Årsberetning Volleyball 2018
Beach volleyball
I seniorafdelingen startede vi sæsonen søndag den 15. april med klargøring af klubskur, montering af net og
banestreger og finpudsning af sandarealet. Derefter blev banerne taget i brug af de 10 forårsfriske
medlemmer, som havde tilmeldt sig.
I løbet af sæsonen nåede vi op på 29 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. En
interesseundersøgelse forud for sæsonen blandt medlemmerne førte til, at den faste spilleaften blev
fastlagt til tirsdag i stedet for onsdag, som ellers har været spilleaften samtlige tidligere år.
Beachvolleyudvalget har været tovholder på følgende beach-aktiviteter, hvor medlemmerne har kunnet
deltage:
•

•
•

•
•

DGI-turneringer. SKIF deltog med 6 hold (14 forskellige spillere) fordelt på 3 forskellige turneringer.
I mix-rækkerne blev de afsluttende kampe spillet i SKIF, som lagde baner og grill til et par hyggelige
aftener i august. I både 2-mandsrækken og 3-mandsrækken placerede hold fra SKIF sig rigtig pænt i
toppen, mens herreholdet i 2-mandsrækken havde det lidt sværere.
Den 1. juni var der tilrettelagt beachaktiviteter for henholdsvis kids/teen og senior i forbindelse
med byfesten i Stenderup/Krogager.
Den helt store nyskabelse i 2018-sæsonen var Volleyball Danmarks stort anlagte "City Grand Slam i
beachvolley - en afdeling af DM for elitehold - der blev afviklet på et kæmpe sandareal midt i
Billund by den 4. til 10. juni. SKIF's beachvolleyafdeling deltog som 1 af 3 lokale foreninger som
medarrangører af aktiviteter ugen igennem. Endnu engang kæmpe TAK for indsatsen til de mange
unge og voksne SKIF'ere, som deltog i opgaverne. For klubben havde deltagelsen stor betydning i
form af gode oplevelser for deltagerne, masser af god presseomtale og ikke mindst en betydelig
kontant indtægt fra henholdsvis Volleyball Danmark og Billund Kommune!
I Vesterhede blev den årlige beachturnering i forbindelse med byfesten afviklet den 14. juni. Her
deltog SKIF med adskillige hold, hvoraf det ene hold blev vinder af arrangementet.
Kerteminde Grand Slam blev afviklet den sidste weekend i juli. SKIF deltog med 3 hold (7 spillere)
ved dette landsdækkende stævne, hvor både elite og motionsspillere deltager.

Den 8. september rundede vi sæsonen af med kaffe, masser af spil og en hyggelig fest om aftenen for de 14
tilmeldte deltagere. Lidt senere på efteråret blev banerne pakket ned og opbevaret indtil næste sæson ved samme lejlighed blev sandet jævnet med god hjælp fra Brian Broch og hans gummiged.

Indendørs volleyball
Indendørssæsonen blev indledt i uge 35 for senior og uge 37 for ungdomsholdene. Der var stor opbakning
fra første træning. Vi har i denne sæson fået lidt tilgang af medlemmer, hvor vi er henholdsvis 9, 18 og 28
medlemmer på kids, teen og senior holdene.
Til kids og teen træning har der stort set været fuldhus til træning hver gang. Spillerne har deltaget i
stævner arrangeret af DVBF. Det er gået rigtig godt og holdene har vundet både bronze, sølv og guld. Vi har
bl.a. deltaget i stævner i Vojens, Esbjerg og Helle Hallen (så vi kommer langt omkring). Generelt har der
været en god opbakning fra forældrene mht. kørsel, men vi har dog videregivet ønske om nogle flere
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stævner tættere på. Til stævnet i Andst blev der problemer med pladsen og vi tog derfor sagen i egen hånd
og tilbød at afholde teen stævnet på hjemmebane i Teglgårdshallen. Det var virkelig en god dag og spillerne
nød at spille på hjemmebane og så gav det lidt ekstra energi, at tilskuerne var nogle de kendte. Vi afslutter
sæsonen med en lidt anderledes afslutning som kommer til at foregå i Teglgårdshallen fra fredag
eftermiddag og til lørdag middag. Spillerne vil overnatte i værestedet og der vil blive arrangeret diverse
aktiviteter i hallen i løbet af aftenen – vi glæder os helt vildt….
Til senior træningen har Henrik og Kaj sørget for en alsidig og spændende træning som har budt på både
nyt og traditionel volleyball. De var begge på trænerkursus i starten af sæsonen og har fået fyldt rygsækken
godt op med mange nye øvelser. Der har i løbet af sæsonen var lidt spredt opbakning til træning. Første
halvdel af sæsonen bød på mange kampe idet der var tilmeldt 5 hold i forskellige turneringer hvilket betød
at mange meldte fra til træning. Det er efter nytår blevet reduceret til 2 hold (B-mix og Herre A) for at sikre
at vi kan stille hold. Begge hold klarer sig godt i turneringen og har ved flere lejligheder spillet på
hjemmebane onsdag aften.
Også i år blev der afholdt nytårsstævne i Teglgårdshallen. Stævnet blev afviklet for 31.gang og der var, som
alle de andre år, lyn hurtigt udsolgt samt hold på ventelisten. Dagen 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.

Tak for en god sæson
Jeg vil 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 20.februar 2019
På volleyball udvalgets vegne
Kim Daugaard Kragh

På beachvolleyudvalgets vegne
Børge Larsen
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