BVC Esbjerg

Farum-Holte

Vi er et meget ungt
hold som er med for
at lære og hygge os.
Kan vi vinde nogle
kampe vil det være et
stort plus

Holdet skal fungere
sammen som hold,
men det er Cecilie,
der er den bærende
spiller

Nr.

Nr.

Tr

Navn

Født

Cecilie Carmes Jakobsen

2001

Kasper Grønning Lyngsø

2000

Jacob B. Thomsen

2001

Benjamin Neshamar

2000

Cecilie Bjerregaard/Pernille Nielsen

Tr

Navn

Født

Ludwig Lønstrup-Kliim

2001

Alfred Nørskov Piaster

2001

Emil Stenstrup

2001

Niels Kliim

Holdet består udelukkende af kidsspillere så bare det at have kvalificeret os
er fantastisk, og derfor forventer vi først og fremmest en stor oplevelse med
sjove kampe og godt spil.
Vi vil naturligvis gerne vinde vores kampe, men ikke for en hver pris, da det
er vigtigt at vi husker at spille "rigtigt" og husker at have det sjovt.
Da vores modstandere ofte er en del større end os selv, bliver vi nok nødt til
at satse en del i vores spil - og så må det briste eller bære.
En ting er helt sikkert - vi glæder os.
Holdpræsentation Herreungdom

Fortuna Odense.C

Frøbjerg GF

Nr.
Nr.

Navn

Født

Navn

Født

1

Jon Enok Wæver

2001

1

Lukas Tast

2000

Kalle Bundsgaard

2001

7

Asger Kristiansen

1999

Andreas Petersen

2000

2

Lau Enok Wæver

2003

Emil Steen Larsen

2001

Tr

Søren Enok Petersen

Viktor Lund Harboe

2001

Tr

Vores forventninger er, at vi gør vores bedste. Vi stræber efter, at få
spillet så meget volley som muligt og udnytte muligheden for at få en
bold i hænderne.
Der er ikke en, der er bedre end de andre. Alle er lige gode og vi gør
vores bedste. Hver spiller på holdet har hver deres fordele.

Da det er første gang vi deltager i et DM, er det bare en stor
oplevelse for os at være med. Vi regner med at høst stor erfaring fra
stævnet som vi kan tage med hjem og arbejde videre med. På en
god dag kan vi spille lige op med de bedste, så vi regner med at
kunne gøre os bemærket med nogle gode kamp.
Vi er et hold der arbejder sammen og som har hver deres
kompetencer som er vigtig for holdet kan præstere bedst muligt.
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Holstebro KFUM

Grøndal EV

Nr.

Nr.

Navn

Navn

Født

5

Frederik Vester

1999

3

Mathias Bruun

1999

Tr

Sebastian Riis

Født

4

Rasmus Dela

1999

8

Adam Byrnel

2000

7

Julian Møller Rasmussen

2001

Nogle gode dage med masser af godt volley, hvor alle gerne vil
vinde.
Håber at vi kan blande os i toppen; men intet er sikkert 

Tr

Spændende kampe og sjove oplevelser mod gode modstandere.
Som mange andre håber vi på medaljer
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Hundested VK

Nr.

Tr

Navn

Født

Ikast KFUM

Nr.

Navn

Født

Rasmus Bach

13

Kaare Steensig

2000

Magnus Palbo

4

Jens Lund Nygaard Nielsen

1999

Henrik Nielsen

5

Magnus Lund Nygaard Nielsen

2001

Kian Lind

14

August Gramkow Østergaard

2000

Signe Lind

15

Khai Ly

1999

Tr

Håber vi får nogle super dejlige dage med god volleyball.
Vi er gode sammen, vi er alle de nogenlunde samme niveau…

Vi glæder os til at prøve kræfter med et DM og til at spille mod hold
fra hele landet. Vi har spillet med skiftende held i løbet af sæsonen,
men vi håber at spille op til vores bedste her ved DM.
Vi håber på en plads i midten.
Holdpræsentation Herreungdom

Lyngby-Gladsaxe.C

Lyngby-Gladsaxe.D

At møde en masse nye
volleyvenner og spille en masse
spændende kampe.

At møde en masse nye
volleyvenner og spille
en masse spændende
kampe.

Vi kender ikke andre end de
sjællandske hold, så det kan vi
ikke sige noget om.

Vi kender ikke andre
end de sjællandske
hold, så det kan vi ikke
sige noget om.

Top 3

Alle fem er individuelt meget
stærke, og som hold kan de give
alle kamp til stregen.

Omkring en 7. plads.

Holdets spillere er
meget lige, men anfører
Larsens styrke ved
nettet er meget markant

Nr.

Navn

Født

Nr.

Navn

Født

3

Mathias Schwartz

2000

1

Mikkel Dicko

1999

5

Andreas Olsen

1999

2

Lorenzo Casu

2000

16

Eleonora Rosenkilde

2000

4

Thomas Larsen

1999

20

Asta Mozer

1999

6

Walter-August

2000

47

Silvia Massa

2000

19

Kristoffer Haaber Hoegh

1999

Tr

Carsten Olsen

Tr

Carsten Olsen
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VK Vestsjælland.C

Vejle Ungdomsvolley

Nr.

Navn

Født

Nr.

Navn

Født

7

Martin Christoffersen

2000

Frederik Fiskbæk

2001

8

Anders Pilgaard

2000

Felix Olsen

2001

9

Mikkel Kristensen

1999

Jacob Juranich

1999

Tr

Finn Pilgaard

Vi glæder os til at møde de andre hold, og håber det bliver et DM
med mange gode og tætte kampe.
Vi forventer at Vejle Ungdomsvolley klarer sig godt, og ender blandt
de 4 bedste hold.

Tr

HC Rolf Meegdes

Vi forventer, at de udviser det gode spil, de har vist flere gange.
Deres store problem er deres humør overfor hinanden, dette håber
vi på at de når at arbejde med, så deres spil kan overvinde humøret.
Hvis alt går som vi håber, så i blandt top 4, helst 1. pladsen 
Frederik server godt og har gode grundslag. Felix er drengen der vil
være over det hele, en hurtig frans. Jacob har de hårde slag.
Holdpræsentation Herreungdom

