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VELKOMMEN
TIL DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I 

MIXVOLLEYBALL 2021

VELKOMMEN OG TAK

Det er altid en fornøjelse af kunne byde 

velkommen til en idrætsbegivenhed i politi-

kredsen. Det gælder ikke mindst nu, hvor vi 

endelig kan komme i gang igen efter corona-

nedlukningerne.

Jeg glæder mig over de medarbejdere i 

politikredsen, som bruger tid og energi på 

arrangementet og over de medarbejdere fra 

hele landet, som har lyst til at mødes med 

kollegerne til en dyst, men også til at deltage 

i det sociale fællesskab omkring idrætten.

Så hermed en tak til jer alle for det!

Denne gang står der et mesterskab på spil, så 

det skærper kampiveren. Jeg ønsker jer alle 

et par gode dage med intense og spændende 

kampe, hvor jeg i al stilhed hepper på hjem-

meholdet. At vinde trofæet og den tilhørende 

respekt for en tid er naturligvis en vigtig del af  

det. Imidlertid håber jeg, at I i løbet af dagene 

også får tid til at nyde samværet med kolleger 

på tværs af hele landet.

Lene Frank

Politidirektør SSjÆ.
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Slagelses Hold 2019
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Som hovedbestyrelsesmedlem i DPIF for 

Sydsjælland og Lolland-Falster Politiidrætsfor-

ening glæder det mig, at vi endnu engang kan 

byde velkommen til et mesterskab i kredsen. 

Denne gang ser vi frem til de danske politi-

mesterskaber i mixvolleyball.

Det har været snart 2 år fyldt med udfordrin-

ger for alle og for alle idrætsforeninger, så det 

er glædeligt, at det ser ud til, at vi kan nærme 

os normal tilstande. Endnu mere dejligt er 

det, at der er stor opbakning til stævnet med 

deltagere fra hele landet, det giver os som 

arrangører ekstra motivation til at gøre det 

hele endnu bedre.

Det har som bekendt ikke været helt let at 

navigere i restriktioner, forholdsregler, vejled-

ninger og anbefalinger, men mens jeg skriver 

dette, åbner Danmark mere og mere og med 

lidt held, vil Covid-19 tiden være lidt bag os, 

når vi afholder dette stævne. Vi ser i hvert 

fald frem til at mødes i både konkurrence og 

festligt lag med de mange deltagere, og vi vil 

gøre vores til, at det bliver et veltilrettelagt og 

spændende stævne.

Tak til folkene bag, der har gjort det muligt 

at afholde mesterskabet i Slagelse og til Sør-

byhallen for at lægge faciliteter til rådighed.

Held og lykke med stævnet. Jeg håber, at I 

vil nyde dagen i Slagelse.

De bedste hilsner

Peter Wihan

HB-medlem Sydsjælland og Lolland-Falster 

politiidrætsforening

VELKOMMEN
TIL SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTER



6

Slagelse PI byder i samarbejde med DPIF 

rigtig hjerteligt velkommen til de danske po-

litimesterskaber

i mix-volley. Det er en stor glæde for os, at 

vi allerede igen kan være vært for et stort 

stævne efter mere end 400 tilmeldte ved 

Coronarun 2020.

Vi håber, at Sørbyhallen i Sørbymagle vil være 

en fantastisk ramme for stævnet. Vi har valgt 

at holde selve stævnet i hallen, men derefter 

er planen at fortrække til Slagelse Politigård, 

hvor der vil blive afholdt kammeratsskabsaf-

ten. Vi håber, at dette vil betyde, at mange vil 

deltage om aftenen til fælles spisning, hygge 

og samvær.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle til 

et par hyggelige dage med højt humør, hygge 

og spændende kampe på tværs af kredsene.

De bedste hilsner

Jacob Raft

Formand Slagelse PI

VELKOMMEN
TIL SLAGELSE
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Efter et lidt turbulent år, med mange kor-

rigeringer i kalenderen har jeg nu fået titlen 

som stævneleder. Jeg ser frem til opgaven 

og selvom jeg ikke har været på fra start, så 

er jeg sikker på at vi nok skal få enderne til at 

mødes når vi alle ses i slutningen af oktober.

