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ÅRSMELDING FOR 2018 
Gruppe: Volleyball 

Skrevet av: Elisabeth N Jenssen (leder) 

Sammendrag: 

Gruppa hadde våren 2018 faste treninger med spillere i ungdomsskole- og videregående alder. Treningene var da fast hver 

tirsdag og onsdag i hhv. Idrettshallen på Fauske og Vestmyra skole. Fra høsten la vi ned det organiserte tilbudet. 

Verv, trenere og lagledere: 
Elisabeth Norheim Jenssen (leder/trener) 

Djordje Bojicic (trener 

Ca. Antall utøvere: 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året: 
Beskrivelse av aktiviteter gjennom året:  
Volleyballgruppa hadde tilbud om faste treninger, våren 2018, to ganger pr uke på Fauske. Treningene var åpne for jenter og 
gutter fra 8. klasse og oppover. De aktive spillerne var jenter og gutter på ungdomsskole og vgs. Vi hadde ikke fast organisert 
aktivitet på sommeren, men møttes noen ganger for å spille sandvolleyball. Til sommeren 2018 mistet vi mange av våre spillere 
som flyttet videre ifm skolegang. Vår trener Djordje ønsket også å trappe ned pga planer om flytting. Da valgte vi å legge ned 
det faste tilbudet heller enn å sette i gang med ny rekruttering. Vi vet at flere av våre spillere som først startet med volleyball 
hos oss, har valgt å fortsette med volleyball i andre klubber etter flytting. Dette syns vi er positivt da disse er i en alder der man 
gjerne trapper ned eller slutter med organisert aktivitet heller enn å begynne med noe nytt. Begge trenere i volleyballgruppa har 
bidratt med ballsidighet og minivolleyballaktivitet i allaktivitetsgruppene for 1. og 2. klasse i 2018. 

I løpet av høsten ble det bestemt at vi vil legge ned undergruppen da det ikke lenger er et fast organisert tilbud. Vil håper det vil 

være mulig å fortsette å spille volleyball som en av flere aktivitet under trimgruppa.    

Egne arrangementer gjennom året: 

Deltakelse på andre arrangementer: 

Økonomi: 

Innkjøp og investeringer gjort i sesongen: 

Materielloversikt: 

1 stk langnett (18 m),  
15 stk kids volleyballer,  
10 stk volleyballer,  
1 oppleggerball,  
schoolballer,  
ballkurv,  
+div småutstyr (tennisballer, ballpumpe m.m.).  
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