17 
 
Selve turneringen er afgørende for Sjællandsmesterskabet. De 4 bedst placerede hold 
kvalificerer sig derudover direkte til Danmarksmesterskaberne for ungdom. 
Bemærk at U20 DM-kvalifikation afvikles af Volleyball Danmark ifm. 4 weekendstævner. 
Information herom: https://volleyball.dk/images/U-DM/2022/Invitation_U20_DM-
kvalifikation.pdf  
 

6.1 TURNERINGSAFVIKLING 
Spilles over 4-5 runder fordelt med 1-2 runder i efteråret og 3-4 runder i foråret. Holdene 
spiller alle mod alle, en eller flere gange. Vinderne af turneringen bliver Sjællandske 
mestre. 
 
Hvis antal tilmeldte hold kræver en runde mere, vil der blive lagt en hverdagsrunde ind. 
 
Runderne spilles på faste dage og det er som udgangspunkt ikke muligt at flytte 
kampene/runderne. I bør derfor være opmærksomme på dette i forbindelse med 
fastsættelsen af DT-kampe og ønsker om spillefri i kredsturneringen. Dog kan et stævne 
ekstraordinært flyttes hvis: 

• Alle de deltagende klubber er enige herom 

• Såfremt enighed ikke kan opnås mellem alle klubberne, kan enkelte kampe flyttes. 
Her er muligheden, at kampene spilles på hverdage, lokalt i klubberne. Den klub 
som ønsker kampene flyttet, må påregne at spille disse som enkelte kampe på 
udebane. 

• Kampflytningerne er godkendt af SVBK senest 6 uger før oprindeligt kampdato, dog 
for runderne i december er fristen 3 uger før. Flyttes en kamp uden UU's accept, 
betragtes begge hold som udeblevne. 

 

Terminer DU15-HU15 DU17-HU17 

1. runde Søndag 11. december 2022 Søndag 27. november 2022 

2. runde Søndag 15. januar 2023 Lørdag 10. december 2022 

3. runde Søndag 12. marts 2023 Lørdag 14. januar 2023 

4. runde Søndag 26. marts 2023 Lørdag 11. marts 2023 

5. runde Søndag 16. april 2023 Lørdag 25. marts 2023 

    
 
Nye spilleregler for U15 fra sæson 2022/23: 
I juni 2022 blev der i Volleyball Danmark besluttet at justere reglerne for U15 holdene i 6-
mandsvolley. På baggrund af møder, inputs fra klubber samt generelle anbefalinger på 
området, er der besluttet følgende: 
 

• Max 3 server af samme spiller, derefter tvungen rotation. 

• Det er ikke tilladt at spille med libero. 
 

 
 
 
      

https://volleyball.dk/images/U-DM/2022/Invitation_U20_DM-kvalifikation.pdf
https://volleyball.dk/images/U-DM/2022/Invitation_U20_DM-kvalifikation.pdf
https://volleyball.dk/k2/item/2971-aendringer-i-u15-reglerne-i-volleyball-for-den-kommende-saeson
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6.2 DELTAGENDE HOLD 
 
Reglerne for deltagelse i SM (DM-kvalificerende turnering) er de samme som ved DM. 

• Der skal være 6 spillere på banen. 

• Der spilles i en pige- og en drengerække. Dog kan pigespillere spille på drengehold 
hvis der er søgt dispensation for dem hos Volleyball Danmark senest 8 dage før 
første DM-kvalifikationsstævne. 
Se mere i Volleyball Danmarks Ungdomsreglement §6 stk. 3. 

• Det er tilladt 2. holdene at tilmelde sig SM. 
Dog skal holdene betragtes som 2 separate hold og spillerne må derfor kun spille 
for det samme hold hele turneringen. Spillerne må ikke skifte hold undervejs. 
2. holdene kan ikke kvalificere sig til DM. 
Se mere i Volleyball Danmarks Ungdomsreglement §6 stk. 2. 