SPI har længe haft stærke og dygtige folk 

i Mix-volley sammenhæng, og med mange 

aktive, så gir det god mening at vi rykker sam-

men og afholder dette imødesete stævne. 

Sidste års aflyste stævne var lidt en streg i 

regningen, men med en ny konstellation er 

vi klar igen.

Vi skal selvfølgelig have fundet et Dansk 

Mesterskabshold, men vi håber også at rig-

tigt mange vil stille op i de næste rækker, så 

det kammeratlige og kollegiale sammenhold 

går hånd i hånd med det sportslige når vi nu 

endelig kan begynde at mødes igen.

De bedste hilsner

Rune Ravn

Stævneleder

41328402

VELKOMMEN
TIL SLAGELSE
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

SPILLESTED

Sørbyhallen – Kirkerupvej 16A, 4200 Slagelse.

PARKERING

Der er god parkering ved hallen.

START

Mesterskabet starter på dag 1 kl. 09.00 med velkomst. Kampene starter kl. 09.30 i hal 3. 

Dag 2 starter kampene kl. 09.00.

HOLD

Der er tilmeldt 10 hold, som er opdelt i Mesterrækken og A-rækken.

KOORDINATOR OG KONTAKTPERSON

Peter Wihan – 50511260 – PTW001@politi.dk - (Løbende info m.m. se www.spi.mono.net)

CAFETERIA

Cafeteriet er åbent under hele mesterskabet. Der må ikke medbringes mad og drikke.

FROKOST

Der er en sandwich og en vand til hver spiller på dag 1, som vil stå klar i foyen i løbet af dagen. 

Bemærk, at det er kun på dag 1, at der er inkl. Mad/drikkelse. 

På dag 2 skal spillerne selv betale for frokost/spisning.

PRÆMIEUDDELING

Præmieuddeling vil foregår umiddelbart efter sidste kamp på dag 2.

KAMMERATSSKABSAFTEN

Afholdes på Slagelse Politigård senere på aftenen. (forventet start kl. 18.00)

MENU

2 slags kød, 2 slags kartofler, 2 slags salat, brød og smør. Der serveres en øl eller et glas 

vin under maden.

Yderligere drikkevarer er for egen regning, som kan købes til politivenlige priser på stedet.

- Rygning er denne aften tilladt i Atriumgården uden for teltet.

MUSIK/ANDET

I løbet af aftenen vil der blive arrangeret festlige indslag og diskotek.
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AFVIKLING AF STÆVNEDAGEN

Der er i alt tilmeldt 10 hold. Det er derfor besluttet i samråd med Dansk Politiidrætsforbunds

volleyballudvalg, at der spilles i alle mod alle i 2 puljer. I Eliterækken spilles 2 runder og i 

A-rækken 1 runde. Fordelingen i grupperne er sket efter dels egne ønsker, og dels DPIF ś 

volleyballudvalgs beslutning. Da mange af dette års tilmeldte hold langt fra er de samme, 

som spillede i 2019, og derfor ikke nødvendigvis er samme holdsammensætning af spillere 

i år, har volleyballudvalget ikke kunne inddele holdene jf. § 10.

• Der spilles bedst af 3 sæt.

• Der spilles til 25 point.

• Der spilles med running score.

• Der må være 5 på banen og mindst 1 kvindelig spiller på banen. (Accepteret afvigelse fra §3)

• Der spilles efter Dansk Politiidrætsforbunds konkurrenceregler for mixvolleyball.

FØLGENDE HOLD ER TILMELDT

KONTAKTPERSON UNDER HELE STÆVNET

Rune Ravn – tlf. 41328402

A-Rækken
SSJY 2

Randers

SSJY 3

København 2

Århus 2

Slagelse 

Mesterrækken
Slagelse 1

København 1

SSJY 1

Århus 1
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SLAGELSE POLITIIDRÆTSFORENING INVITERER HERMED,
 I SAMARBEJDE MED DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND, TIL

 DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I MIXVOLLEYBALL 2021

 TIRSDAG DEN 26. OKTOBER OG ONSDAG DEN 27. OKTOBER 2021

STED

Sørbyhallen, Kirkerupvej 16A, 4200 Slagelse

Stævnet vil blive afholdt i henhold til gældende retningslinjer og anbefalinger fra 

myndighedernes side. 

