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Kære volleyvenner
Idrætsklubben i Lufthavnen har hermed 
den store glæde at indbyde jer til den 10. 
udgave (jubilæum) af De åbne Lufthavns-
mesterskaber i beachvolley.
Sidste år havde vi et rekord stort antal 
tilmeldte – 37 hold fra ”hele landet”.

Vi håbede naturligvis, at de mange hold 
igen havde afsat tid til stævnet i år. Men 
set i lyset af, at vores arbejdsplads i år i 
den grad har lagt beslag på vores fritid, 
at det forståeligt, at vi pt. ”kun” har 8-10 
hold på plads.

Arrangementet bliver naturligvis gennem-
ført, og vi håber at alle får en god dag på 
stranden.

Der skal igennem de 10 år lyde en stort 
tak til Michael J., Stig, Jan, Kaspar, Mi-
chael S., Peder, Claus, Henning og Arne 
for jeres store arbejdsindsats i forbindelse 
med afviklingen af stævnet.
I de senere år har vi også været så hel-
dige at indgå en aftale med Dansk Vol-
leyforbund med lån af deres materiel. Vi 
må hellere ikke glemme vores sponsorer 
til de mange flotte præmier. Tusind tak.

Henrik Wiberg
stævneleder

Stævneprogram

Fredag den 14. august 2015.

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.
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Arkivfoto
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Regler
Der spilles efter følgende regler under stævnet

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 opmærksom 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 ud-
skiftningen 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 udskiftningsmakker. 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.
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Man må kun optræde for et hold under stævnet.
Stævneledelsen kan undtagelsesvis give dispensation til at låne en spiller 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. Dommeren
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
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Officials

Dommere
Kampene vil blive dømt af 
holdene selv.

Der bliver udfærdiget et 
kampprogram for afvik-
ling af kampene, hvor 
dommere er påsat de en-
kelte kampe.

Der vil naturligvis være 
kampskemaer og fløjter til 
stede.

Menu
Diverse kød

Diverse pølser

Brød

Salat

Div. dressinger til salat

Drikkevarer kan købes under festen

Grillteam

Michael Søjbjerg 
og hans fantastiske grillteam

Turneringsleder Jan Labusz

Stævnekontor Stig Baasch og Michael Jensen

Hjælpere  Kurt Aagaard Johansen, Michael Søjbjerg,  
   Kaspar Andreassen

Samarit  Michael Jensen

Stævneleder Henrik Wiberg

”Pointpasser” Os alle

Hotel Hilton, Lufthavnen

Samsonite, Lufthavnen

Kaufmann, Lufthavnen

Svaneke Bryghus

Quality Wine

Oktoberfest

Sponsorpræmier
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Beachvolley turneringen 2014
Som altid sidst i august bød Lufthavnen 
fredag d. 29. august igen op til volleydans 
i Amager Strandpark. Turneringen er for 
mange ved at være en tradition, hvor 
deltagelse er obligatorisk. Således også 
i år. Scenen blev sat på banerne i sandet 
langs Amager Strandvej, hvor der kl. 9.30 
var velkomst og gennemgang af turne-
ringens regelsæt. Til så prestigefyldt et 
arrangement, må intet være overladt til 
tilfældighederne. Et ansvar som folkene 
bag turneringen, hver gang lever op til.

Bladt de fremmødte var humøret højt og 
forventningerne store. Det var tydeligt 
at se, at der var mange gengangere fra 
tidligere års stævner. Når først man har 
været deltager i stævnet én gang, kom-
mer man som regel igen årene efter.  

Personligt var dette års turnering den 6. 
af slagsen i træk. Holdet har altid været 
besat af de samme 4-5 spiller med ud-
skiftning på et par pladser gennem årene. 
Efter at have måtte tage til takke med  2. 
og 3. pladsen de sidste 4 år, var 2014 
udset som året, hvor pladsen øverst på 
skamlen skulle indtages. En ny og meget 

lovende spiller var indlemmet i truppen. 
Rasmus Møller med flere kampe på PI’s 
volleylandshold havde skrevet under på 
kontrakten, og var udset som holdets 
volley-Messi. 

Forventningerne var derfor store, da hol-
det mødtes i strandparken på småkold 
sensommer morgen. Vejret har vi dog 
aldrig bekymret os om, og arrangørerne 
havde da også pralet med i programmet, 
at alle de foregående år havde resulteret 
i brændte næser og røde kinder. Hvorfor 
skulle det være anderledes i år? Vi havde 
i hvert fald medbragt en pose kolde 
pils, som skulle slukke tørsten mellem 
kampene.   

Puljeinddelingen blev nøje gennemgået, 
og hold som Skrighalsene, Bella Beach 
og Dunses Drenge skulle overvindes i den 
indledende pulje. Det virkede som en tæt 
men overkommelig pulje. Noget som dog 
var lidt mere frygtindgydende, var synet 
af sidste års vindere, som også havde 
tænkt sig at lege med i år. Trods deres 
deltagelse var vores selvtillid intakt. Vi 
havde jo volley-monsteret Møller.
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Efter lidt opvarmning gik 1. kamp i gang. 
Møller smed vi op til nettet, hvor han i før-
ste omgang skulle blokke modstandernes 
forsøg på point i smadder. Alt gik efter 
planen allerede ved første point. Møller 
blokker ved nettet, men desværre falder 
han uheldigt ned i sandet, og tager sig til 
anklen, humper ud og smider foden op. 
De første meldinger fra en skadet kriger 
går på det er skidt. Meget skidt. Ved før-
ste point i første kampe mistede vi årets 
trumfkort. Vi 4 resterende på holdet kig-
gede hinanden dybt i øjnene, og så ned i 
sandet. Med ét blev alle forhåbninger og 
drømme noget vanskeligere. 

Helt galt gik det dog ikke. Møller røg på 
skadestuen og måtte vinke farvel til lør-
dagens DM-afdeling i beachvolley, mens 
os andre klarede os videre fra puljen uden 
at afgive sæt. En afluring på resultattav-
len efter den indledende rundet viste, at 
sidste års vindere igen i år viste skræm-
mende styrke. Efter mellemrunden hvor 
alle kampe også blev vundet, var det tid 
til finalerne. En kvartfinale blev vundet og 
lodtrækningen ville så, at næste kamp 
blev mod stævnets regerende mestre. De  

mørke skyer trak sig bogstaveligt sam-
men og blæsten tog til over strandparken. 
Regnen satte ind, netop som semifina-
lerne blev servet i gang. Arrangørernes 
løfte om sol og sommer blev gjort til 
skamme, og semifinalerne blev en kamp, 
ikke kun holdene imellem, men også mod 
elementerne. Samtidig mødte vores hold 
overmagten, og de regerende mestre 
havde på ny spillet sig i finalen. En finale 
som de efterfølgende også vandt fortjent. 

Vi nappede igen 3. pladsen, og var trods 
alt glade og stolte over den placering.

Arrangementet fortsatte på Station Ama-
ger, hvor bøffer og pølser fyldte grillen, og 
efterfølgende blev ledsaget ned i maven 
af kolde øl fra fadølsanlægget. Den ef-
terfølgende fest forløb med højt humør, 
medaljeoverrækkelser, lodtrækninger og 
hygge. Alt i alt en perfekt afslutning 
på endnu en veloverstået beachvolley 
turnering. 

Tak til arrangørerne for initiativet og ros 
herfra for arrangementet. Vi ses i 2015.

Mvh. Louis Talenter                           

Beachvolley turneringen 2014
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