
Velkommen til Kolding Volleyball Klub 
 

 

 

Syddanmarks største volleyballklub - et fedt 

sted at være med plads til alle 
 

Generel information 
Fællesskab: I en volleyballklub er vi selvfølgelig fælles om en masse 

volleyball, men vi laver også mange andre ting. Der arrangeres 

klubarrangementer med fokus på andet end volleyball – det kunne 

f.eks. være brætspilsevent, fællesspisning, ølsmagning eller andet. 

For ungdom arrangeres fredagsvolley med forskellige temaer flere 

gange i løbet af sæsonen.  

Frivillighed: Vores klub er fortrinsvis drevet af frivillige kræfter, og vi 

er blandt andet fælles om at tjene penge til klubben og har gode 

aftaler ved musikevents i Kolding og ved Rock under Broen i 

Middelfart.  

Der er mange måder at være frivillig på, og vi forventer, at alle vil 

bidrage til klubbens fællesskab. Det kan være at bage en kage, være 

tovholder for juleafslutningen eller være træner for et hold. 

 

Kontakt: Klubbens formand Karsten kan kontaktes via mail på 

formand@kolding-vk.dk eller på telefon 3027 3869. 

Se mere om klubben på vores hjemmeside www.koldingvolleyball.dk 

mailto:formand@kolding-vk.dk
http://www.koldingvolleyball.dk/


Børn og ungdom (3-20 år) 
Vi har tilbud til alle børn og unge i alle aldre og på alle niveauer. 

Vores dygtige trænere står klar til at modtage alle nye som ”gamle” 

medlemmer, og vi er helt klar til at tilbyde et fantastisk godt 

volleyballmiljø for spillere og hold på alle niveauer. 

Ramasjang Familievolley er for børn i alderen 3-6 år og sammen med 

en forælder eller bedsteforælder. 

Kidsvolley arbejder med 5 forskellige niveauer og er for børn i 

alderen 6-11 år. 

Ungdomsvolley er for alle i alderen 11 år og op. Vi har mulighed for 

at variere ved træning og ved kampe for alle - lige fra begyndere til 

meget øvede. 

Fælles for alle vores tilbud er, at vi har høj kvalitet i træningen, stor 

fokus på det sociale samt mulighed for kampe og stævner for alle. 

Se mere om holdene og træningstider på vores hjemmeside 

www.koldingvolleyball.dk, hvor der bl.a. ligger et ungdomsværdisæt, 

hvor vi uddyber, hvad vi ønsker med klubbens børn og unge og hvilke 

forventninger, vi har til både spillere og forældre. 

 

Turneringshold 
Klubben har flere forskellige seniorhold for både herrer og damer, og 

alle holdene er tilmeldt turneringer. 

 

Dame 1: Holdet spiller i 1. division, og ambitionen er at etablere sig i 

midten af rækken. For at spille på dame 1 skal du have lyst til at 

udvikle dig som spiller samt indgå i et forpligtende fællesskab med 

dine holdkammerater. Du har flere års erfaring med volley, og du er 

vant til at spille med 1-hæver system.  

Dame 2: Holdet spiller i Danmarksserien, og ambitionen er at være i 

toppen af rækken. Som spiller på dame 2 har du styr på 

grundteknikken, og du har måske tidligere spillet med 1-hæver 

system – ellers skal vi nok lære dig det.   

Herre 1: Holdet spiller i 2. division, og spillerne vil gerne være med i 

toppen af rækken. Holdet består både af unge og mere rutinerede 

spillere. Her skal du have flere års erfaring med volley og meget 

gerne have spillet med 1-hæver systemet før.  

Herre 2: Holdet spiller i Danmarksserien og er bestående af unge og 

mere rutinerede spillere. Du har styr på grundteknikken og har lyst til 

at udvikle dig sammen med dine holdkammerater.  

For yderligere informationer om holdene se hjemmesiden: 

www.koldingvolleyball.dk 

http://www.koldingvolleyball.dk/
http://www.koldingvolleyball.dk/


Øvrige hold 

Senior mix: Et hold på tværs af køn, alder og niveau, hvor træningens 

primære fokus er at spille sammen. Holdet deltager også i DGI mix 

turneringen. Vi mødes for at have det sjovt sammen, og vi gør meget 

ud af det sociale på holdet.  

