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De åbne
Lufthavnsmesterskaber i

Beachvolley 2011
På Amager Strand 

fredag den 19. august 2011

kl. 1000 til kl. ca. 1800

Arrangør: Idrætsklubben Station Lufthavnen



Åndedrætsværn og 
høreværn - helt uden PVC

Høj kvalitet, 100 % PVC-fri og til samme pris

Flere og flere virksomheder og organisationer stiller stadig større og langt mere speci-
ficerede krav til brugen af PVC.  Vis ansvarlighed mht. en bæredygtig fremtid og reducer 
brugen af PVC. Med MOLDEX’s nye standard for både åndedrætsværn og høreværn, er det 
muligt at skåne miljøet uden at sætte sikkerheden eller økonomien over styr. 

Læs mere på www.arsima.dk eller ring på tlf. 44 84 14 11
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Kære Volleyvenner
Idrætsklubben i Lufthavnen indbyder hermed til den 6. udgave af De Åbne Luft-
havnsmesterskaber i Beachvolley.

”Historien” fortsætter, idet det nu er 5. år i træk at Station Amager løb med 1. 
pladsen.
Nu glædeligt, idet Lufthavnen ”er blevet en del” af Station Amager.

I skrivende stund tikker tilmeldingerne ind og vi håber naturligvis, at arrangemen-
tet vil have 20-24 hold til start.

Vi forventer, at der skal spilles på 6 baner, hvor vi igen – selv – skal dømme 
kampene efter en fastlagt plan.

Vejret – bliver forhåbentlig solrigt og så glæder vi os til at se jer til en super dag 
på stranden med masser af godt volleyspil.

Henrik Wiberg
stævneleder
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Fredag den 19. august 2011

Kl. 0900 baner, pavillon m.v. stilles op på stranden.

Stævneafvikling fra kl. 1000 til kl. 1800.

Mulighed for at bade i Lufthavnen og på Station Amager 
efter stævnet og inden grillfesten.

Grillparty på Station Amager fra kl. 1900.

Præmieoverrækkelse ca. kl. 2000.

Stævneprogram

Vi lægger vægt på kvalitet, 
grundighed og omsorg i en 
hyggelig atmosfære

Hospitalet, der er Danmarks største 
ortopædkirurgiske privathospital, 
blev grundlagt i 1997 af speciallæge 
Finn Nørmark. 

Medlem af BPK, Brancheforeningen 
for Privathospitaler og Klinikker

 Ortopædkirurgi med speciale i bl.a. knæ, 
skuldre, hænder og fødder

 Billeddiagnostik med mammografi, ultralyd, 
MR scanning og røntgen

 Stor ekspertise, otte erfarne speciallæger 
i ortopædkirurgi, anæstesi og radiologi

 Hospitalet har aftale med forsikringsselskaberne 
samt Danske Regioner og Sygesikringen

Mere  information på 
www.nørmark.dk • Baldersbækvej 5 • 2635 Ishøj • 36 49 87 00
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Der spilles med de gængse beachvolley regler med flg. modifikationer.

Running Score i samtlige sæt. Det vil sige, at man får point hver eneste 
gang man vinder en bold, altså også når man ikke selv server.
Det er mix-hold, hvilket betyder, at der skal være mindst en pige på banen 
hele tiden.
Der kan være op til fire personer på banen ad gangen.
Er man mindre end fire skal mindst en af spillerne stadig være en pige.
Et hold kan bestå af op til seks spillere, hvoraf de to så bliver udskiftnings-
spillere.
Det er tilladt med flydende udskiftning. Dommeren skal gøres opmærk-
som på, om man foretager flydende udskiftning inden kampen, da det 
så ellers er almindelige udskiftninger, der vil gælde, hvilket er efter 
anmodning til dommeren, inden udskiftningen sker. Ved en almindelig 
udskiftning kan man skiftes ud og komme ind igen i samme sæt, og 
yderligere skiftes ud igen. Man er ikke parret med en bestemt udskift-
ningsmakker. Man skal melde til dommeren inden kampens start, hvor 
mange spillere man er på holdet, da det så ellers ikke vil være tilladt at 
bruge udskiftningsspillere.
Man må kun optræde for et hold under stævnet.
Stævneledelsen kan undtagelsesvis give dispensation til at låne en spil-
ler i en nødsituation, hvor skade opstår og det ikke gør holdet betydeligt 
stærkere end før skaden opstod. Der vil blive spillet to sæt til 15 point i 
hvert sæt dog med to overskydende point i hvert sæt. Et sæt kan således 
slutte fx 21-19.
En kamp kan slutte uafgjort 1-1.
Der roteres normalt.
Boldene skal spilles rent, de må ikke føres og der må IKKE lobbes. Dom-
meren skønner, om det er et lob!. Man må gerne placere bolden med et 
fingerslag, men ikke maskeret lob!.
Holdene skifter side efter hver 5. spillede bold.

Finalekampene spilles over 3 sæt.

Turneringsform følger på dagen før stævnet.

Jan Labusz
turneringsleder

Der spilles efter følgende regler under stævnet.

Regler
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Arkivfoto
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Diverse kød

Diverse pølser

Brød

Salat

Div. dressinger til salat

Drikkevarer kan købes under festen

Grillteam:  Marianne Freimer, Henning Lind, 
         Peder Winterberg og Arne Buss

Menu til grill-aftenen
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Støt vore annoncører
- de støtter os..........

Hotel Hilton, Lufthavnen

Samsonite, Lufthavnen

Taxfree, Lufthavnen

Turneringsleder: Jan Labusz

Stævnekontor: Stig Baasch og Michael Jensen

Samarit:  Michael Jensen

Stævneleder: Henrik Wiberg

”Pointpasser”: Os alle

Sponsorpræmier

Officials
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Arkivfoto


