2018: Årsberetning i Røros IL Volleyball
tirsdag 6. februar 2018
16.09

Styret har bestått av:
Styreleder: Vidar Kojan Grind
Nestleder: Hans Oddvar Stuenes
Styremedlem: Ole-Jakob Kvalshaug
Styremedlem: Toini Bergstrøm
Styremedlem: Rikke Lolk Norvik
Vara: Pål Wessel Skjeveland
Vara: Lisa Carlson (Gikk inn etter Marte Knutsen Mikkelsen)

Aktiviteter:
2018 startet likt som tidligere år, med den tradisjonelle nyttårsturneringen. Denne ble arrangert
13.januar.
Dette har blitt et tradisjonsrikt arrangement som foregår 2. helgen i januar, helgen før
idrettsfestivalen i Trondheim. 13 lag deltok. Årsmøtet for 2018 ble avholdt 13. februar.

Hovedmål for 2018 har vært lik de fra årene tidligere:
•
•
•
•

Opprette bedre organisering av volleyballaktiviteten i distriktet
Øke antall barn og ungdom i distriktet som får prøve volleyball på «riktig» og moro måte.
Øke antall barn, voksne og ungdom i distriktet som deltar på volleyball minst en gang i uken
Vedlikeholde og forbedre sandvolleyball anlegget
Vi føler vi har lykkes godt med dette. Det har vært nye ansikter på sandvolleyballbanen i 2018.
Flere nye ungdommer har vært innom både sandvolleyball og volleyball trening.
I tillegg til dette har vi hatt følgende aktiviteter:

•

Snø volleyball trening 29.desember.
https://rorosnytt.no/historisk-trening-pa-ora/?fbclid=IwAR34rD6E7ex9i9FURoiE5X13lEu9TC1CGwLvITrOjzlSMAE0evOfN2glOY
https://www.facebook.com/events/1257412214409157/

•

•

Minivolleyball til idrettskolen 3. desember. Her var det over 60 barn som deltok

•

Røros IL volleyball deltok på allidrettskveld i Verket Røros lørdag 24. november. Her var det mye
besøk. Kees og Vidar stilte på "stand" til Røros IL Volleyball

•

Røros IL Volleyball har organisert mulighet for treningsleir sandvolleyball i 2019. Hildbjørg og Lisa
har vært hovedpådrivere her. Foreløpig ser det ut til 5stk som deltar på treningsleieren 27. april
til 4.mai. Dette er over 10% av alle medlemmer i Røros IL Volleyball.

•

Sandvolleyballsesongen ble avsluttet 29. september

•

Deltok på volleyball for veldedighet 13.oktober.
https://www.facebook.com/events/894115220978393/

•

Det ble arrangert sandvolleyballturnering på Røros 19.august. Deltagere fra Røros til Tynset.
https://www.facebook.com/events/159798561555058/

•

12-18. juni ble det arrangert sandvolleyballskole. Hans Oddvar ordnet med støtte og
gjennomføring av aktiviteten

•

Sandvolleyballbanene ble "leid ut" til søskenbarntreff 26. juni.

•

8.juni ble banen oppgradert med 30m3 med ny sand.

•

7.mai var det dugnad og sesongåpning av sandvolleyballbanene på Øra.

•

Det ble holdt ekstra volleyballtreninger på Os før vi begynte å trene inne i verket. Her deltok
spillere fra Tynset, Tolga, Os, Røros og Ålen/Haltdalen. Virket som en fint tiltak for å samle
volleyballdistriktet. Vidar Kojan Grind fikk praktisert trenerkurset på disse treningene.

•

Treninger inne i verket startet opp igjen 3. oktober.

•

Herrelaget startet sesongen 22. september. Her deltok flere spille på rankingturnering i Steinkjer.
Styret er godt fornøyd med aktiviteten i 2018.

