Pressemeddelelse
Beachvolleystævne i Kerteminde
Den sidste weekend i juli byder nef Fonden, Odense Beach Volleyball Klub, Kerteminde Volleyball
Klub, OV96, Sydbank, Fjord&Bælt, Kerteminde Minigolf, Spar, HEJTEX og Kerteminde Cityforening
velkommen til op mod 400 beachvolleyspillere og omkring 2.000 tilskuere på Nordstranden.
Nordstranden i Kerteminde har siden de første Danmarksmesterskaber i beachvolley dannet
rammen om DM-stævner i beachvolley med skiftende aktører. Kerteminde Volleyball Klub har
været pioner allerede før, der var et officielt Danmarksmesterskab i beachvolley, og den er nu
tilbage som arrangør i samarbejde med to erfarne Odenseklubber. Ringen er sluttet, og vi er rigtig
glade for at være tilbage som aktør på Nordstranden, udtaler formanden for Kerteminde
Volleyball Klub, Pernille Gjengedal.
"Vi håber på mere end 160 hold fra hele landet, så stævnet igen i år bliver det største stævne i
Danmark på beachvolleytouren. Da det er et semifinalestævne, der giver kvalifikation til DMfinalerne, kommer alle de bedste spillere. Kertemindestævnet er det ældste og mest traditionsrige
stævne på DM touren og samtidig det største", fortæller Pernille Gjengedal videre.
Det skyldes, at Kerteminde har en god strand, der ligger meget tæt på byen, som deltagerne gerne
bruger, og at stævnet giver mulighed for socialt samvær samt overnatning på skolen. Det er det
stævne, hvor flest breddespillere deltager, og hvert år er der en stor gensynsglæde og forventning
til at besøge Kerteminde.
nef Fonden støtter stævnet igen i år for at skabe synlighed og give lokal energi tilbage til
Kerteminde. "Vi ønsker, at spillere og tilskuere tager fra Kerteminde med et godt indtryk og ønsker
at komme tilbage igen og igen", siger direktør i nef Fonden, Marianne Eriksen.

Sidste år var der en fotokonkurrence under
stævnet, hvor nef Fonden var sponsor på
præmien. Her ses direktør Marianne
Eriksen som gav prisen til vinderen som
blev Søren Boelt

Samarbejdet i år er udvidet med nye lokale sponsorer. ”Det er nødvendigt for at kunne levere en
stor event som denne, og det er vi rigtig glade for”, lyder det fra en af arrangørerne Ole Buhl, fra
OV96. Han fortsætter: ”Det har altid været en af vores målsætninger at få aktiveret Kerteminde by
meget mere omkring vores stævne, for vi ved, at stævnet giver meget tilbage til byen. Stævnet
tiltrækker både deltagere, ledsagere og tilskuere, der overnatter, spiser og handler i byen hen over
weekenden. Det lykkes vi nu med takket være især samarbejdet med nef Fonden, der har skabt
kontaktflade til lokale virksomheder og organisationer.”
Bent Juhler fra Odense Beachvolley Klub fortsætter: ”Vi er i beachvolleymiljøet så glade for det
lokale samarbejde, der sidste år var afgørende for, at der blev et stævne. Vi blev positivt modtaget
af nef Fonden, Cityforeningen og Fjord&Bælt. Og i år er flere kommet med. Så vi er nu sikre på, at
stævnet også fremover vil have en fremtid i Kerteminde og mange flere kommer med omkring
bordet”.
Derfor er vi rigtig glade for at bl.a. Sydbank, Kerteminde Minigolf, Spar og HEJTEX har set en værdi
i at støtte op om stævnet. Sponsorerne er med til at give spillere, ledsagere og tilskuere en rar
velkomst i Kerteminde og forhåbentlig lysten til at vende tilbage til byen ved andre lejligheder.
FAKTA:
Kerteminde Volleyball Klub (KV) er Danmarks pionerer i forhold til beachvolleystævner og lavede de første
stævner før der var noget der hed Danmarksmesterskaber i beachvolleyball. Efter KV's succes overtog Dansk
Volleyball Forbund initiativet og etablerede en DM-tour der skulle finde en dansk mester i beachvolley.
Odense Volleyball Klub (OBVK)
Odense Beachvolley Klub er blandt de 3 største beachvolleyklubber i Danmark! og en af de få klubber der kan
tilbyde træning året rundt med et indendørs beachcenter i Odense, så spillernee kan træne hele året rundt.
OBVK fungerer som forening ved hjælp af medlemmernes samt bestyrelsens store frivillige arbejde.
OV96
OV 96 er klubben for dem der er blevet lidt ældre, men stadig gerne vil spille volley på et rimeligt niveau.
Medlemmerne er fortrinsvis tidligere divisions- og seriespillere. OV96 spiller både i hallerne og i sandet og har
Danmarks mest intime beachvolleybane på Elmelundsvej I Odense. De er den klub der vel har mest erfaring i
Danmark med at levere officials til beachvolleystævner, så kvaliteten er altid i top med der erfarne hjælpere
fra klubben.
nef Fonden
nef-koncernen blev stiftet i 1967 og i 2000 blev virksomheden ændret til en fond. nef Fonden ejer i dag 3
datterselskaber, Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S. Ravdex er en netvirksomhed, der tager sig af drift
og vedligeholdelse af elnettet og distribution af elektricitet. Virksomhedens miljøvenlige anlæg leverer
elektricitet til ca. 16.200 elkunder på Nordøstfyn.
Vil du vide mere om arrangementet, eller ønsker du at være sponsor, så kontakt nef Fonden på 63 32 11 00,
att.: Mette Sørensen for nærmere aftale.

