2017: Årberetning i Røros IL Volleyball
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Vara: Lisa Carlson (Gikk inn etter Marte Knutsen Mikkelsen)

Aktiviteter:
2017 startet likt som tidligere år, med den tradisjonelle nyttårsturneringen. Denne ble arrangert 14.januar.
Dette har blitt et tradisjonsrikt arrangement som foregår 2. helgen i januar, helgen før
idrettsfestivalen i Trondheim. 17 lag deltok. Årsmøtet for 2016 ble avholdt 25.januar. Det har vært 5 styremøter. 39 saker
er blitt behandlet i styremøtene i 2017. Marte Knutsen Mikkelsen gikk ut av styret da hun skulle flytte til Trondheim. Lisa
Carlson ble offisielt valgt som ny vara 23. august.

Side 1 for Volleyball

Hovedmål for 2017 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
Kurse nye trenere, og videre kursing for de som allerede har startet med trenerutdanning
Vedlikeholde og forbedre sandvolleyball anlegget
Vi føler vi har lykkes godt med dette. Det har vært nye ansikter på sandvolleyballbanen i 2017. Hans Oddvar har gjort en god jobb med å rekruttere ungdommer. Flere nye
ungdommer har vært innom på trening i verket etter sommeren, og disse stilte eget lag på nyttårsturneringen.
I tillegg til dette har vi hatt følgende aktiviteter:

• 28 og 29 januar fortsatte vi med trenerkurset som ble startet i 2016. 8stk fullførte dette.
• 25.mars ble historiens første hjemmekamp i 3.div volleyball spilt i verket Røros. Det var godt med publikum, og herrene sikret seg 2 seiere her. Røros endte på 3.plass på tabellen.
http://rorosnytt.no/dobbeltseier-pa-hjemmebane/
• Røros IL volleyball deltok på allidrettskveld i Verket Røros 28.mars. Her var det mye besøk, og ideen om å arrangere sandvoll eyballskole ble konkretisert denne kvelden.
• Herrelaget som deltar i 3.divisjon blåste liv i trollvolley igjen. Trollvolley ble arrangert 12.april. 11 lag deltok.
• 11.mai var det dugnad og sesongåpning av sandvolleyballbanene på Øra.
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• 19, 20 og 21 juni ble det arrangert sandvolleyballskole på Øra etter initiativ fra Hans Oddvar Stuenes. NVBF støttet tiltaket. 13stk deltok. Alle som deltok fikk egen ball.
http://rorosnytt.no/vellykket-sandvolleyballskole/

• Trøndertour ble arrangert 5.august. 5lag deltok. https://www.retten.no/sport/volleyball/roros/forste-gang-tronder-tour-holdes-pa-roros/s/5-44-181473
• Ny runde med sandvolleyballskole ble arrangert 28, 29 og 30 august. 8stk deltok.
• 23 organiserte sandvolleyballtreninger på Øra iløpet av sommeren.
• Det ble holdt 7 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.
• Sandvolleyballbanene ble pakket ned 14.oktober. Både store og små deltok på dugnad.

• Herrelaget startet sesongen 23. september. Her deltok 6 spillere på rankingturnering i Steinkjer.
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• Medlemmer fra Røros IL Volleyball har stilt som trener i flere runder hos idrettskolen. Rikke Lolk Norvik, Israel Abrham, Runar Grind Kojan, Wed Samra og Vidar Kojan Grind
• Medlemmer fra Røros IL Volleyball har hatt flere treninger hos viken 4H før sommeren.

Styret er godt fornøyd med aktiviteten i 2017
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