Bedste volley: Holdet er for de ældste spillere i klubben og de fleste 

på holdet er 60+. Spillet er tilrettelagt til den lidt ældre gruppe af 

spillere, og der tages hensyn til diverse skavanker. Der er plads til alle 

aldre og færdigheder og træningen sluttes altid af med en kop kaffe 

og en god snak.  

Begynder volley: Hver torsdag er der træning på introholdet, som er 

for begyndere, der gerne vil prøve kræfter med dame/herre- volley. 

Her træner vi grundteknik og får masser af boldberøringer. Det er en 

perfekt introduktion, inden du rykker videre til et af 

turneringsholdene. 

Campus volley: Et hold for de studerende i byen. Her kommer alle 

nationaliteter, og der er plads til alle niveauer. Der vil være 

opvarmning, og så spiller vi rigtig meget bagefter. En rigtig god 

mulighed for de mange studerende i byen til at mødes og have det 

sjovt uden for studiet. 

 

Meld dig ind i klubben 
Som ny spiller kan du træne 1-2 gange, inden du melder dig ind. 

Du melder dig ind på klubbens hjemmeside: 

www.koldingvolleyball.dk 

Under fanen ”AKTIVITETER” finder du det hold, du spiller på. 

 

Under beskrivelsen af holdet finder du muligheden for at tilmelde dig 

– både som studerende og som almindeligt medlem.  

 

Du opretter en profil i medlemssystemet – eller bruger den du har fra 

sidste sæson.  

Nu har klubben dine kontaktoplysninger, og vi kan sende dig mails 

med nyheder og informationer. Samtidig vælger du om klubben må 

vise billeder af dig på de sociale medier.  

Kontingentet betales alt efter hvor mange måneder du spiller i 

klubben. Hvis du tilmelder dig i februar måned, betaler du kun for de 

resterende 3 måneder af sæsonen.  

Hvis du tilmelder dig hele sæsonen, allerede i august måned, vil du 

spare 5 % i forhold til, hvis du tilmelder dig i september.  

Jo flere måneder du betaler for, jo billigere bliver prisen pr. måned.  

http://www.koldingvolleyball.dk/


Sociale arrangementer 
I vores klub har det sociale stor betydning, og vi prioriterer at have 

det hyggeligt og sjovt sammen på tværs af holdene. Seniorholdene 

slutter træningen af med at drikke en sodavand/øl sammen, mens 

flere af ungdomsholdene hygger sig både før og efter træning. 

Mange medlemmer i klubben mødes også uden for volleyballbanen i 

forskellige sammenhænge. 

I løbet af året har vi 3 

fester, og der vil komme 

mere information om 

festerne i løbet af 

sæsonen. Du skal være 

16 år for at deltage i en 

fest, og du skal have 

skriftlig tilladelse af dine forældre for at deltage indtil du fylder 18 år. 

Find blanketten på klubbens hjemmeside www.koldingvolleyball.dk  

• Opstartsfest: lørdag den 24. september – Mixholdet arrangerer 

• Julefrokost: lørdag den 10. december – Herreholdene arrangerer 

• Afslutningsfest: lørdag den 15. april – Dameholdene arrangerer 

Juleafslutning: tirsdag den 20. december fra 17-21. Vi holder fælles 

juleafslutning for alle holdene. Her blander vi en masse forskellige 

hold på tværs af alder og niveau og spiller en lille turnering. Der vil 

være æbleskiver og hygge, når man ikke er på banen. 

Sæsonafslutning: onsdag den 27. april fra 17-21. Her deler vi også 

hold på tværs af alder og niveau, så vi får en lille turnering med 

masser af spil. Samtidig kårer vi årets spillere på de forskellige hold. 

Vi ønsker hinanden en god sommer og håber, at vi ses til beachvolley 

i løbet af sommeren.  

 

Bestyrelsen 

    

Karsten Strandridder Rikke Ulrich  Simon Luckmann 
Formand   Næstformand Kasserer 
Kontaktperson: Kontaktperson:  Kontaktperson: 
Ungdom  Ramasjang  Mix 
Campus volley Kids volley  Bedstevolley 
  

     

Karina Beck-Hansen Anders Søgaard-Hansen 
Sekretær  Medlem  

   

   

Lisbeth Petersen Helle Holm Nielsen 
Medlem  Medlem 
Kontaktperson: Kontaktperson: 
Turneringshold Mix 
  Bedstevolley 
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