Årsberetning Volleyball 2017
Beach volleyball
I seniorafdelingen startede vi sæsonen lørdag den 22. april med klargøring af klubskur, montering af net og
banestreger og finpudsning af sandarealet. Derefter blev banerne taget i brug af spillerne, hvoraf nogle var
klædt i shorts og bare tæer. I løbet af sæsonen nåede vi op på 22 betalende medlemmer, som mere eller
mindre fast er mødt op til onsdagstræning - hertil kommer, at en del spillere har brugt banerne også på
andre tidspunkter. Der har i løbet af sæsonen været afholdt en række arrangementer hvor medlemmerne
har kunnet deltage:
•

•
•

•

DGI-turneringer. SKIF deltog med 7 hold (12 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. Både 2-mandsrækken og 3-mandsrækken havde SKIF-hold som turneringsvindere.
I Vesterhede blev den årlige beachturnering i forbindelse med byfesten afviklet den 15. juni. Her
deltog SKIF med 5 hold (10 spillere), hvoraf det ene hold blev vinder af arrangementet.
Da DGI's store landsstævne i Ålborg blev afviklet sidst i juni deltog 6 spillere (3 hold) fra SKIF i
beachturneringen, der blev afviklet som en rangliste/udfordringsturnering - her endte SKIF med
topplaceringer som nr. 1 og 2.
Kerteminde Grand Slam blev afviklet en weekend sidst i juli. SKIF deltog med 4 hold (9 spillere) ved
dette landsdækkende stævne, hvor både elite og motionsspillere deltager.

Den 26. august rundede vi sæsonen af med kaffe, masser af spil og en hyggelig fest om aftenen. Lidt senere
på efteråret blev banerne pakket ned og opbevaret indtil næste sæson.

Indendørs volleyball
Vi indledte den indendørs sæson for både kids, teen og senior i uge 43. Efter en lidt sløj opstart på senior
siden er det lykkedes os at få en lille fremgang i antallet af medlemmer ift. sidste år. På grund af et faldende
børnetal samt mange nye aktiviteter, har vi en udfordring med at få de helt unge spillere til at starte til
volleyball (1-3.klasse). Vi har derfor i år været på besøg på Stenderup skole og Ansager skole hvor vi havde
en fordybelsesdag med volley. Resultatet blev 4 nye spillere, men desværre ingen fra 1-3.klasse. Vi prøver
igen til næste sæson.
Kids og teen spillerne har igen i år deltaget i weekendstævner fordelt på 4 stævner før jul og 5 stævner
efter jul. De har været helt fantastiske og har gentagne gange taget både guld, sølv og bronze-medaljer
med hjem. Ved sidste års afsluttende stævne i Helle Hallen lykkedes det for vores DU16 piger at blive
syddanske mestre – tillykke med det. Trænerstaben har igennem hele sæsonen været engageret og har
ydet en fantastisk indsats. De har stået klar med sjove opvarmningsøvelser og varieret træning.
Seniorafdelingen har efter en lidt sløj start fået en fremgang af spillere ift. sidste år. Der har været mellem
10-15 spillere til træning hver aften. Også her har vores nye trænere formået at variere træningen således
at der er plads til både nye og mere rutinerede spillere. Vi har i år haft tilmeldt et B-mix hold samt et
herrehold i DGI A rækken. Der har været mange jævnbyrdige kampe og B-mix holdet ligger efter jul på en
suveræn førsteplads og herreholdet ligger på en flot 2.plads.
Også i år blev nytårsstævnet afholdt med stor succes. Stævnet var udsolgt på få dage og flere hold blev
skrevet på ventelisten. Der var en helt fantastisk stemning og alle spillere, arrangører og tilskuere bidragede
med jubel, tilråb og sjove indslag. Forudsætningen for at nytårsstævnet overhovedet kan afholdes, er det
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store arbejde og engagement der udfoldes af den håndfuld "nøglepersoner", som arrangerer stævnet. Det
er personer, som har medvirket i mange år, og som præcist kender deres opgave og rolle, således at det
hele spiller sammen i en fornem enhed. Nøglepersonerne er alle aktive eller tidligere aktive i SKIF's
volleyballafdeling. Hertil kommer en stor og helt nødvendig indsats fra en gruppe "hjælpere" på dagen.
Herfra skal lyde en stor tak til alle, som var med til at forberede og afvikle nytårsstævnet.

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 2018
Kim Daugaard Kragh
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