Årsberetning Volleyball 2019
Beach volley
I seniorafdelingen startede vi sæsonen den 13.april med klargøring af klubskur, montering af net,
banestreger og finpudsning af sandarealet. Derefter blev banerne taget i brug af de 9 forårsfriske
medlemmer, som havde meldt sig.
I løbet af sæsonen nåede vi op på bare 17 betalende medlemmer, som mere eller mindre fast er mødt op til
tirsdagstræning – hertil kommer, at en del spillere har brugt banerne også på andre tidspunkter. Antallet af
medlemmer er faldet fra 29 i 2018 og 22 i 2017.
Beachvolleyudvalget har været tovholder på følgende beach-aktiviteter, hvor medlemmerne har kunnet
deltage:
•

•
•

DGI-turneringer. SKIF deltog med 4 hold (10 forskellige spillere) fordelt på 3 forskellige turneringer.
I mixrækken (3 mands) lykkedes det for det ene hold fra SKIF at blive nummer 1, mens det andet
hold blev nummer 2. I mixrækken for 2-mands hold opnåede SKIF holdet en placering i midten,
mens holdet i herrerækken (2 mands) sluttede længere nede i tabellen.
I forbindelse med byfesten i Stenderup-Krogager, en lørdag i juni, var der tilrettelagt beachaktiviteter for henholdsvis kids og senior.
I Vesterhede blev den årlige beach-turnering i forbindelse med deres byfest afviklet den 13.juni.
Her deltog SKIF med flere hold, hvoraf det ene hold blev vinder af arrangementet.

Den 7.september rundede vi sæsonen af med kaffe, masser af spil og en hyggelig fest om aftenen for de 12
tilmeldte deltagere. Lidt senere på efteråret blev banerne pakket ned og opbevaret indtil næste sæson.
På beachvolley udvalgets vegne
Børge Larsen

Volleyball
Traditionen tro startede vi sæsonen i uge 35 for senior og i uge 37 for kids og teen. Vi er dog i år lidt
udfordret mht. antallet af medlemmer, hvilket gør det svært at lave noget varieret og kvalificeret træning.
Vi har derfor i denne sæson som noget nyt arrangeret fællestræning for både senior og ungdom.
Et sammendrag af årets begivenheder i SKIF Volleyball:
•
•
•
•
•
•
•

I uge 34 afholdte ungdomsafdelingen en fordybelsesdag på Stenderup skole for 1.-6.klasse
Vi har pt. 7 kids, 18 teen og 11 senior spillere
Vi har etableret et samarbejde med Vorbasse omkring fællestræning for senior
Vi har etableret et samarbejde med Varde omkring dameungdomsvolley (6-mands) med henblik på
at komme med til DM-kvalifikation med 2 hold, et DU14 og et DU16 hold
Kids og teen spillerne har deltaget i stævner arrangeret af Volleyball Danmark. Det har de klaret
rigtig flot og er kommet hjem med Guld-, sølv- og bronzemedaljer næsten hver gang
Senior spillerne deltagere i år med et MIX-B og et HERRE-A hold i DGI turneringen
Den 4.januar afholdte vi for 32.gang nytårsstævne for senior mix hold i Teglgårdshallen – 16 hold
deltog og der var udsolgt efter bare 5 timer da billetterne blev frigivet
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•
•
•
•

Trænerteamet består i år af: Solvej, Marie og Laura som træner kids spillerne, Peter og Kim som
træner teen spillerne, samt Henrik M. der træner senior spillerne
Volleyball udvalget består (igen i år) af: Kaj Verner Hansen, Michael Rich Hansen, Henrik Mundbjerg
og Kim Daugaard Kragh
Beachvolley udvalget består af Børge Larsen og Mogens Nielsen
Vi har i regnskabsåret 2019 generet et underskud på 14.485,98 kr. Det skyldes primært den
manglende tilgang af senior spillere samt diverse investeringer i udstyr bl.a. beachflag, boldvogn,
antenner, netbøjler og trøjer.

Nytårsstævnet forløb helt perfekt og det skyldes i høj grad 4 bærende kræfter som år efter år er tovholder
for stævnet. En stor tak skal lyde til Børge, Else Marie, Jørgen og Mogens fra udvalgets side. Derudover skal
der også lyde en stor tak til alle de frivillige som hjalp med opstilling af banerne, køkkenet, kiosken,
oprydningen mm. - uden jer alle ville det ikke fungere
Til slut vil vi gerne sige en stor tak til alle trænerne, hjælpetrænerne, udvalgsmedlemmerne, forældrene, de
frivillige og ikke mindst alle de aktive for, at vi igen i år har haft en fantastisk sæson med volleyball.
Stenderup den 14.februar 2020
På volleyball udvalgets vegne
Kim Daugaard Kragh
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