TILMELDINGSFRIST

Sidste frist for tilmelding er mandag den 20. september 2021 til 

Peter Wihan på e-mail: PTW001@politi.dk 

KAMMERATSSKABSAFTEN

Kantinen på Slagelse PG – Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse.

Afslutning vil blive afholdt i henhold til gældende retningslinjer og anbefalinger 

fra myndighedernes side.

 

 2 retters menu incl. en flaske vin på bordet. 200 kr. pr. person.

(I baren sælges div. øl, vin, vand, shots)

TILMELDING

Skal ske til Peter Wihan på e-mail: PTW001@politi.dk  

Der betales et tilmeldingsgebyr på 1.500 kr. pr. hold. Husk at skrive holdnavn/

forening og mrk. mixvolley2021.

BETALING

Indbetales til Slagelse Politi Idrætsforening på reg.nr. 5356 Konto nr. 0327886. 

Hvis I deltager i festaftenen, er det samme kontonummer. Husk at skrive hvor 

mange deltagere der betales for.

DANSKE POLITIMESTERSKABER I 

MIXVOLLEYBALL
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REGLER

Der spilles efter Dansk Politiidrætsforbunds konkurrenceregler for mix-volleyball 

– se:  www.politisport.dk 

PRÆMIER

Dansk Politiidrætsforbunds medaljer + lodtrækning.

PARKERING

Gode parkeringsmuligheder ved hallen. - Efterlad ikke værdier i bilen.

BEMÆRK

Der må ikke medbringes egen mad- og drikkevarer, dette skal købes i hallen. 

(Der serveres en sandwich tirsdag med tilhørende drikkelse)

OVERNATNING

 Overnatning varetages og arrangeres selv af de deltagende foreninger. 

  

KAMPPROGRAM

Fremsendes når alle tilmeldinger er modtaget. (Bindende tilmelding)

 

Med venlig hilsen

Rune Ravn / Peter Wihan / Erik Hansen

Slagelse PI

Tlf. 41328738

E-mail: ptw001@politi.dk



12

SPI BEACH-VOLLEY 2021 – TRÆNING TIL DPM
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TURNERINGSREGLEMENT

§ 1

Mesterskabet udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til 

forbundets vedtægter for danske politilandsstævner og landsarrangementer.

§ 2

Turneringen spilles som pointturnering for mixhold.

§ 3

Der skal hele tiden være mindst to spillere af hvert køn på banen.

I tilfælde af skader eller sygdom kan det af turneringsledelsen accepteres, at der spilles med 

fem spillere på holdet, såfremt der maksimalt er fire af samme køn.

§ 4

Turneringen spilles med 16 hold, 8 hold i Eliterækken og 8 hold i A-rækken.

 Hver forening under forbundet har ret til at anmelde flere hold til turneringen.

Vedrørende startretten henvises til "Vedtægter for Danske Politilandsstævner og landsar-

rangementer" § 4.

§ 5

Hvert hold består af maksimalt 12 spillere.

Ved ankomst og inden første kamp afleveres en holdseddel med navn og fødselsdato på 

deltagende spillere på hvert hold.

§ 6

Den arrangerende forening, der automatisk er deltager, gennemfører turneringen og ansætter 

en turneringsledelse på 3 mand og uddannede 1. dommere.

§ 7

De deltagende hold varetager pligter som sekretærer og 2. dommere i kampe, hvor de ikke 

selv spiller.  Pligterne udsættes af den arrangerende forening.

§ 8

8 hold i eliterækken spiller om Det Danske Politimesterskab.

Holdsammensætningen er fremkommet på baggrund af placeringen ved senest afholdte 

mesterskab.

