Sekretariatet
D. 23. marts 2015
PMI
2877 2988
pmi@volleyball.dk

Danmarksmesterskaberne 2015 for U21
Til alle kvalificerede hold
Dansk Volleyball Forbund inviterer hermed til de officielle Danmarksmesterskaber 2015 for
U21 hold.
Tid:

1. – 3. maj 2015

Sted:

Randers Arena, Fyensgade 1, 8900 Randers C

Overnatning:

Vestervangsskolen, Nålemagervej 120, 8920 Randers NV

Arrangørklub:

Randers Novo
http://novovolley.dk/

Kontaktperson:

Peter Kjellerup, Hagelskærvej 31 B, 7430 Ikast
Tlf. 5184 2978. Email: pk@isi.dk

Vedlagte materiale
•

Tilmeldingsblanket til DM 2015

•

Holdseddel

•

Målsætningsblanket
Ovenstående returneres til Dansk Volleyball Forbund, og skal være sekretariatet i
hænde senest onsdag den 8. april 2015 kl. 12.00
Blanketterne kan sendes eller besvares via mail til pmi@volleyball.dk.
I bedes også indsende et klublogo og et holdfoto – elektronisk – til programmet.

•

Bestillingsseddel til forplejning
Samtidigt betales for bespisning. Benyt kontonr. 9331-0008202206
Blanketten skal returneres til Randers Novo med post eller via E-mail, så den er
fremme senest onsdag den 22. april 2015 kl. 12.00
Til selve stævnet skal I aflevere en almindelig holdseddel, som kan downloades på:
http://www.volleyball.dk/index.php/medlemsservice/blanketter/danmarksturnering

Se mere på
www.volleyball.dk

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon (+45) 4326 2626
Telefax (+45) 4363 2410
Postgiro 7 09 89 95
Tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund
Samt Federation International de Volleyball

Sekretariatet den 15. marts 2015

Kvalificerede hold
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DU21
Team Køge (60)
Ikast KFUM (49)
Fortuna Odense (43)
Gentofte Volley (43)
BRH Gladby (39)
DHV Odense (27)
BVC Esbjerg (22)
Holstebro KFUM (19)
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HU21
Lyngby-Gladsaxe (60)
Randers Novo (48)
Gentofte Volley (39)
Hvidovre-Køge (34)
DHV Odense (29)
Kolding-Middelfart (27)
VK Vestsjælland (24)
Hornsyld IF (0 - wild card)

(ranglistepoint)
*jf. Reglement for DVBFs Grand Prix-turnering for U21 hold §12 stk. 5 kan BUSG tildele wildcard,
hvis der ikke er 8 kvalificerede hold.
Hold der ønsker at komme i betragtning til et wildcard skal der fremsende en motiveret ansøgning
til BUSG på turnering@volleyball.dk senest fredag den 27. marts kl. 12.00.
Kamp afvikling
Der spilles efter DVBF’s ungdomsreglementer. Holdene spiller 1 kamp fredag eftermiddag/aften, 2
kampe lørdag og 2 kampe søndag, dog kan dette blive justeret hvis mesterskaberne afvikles med
7 eller færre hold.
Der vil blive påsat DT-dommere til kampene og Randers Novo stiller med sekretær. Holdene medbringer selv bolde til opvarmning.
Der er kort åbningsceremoni fredag mellem 1 og 2. runde
Der vil være løbende resultatformidling på http://novovolley.dk
Overnatning og indkvartering
Overnatning foregår på Vestervangsskolen. Indskrivning kan ske efter 1. kamprunde fredag på
skolen. Hold der ikke overnatter, ankommer direkte til Arena Randers
Overnatning foregår i klasseværelser, og vi henstiller selvfølgelig til at klasselokalerne og skolen
behandles ordentligt. Ødelagte ting vil blive viderefaktureret. Der skal være ro senet kl. 23.00 og
man skal respektere andres behov for ro! Det forventes at der er en ansvarlig leder fra holdet på
skolen eller i hallen.
Der tolereres ikke indtagelse af nogen form for alkohol eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af
denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning af hele holdet.
Klasseværelserne skal forlades opryddet, fejet og godkendt inden kl. 11.00 søndag
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Bespisning
Alle måltider bliver serveret på Vestervangsskolen, Nålemagervej 120, 8920 Randers NV
Måltiderne fastsættes når stævneplanen ligger fast.
Ledermøder
Der afholdes ledermøde fredag umiddelbart efter sidste kamp i Arena Randers og lørdag aften
samme sted umiddelbart efter sidste kamp, alle hold skal holde sig informeret om alle forhold og
tidsfrister ved mesterskabet, f.eks. ved deltagelse i ledermøderne fredag og lørdag aften..
Rygning
Er forbud i hallen og på skolen
Generelt
De enkelte hold skal selv sørge for transport. Der foretages ikke økonomisk udligning.
Deltagerklubbernes andel af dommerudgifterne afregnes og udlignes efter stævnet
Ledere og trænere for alle deltagende hold er forpligtet til at orientere sig i ’3.1 Reglement for
Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold’. Reglementet kan findes på
http://www.volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/ungdomsturneringer
Har I spørgsmål, er i velkommen til at kontakte:
Peter Kjellerup, Hagelskærvej 31 B, 7430 Ikast, tlf. 5184 2978. Email: pk@isi.dk
DVBF, Sekretariatet v. Peter Morsing 2877 2988, pmi@volleyball.dk

Med venlig hilsen
Peter Morsing
Beachvolleyball- og Eventkoordinator
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