2019: Årsberetning i Røros IL Volleyball

Styret har bestått av:
Styreleder: Vidar Kojan Grind
Nestleder: Hans Oddvar Stuenes
Styremedlem: Elise Mælen
Styremedlem: Toini Bergstrøm
Styremedlem: Rikke Lolk Norvik
Vara: Pål Wessel Skjeveland
Vara: Lisa Carlson
Aktiviteter:
2019 startet likt som tidligere år, med den tradisjonelle nyttårsturneringen. Denne ble arrangert
12.januar.
Dette har blitt et tradisjonsrikt arrangement som foregår 2. helgen i januar, helgen før
idrettsfestivalen i Trondheim. 17 lag deltok. Vi føler det har vært godt oppmøte og godt med
aktivitet igjennom hele året. Så det har blitt mindre behov og tid til å arrangere spesielle
arrangement, med rekruttering som mål. Årlig møte for 2019 ble gjennomført i verket 3/3-20
Hovedmål for 2019 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 i 2019 også. Det har vært mange nye ansikter på
volleyballbanen og sandvolleyballbanen i løpet av året.

I tillegg til dette har vi hatt følgende aktiviteter:
- Røros IL volleyball deltok på 3 runder med volleyball i idrettskolen dette året.
- Sandvolleyballanlegget åpnet 19.mai. Det var godt oppmøte på dugnaden, og vi ble godt
fornøyd med årets oppgradering med ballnett rundt banen. Dugnaden ble avsluttet med
noen sett sandvolleyball.

- Det ble holdt 51 sandvolleyballtreninger i regi Røros IL.
- Sandvolleyballsesongen ble avsluttet 6. oktober:

Side 1 for Volleyball

- Røros IL startet inne sesongen for distriktet 10. september. I år som i fjor ble disse
treningen arrangert i Os hallen. Her deltok spillere fra Tynset, Tolga, Os, Røros og
Ålen/Haltdalen.
- Treninger inne i verket startet opp igjen 1. oktober.
- 3.div laget fikk nye drakter denne sesongen

- Herrelaget startet sesongen 21. september, med rankingturnering på Steinkjer.
- Røros IL har nå fått egen kolleksjon med profilert tøy. Sandvolley/snøvolley lue og
hansker. Shorts, Genser og bukse. Det ble besilt 73 plagg på fellesbestillingen som ble
gjort i desember.

Side 2 for Volleyball

- Nyttårsturneringen 2021 arrangeres lørdag 9. januar.
Styret er godt fornøyd med aktiviteten i 2019

Side 3 for Volleyball