I A-rækken fremkommer de 8 hold ved, at der afvikles kvalifikationsstævner om pladserne, 

hvis der tilmeldes mere end 8 hold.

Stævnerne afvikles som 1-dagsstævner, der tilrettelægges af Dansk Politiidrætsforbund.

Opdateret d. 15.3.2011
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§ 9

Det lavest placerede hold i Eliterækken rykker automatisk i A-rækken det efterfølgende år.

Det bedst placerede hold i A-rækken rykker automatisk i Eliterækken det efterfølgende år.

§ 10

Puljeinddelingen i Eliterækken fremkommer på baggrund af det foregående års placeringer:

§ 11

Lodtrækningen til puljeinddelingen i A-rækken foretages af Dansk Politiidrætsforbund og er 

offentlig.

§ 12

I tilfælde af vakance inden for de respektive rækker foretages almindelig op- og nedrykning 

beregnet efter placeringer i foregående års turnering.

§ 13

Nye hold placeres i A-rækken. Tidligere deltagende hold kan dog efter skøn placeres i ledige 

pladser i Eliterækken.

§ 14

Turneringen i hver række afvikles i 2 puljer. På turneringens 1. dag afvikles puljekampe, hvor 

der spilles alle mod alle.

På turneringens 2. dag afvikles semifinaler, hvor vinderen af Pulje 1 spiller mod nr. 2 fra Pulje 2.

Vinderen af Pulje 2 spiller mod nr. 2 fra Pulje 1.

Derefter spilles placeringskampe, hvor de 2 vindere af semifinalerne spiller om 1. og 2. 

pladserne.

Taberne af semifinalerne spiller om 3. og 4. pladserne.

Nr. 3 fra Pulje 1 spiller mod nr. 4 fra Pulje 2.  Nr. 3 fra Pulje 2 spiller mod nr. 4 fra Pulje 1. 

Vinderne af disse kampe spiller om 5. og 6. pladserne, og taberne spiller om 7. og 8. pladserne.

Under 8 hold i A-rækken spilles alle mod alle.

 Pulje 1 Pulje 2
 Dansk Mester Sølvvinder
 Nummer 4 Bronzevinder
 Nummer 5 Nummer 6
 Oprykker Nummer 7
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§ 15

Der spilles efter Dansk Volleyball Forbunds gældende regler med følgende undtagelser:

"    Nethøjden er 2,35 m

"    Flydende udskiftning er tilladt

"    Der spilles bedst af tre sæt med running score, således at hver vunden bold giver point.

Alle sæt vindes af det hold, der først scorer 25 point eller to overskydende point, dog ikke i 

evt. tredje sæt, hvor der maksimalt spilles til 25 point.

§ 16

I tilfælde af pointlighed i de indledende puljer afgøres den endelige placering efter resultatet 

af den indbyrdes kamp.

 

§ 17

Såfremt et hold ikke er spilleklar på det af turneringsledelsens fastsatte tidspunkt, kan holdet 

erklæres for taber af kampen.

§ 18

Det tilstræbes, at det enkelte holds spillere optræder i ens spilletrøjer påført tydeligt nummer.

§ 19

Mener anføreren for et hold, at dommeren under kampen har anvendt spillereglerne forkert, 

skal han, for at hans indsigelse kan komme i betragtning, straks overfor dommeren prote-

stere mod kendelsen, og begge parter skal straks efter kampens afslutning indberette sagen 

skriftligt til stævneledelsen med angivelse af, hvilke spilleregler man finder overtrådt.

§ 20

Volleyballudvalget, hvori der skal være mindst 1 person med regelkendskab, træffer afgørelse 

i alle tvivlsspørgsmål og i øvrigt i alle forhold vedrørende turneringen.

Stævneledelsens beslutning kan indankes for appeljuryen, hvis afgørelse er inappellabel.

§ 21

Forbundet har ret til at dispensere fra de foranstående regler, hvor dette må anses for på-

krævet for at give turneringen den fornødne idrætslige interesse.

