Årsberetning Volleyball 2020
Beach volley
Som i alle andre sammenhænge, blev også beachvolleysæsonen 2020 præget af nedlukningen af Danmark
midt i marts pga. risiko for coronasmitte. Restriktioner betød, at alle aktiviteter, som klubben normalt står
bag, blev aflyst i startperioden. Altså ingen fælles opstartdag, ingen fast spilleaften og ingen DGIturneringer, som der ellers var hele 6 hold fra SKIF tilmeldt.
Beachvolleyudvalget sørgede dog for, at banerne blev sat op den 19. april, sådan at spillere på eget initiativ
kunne spille, dog max. 10 spillere ad gangen. I takt med udmeldinger fra sundhedsmyndighederne fastlagde
udvalget lokale retningslinjer for, hvad der var tilladt og forbudt. Messenger gruppen blev brugt af spillerne
til at holde styr på, hvem der spiller hvornår.
De sædvanlige beachvolleyaktiviteter i forbindelse med byfesterne i Stenderup Krogager og Vesterhede var
også aflyst pga. corona.
Senere på sommeren blev restriktionerne gradvist lempet, og vi kunne genoptage den sædvanlige
tirsdagstræning kl. 19.00.
I uge 38 (14-20. september) afviklede Volleyball Danmark og Billund Kommune Grindsted Beach Grand
Slam for elitehold i Grindsted. Sammen med to andre beachvolleyklubber var SKIF's beachvolleyafdeling
stærkt involveret i planlægningen og afviklingen af stævnet. Uden sammenligning stillede SKIF med det
største mandskab (I alt 19 voksne plus et stort antal børn/unge), som løste forskellige opgaver i ugens løb.
Vore aktører fik sig en kæmpe oplevelse, og der var stor ros for vores indsats fra alle arrangører. Fra beachudvalget skal endnu engang lyde en kæmpe tak til alle medvirkende.
I løbet af sæsonen nåede vi op på 25 betalende medlemmer, heraf en del nye i forhold til sæsonen før.
Den 12. 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.
Grindsted den 16.marts 2021
På beachvolleyudvalgets vegne
Børge Larsen

Volleyball
Sæsonen 2020 har været en noget anderledes og udfordrende sæson. Også her har Corona virus har sat sit
præg på de indendørs aktiviteter med forsamlingsforbud, ekstra rengøring og generelle restriktioner som
skulle overholdes.
Et sammendrag af årets begivenheder i SKIF Volleyball:
-

I uge 35 deltog ungdomsafdelingen i en fordybelsesdag på Stenderup skole for 1.-6.klasse
Der var sæson opstart for alle hold i uge 37
Vores kids og teen afdeling består af 23 medlemmer og trænes af Solvej, Peter og Kim.
Vores senior afdeling består af 13 medlemmer og trænes af Kaj Verner.
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-
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Vi har som noget nyt startet en ungdomshold op, hvor konceptet er musik og hygge med volley.
Medlemmerne går fortrinsvis på handelsskolen og gymnasiet. Der er 21 nye medlemmer.
Derudover har vi startet et senior motionsmix hold op, hvor konceptet også er ren hygge med
verdens bedste sport. Der er ikke tilknyttet en træner til holdet og vi tilbyder heller ikke kampe.
Pga. corona nåede vores kids hold ikke at deltage i nogle stævner. Herreholdet nåede at spille en
halv turnering i DGI.
Vores samarbejde med Varde Volleyball (Ungdomsvolley Sydvest) blev udvidet i 2020 idet vi tilbød
fast træning i Helle hallen hver torsdag for ungdomspillerne i alderen U15 og U17.
DU15 holdet kvalificerede sig flot til DM som desværre blev aflyst pga. corona i foråret.
Vi (UVS) arrangerede fællestræning for alle ungdomsspillere i Sydvest. Vi nåede at afholde en
enkelt træning i Helle hallen hvor 4 fra ligaholdet i NUIF stod for træningen. Der deltog 42 unge
spillere fra hele regionen.
Volleyball udvalget består igen af Kaj Verner, Michael, Henrik og Kim. Beachvolley udvalget består
af Børge og Mogens.
Vi havde i regnskabsåret 2020 et overskud på 14.447,92 kr. Det skyldes i høj grad vores deltagelse i
Pepsi Max Beachvolley arrangement i Grindsted, hvor vi stillede frivillige til rådighed. Derudover
har vi haft en tilgang af medlemmer og et større overskud fra Nytårsstævnet 2019.

Nytårsstævnet 2020 forløb endnu engang helt perfekt og det skyldes i høj grad 4 bærende kræfter, som år
efter år er tovholdere 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 ville det ikke fungere
Desværre sluttede vores sæson 2020/2021 omkring jul for alle hold idet alle indendørs aktiviteter blev
aflyst pga. corona. Der skal lyde en ekstra stor tak til alle trænere, spillere og frivillige for at udvise den
forsigtighed og omstilling det har krævet i et særdeles udfordrende volleyballår. Jeg er glad for at, vi trods
alt har kunnet gennemføre de fleste aktiviteter i 2020 og ser frem til, at vi igen kan mødes under normale
forhold på volleyball banen.
Stenderup den 17.marts 2021
På udvalgets vegne
Kim Daugaard Kragh
Formand SKIF Volleyball

2