• Det er som udgangspunkt kun muligt at kvalificerer sig til DM gennem 
Sjællandsmesterskaberne. 

 
Vi anbefaler at læse Volleyball Danmarks Ungdomsreglement igennem. 

 
 

6.3 TILMELDING 
Tilmeldingen skal være kredssekretariatet i hænde senest fredag 28. oktober 2022 for 
både U15 og U17 hold. 
Tilmeldingen skal ske på: 
https://svbk.dk/ungdom/ungdomsvolley/sjaellandsmesterskabet-u15-17/sm-tilmelding. 
 

6.4 LICENS 
Spillere skal have indløst licens.  
 

6.5 BOLDE 
 
Arrangøren har pligt til at stille med kampbolde, som opfylder de Officielle Volleyballreglers 
krav. Arrangørklubben vælger hvilken model/type bold der skal spilles med. Et hold kan 
ikke nægte at spille med en godkendt bold. 
 

6.6 AFBUD TIL KAMP 
 
Procedure for afbud til turneringskampe: 
Såfremt en klub senest 17 dage før en kamp meddeler ungdomssekretariatet, at den ikke 
kan stille hold til en kamp, bortfalder bøden, men kampen betragtes som en udeblivelse. 
Såfremt en klub melder afbud til kamp senere end 17 dage før en kamp, skal klubben: 

o Kontakte ungdomssekretariatet, arrangørklubben og modstanderklubberne og 
meddele dem, at den ikke kan stille hold. I kan finde kontaktpersoner og 
klubinformationer her. 

o Såfremt en klub melder afbud senere end 48 timer før kampstart, skal afbuddet 
også meldes telefonisk. 

 
 
 
 

https://volleyball.dk/images/dokumenter/reglementer/Ungdomsturneringer/2-5_Ungdomsreglement.pdf
https://volleyball.dk/images/dokumenter/reglementer/Ungdomsturneringer/2-5_Ungdomsreglement.pdf
https://volleyball.dk/images/dokumenter/reglementer/Ungdomsturneringer/2-5_Ungdomsreglement.pdf
https://svbk.dk/ungdom/ungdomsvolley/sjaellandsmesterskabet-u15-17/sm-tilmelding
http://resultater.volleyball.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Soegning.aspx
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7. GEBYRER OG BØDER 
 
KS Tilmeldingsgebyr pr. kidsstævne pr. hold  ............................................  kr. 150,- 
TS Tilmeldingsgebyr pr. teenstævne pr. hold  ...........................................  kr. 150,- 
GP Tilmeldingsgebyr pr. GP stævne pr. hold (dog max 2.100,- pr. sæson)  kr. 300,- 
SM Tilmeldingsgebyr til SM pr. hold  ..........................................................  kr. 1.000,- 
 
UA Udeblivelse fra kamp (alle kampe samme dag) ....................................  kr. 500,- 
UA1 Afbud til kamp senest 2 dage før ..........................................................  kr. 300,- 
UA2 Afbud til kamp senest 1 uge før............................................................  kr. 200,- 
UA3 Afbud til kamp op til 48 timer før...........................................................  kr. 400,- 
UB Ulovlig anvendelse af spiller  ................................................................  kr. 250,- 
UB1 Benyttelse af spiller uden licens (pr. spiller) .........................................  kr. 100,- 
UC Afmelding/opløsning af ungdomshold  .................................................  kr. 250,- 

UE Misligholdelse af stævnelederforpligtigelse (max pr. stævne) .............  kr.  350,- 
UG Misligholdelse af dommerforpligtelser  .................................................  kr. 150,- 
UI Manglende træner/holdleder i ungdomsrækker, første gang  ...............  kr. 250,- 

Anden gang  ........................................................................................  kr. 400,- 
Tredje og efterfølgende gang  ..............................................................  kr. 500,- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