§ 22

Ændringer i propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

§ 23

I forbindelse med turneringen kåres mesterskabernes bedste herre - og damespiller.
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MIX-Volley Spilleplan
Kamp nr. Hjemmebane Udebane Dato Tid Bane Klasse

1 København 1 - SJYL 1 26-10-21 09:30 1 M
2 Århus 1 - Slagelse 1 26-10-21 10:15 1 M
3 Randers - SJYL 3 26-10-21 10.15 3 A
4 København 2 - SJYL 2 26-10-21 10.15 2 A
5 Slagelse 1 - København 1 26-10-21 11:00 1 M
6 Randers - Århus 2 26-10-21 11:00 2 A
7 SJYL 3 - SJYL 2 26-10-21 11:00 3 A
8 SJYL 1 - Århus 1 26-10-21 11:45 1 M
9 SJYL 3 - Slagelse 2 26-10-21 11:45 2 A
10 SJYL 2 - Århus 2 26-10-21 11:45 3 A
11 København 1 - Århus 1 26-10-21 12:30 1 M
12 Århus 2 - København 2 26-10-21 12:30 3 A
13 SJYL 1 - Slagelse 1 26-10-21 13:15 1 M
14 Århus 2 - Slagelse 2 26-10-21 13.15 2 A
15 Randers - København 2 26-10-21 13.15 3 A
16 Slagelse 2 - København 2 26-10-21 14.00 2 A
17 SJYL 2 - Randers 26-10-21 14.00 3 A
18 Slagelse 2 - Randers 27-10-21 09.15 1 A
19 Århus 2 - SJYL 3 27-10-21 09.15 3 A
20 SJYL 1 - København 1 27-10-21 10.00 1 M
21 Slagelse 1 - Århus 1 27-10-21 10.00 2 M
22 København 2 - SJYL 3 27-10-21 10.00 3 A
23 Århus 1 - SJYL 1 27-10-21 10.45 1 M
24 Slagelse 1 - København 1 27-10-21 10.45 2 M
25 SJYL 2 - Slagelse 2 27-10-21 10.45 3 A
26 SJYL 1 - Slagelse 1 27-10-21 11.30 1 M
27 København 1 - Århus 1 27-10-21 11.30 2 M
28 A1 A2 27-10-21 12:15 1 A
29 A3 A4 27-10-21 12:15 2 A
30 A5 A6 27-10-21 12:15 3 A
31 M1 M2 27-10-21 13:00 1 M
32 M3 M4 27-10-21 13:00 2 M

MIX-VOLLEY SPILLEPLAN
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PROGRAM

08.00  Hallen åbner

09.00  Åbningstale v. ØL/stævneleder

09.00 - 09.30 Opvarmning alle baner

09.30  Kamp 1 starter. (Bane 2 og 3 - Opvarmning til kl. 10.15)

10.15  Bane 2 og 3 starter op.

12.00 - 14.00 Sandwich udleveres og løbende bespisning foregår.

14.00   Elitekampe stopper

14.45  Slut for dag 1

- 18.00 Fri leg i byen

18.00  Kantinen og baren åbner med musik

18.30  Åbning ved stævneleder

19.00   Maden serveres.

19.00 til 00.00 Kammeratsskabsaften.

08.00  Hallen åbner.

09.15  A-rækken starter

10.00  Eliterækken starter.

12.00  Finaler i A-rækken

13.00  Finaler i Mesterrækken

14.00  Præmieoverrækkelse og afslutning

 

God fornøjelse 

DAG 1

DAG 2
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VOLLEYBALĹ ENS HISTORIE

AF ROBERT HANSEN

Nu skal man nok ikke forvente at få mange læsere af denne 
lille klumme blandt dette mesterskabs mange spillere. De 
kender uden tvivl nok deres sportsgrens historie, og ved alt 
om hvornår volleyballspillet blev opfundet. Men det gjorde 
jeg ikke, da jeg ville vide noget mere om volleyball, som jeg 
ikke har spillet, siden jeg gik i folkeskolen en gang i 70 érne. 

Idag slår vi jo ikke op i et leksikon, når vi skal søge ny viden. 
Vi går på internet, og indtaster et par søgeord og i løbet af 
nul komma niks får vi en lang række forslag til sider, hvor 
man kan finde yderligere informationer eller svar på sit 
spørgsmål. Ofte, meget ofte, er det Wikipedia, som ligger 
øverst på listen, og derfor nok også den informationska-
nal, man henter det meste af sin viden på. Nu er det jo 
sådan, at Wikipedia er lavet af dig og mig…. ja, altså ikke 

NOGEN HAR MÅSKE SET DETTE SKRIV FRA SIDSTE ÅR, MEN DET TÅLER EN 

GENTAGELSE. TAK TIL ROBERT HANSEN FOR LÅN.
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nødvendigvis lige dig, men mig…, jo, jeg har 
en gang bidraget med lidt viden. Derfor skal 
man også tage den information og viden, 
som man får via Wikipedia med forbehold. 
Ikke alt er sandt, og ikke nødvendigvis fordi 
den, der har skrevet informationerne, ønsker 
at misinformere læseren. Man ved som regel 
ikke bedre, men tror man gør. 

Men jeg stødte altså på dette udsagn omkring 
volleyball éns historie på Wikipedia: 

”Volleyball blev opfundet (udviklet) i 1895 
af amerikaneren William G. Morgan, der 
med elementer fra håndbold og fra tennis 
forsøgte at skabe et indendørsspil, der var 
mindre fysisk krævende end basketball.” 

Det interessante ved dette udsagn er, at hi-
storisk set kan det ikke være helt korrekt. Hvis 
Morgan virkelig forsøgte, dengang i 1895, 
at skabe et nyt boldspil med elementer fra 
håndbold og tennis, så var han lidt forud for sin 
tid. Tennis var ganske vist opfundet dengang 
i 1895, men håndbolden blev først opfundet 
i 1906-1907 til og med af en dansker. Når 
man tager i betragtning, at  amerikanerne 
den dag i dag stadig ikke kender ret meget 
til håndbold, så er det svært at forestille sig, 
at de for mere end 120 år siden skulle have 
spillet håndbold i USA, og at Morgan dermed 
skulle kunne have taget elementer fra hånd-
bolden med i sit nyudviklede spil. Men det 
skal ikke afholde mig fra at komme med lidt 
flere historiske fakta om volleyball. 

Ganske vist var det jo, som vi lige har kon-
stateret, en amerikansk idrætslærer William 
P. Morgan, som har fået æren af at ”opfinde” 
volleyballspillet, som de første år hed min-
tonette. Kort efter kom det så til at hedde 
volleyball, og det blev hurtigt populært på 
de amerikanske skoler og i det amerikanske 
forsvar. Da 1. Verdenskrig var i fuld gang i 
Europa, og Tyskland havde gravet sin egen 
grav ved at sænke et passagerskib med 
amerikanske civile borgere, således at den 
amerikanske præsident Woodrow Wilson 
nu havde et grundlag for at deltage i krigen i 
Europa, så bragte de Amerikanske soldater 
dermed også volleyballspillet til Europa. 

Mon ikke de fleste af os på et eller andet 
tidspunkt har prøvet at spille volleyball? Det 
har været en populær sportsgren i den dan-
ske folkeskole i de sidste mange årtier, og 
hvad enten man kunne lide spillet eller ej, så 
var man altid tvunget til at skulle spille det i 
gymnastiktimerne. 

I dag har de befolkningsstore lande som 
Rusland og Kina taget volleyball spillet til sig, 
og det skulle efter sigende være det mest ud-
bredte boldspil i dag, med over 200 millioner 
registrerede udøvere i 218 nationale forbund 
under FIVB (år 2005 opgørelse). Det har jeg 
ikke fra Wikipedia. !

Væv evt. lidt over: Mixvolleyball blev indført i Dansk Politiidrætsforbund for nogle år
siden, da det kneb med tilmeldinger til volleyballmesterskaberne, så som noget nyt
blev det indført, at man kunne blande holdene med herrer og kvinder på samme hold
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