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Beach volley 2021 
Som i alle andre sammenhænge, blev også beachvolleysæsonen 2021 præget af nedlukningen af Danmark. 

Dette betød at vi startede op meget tidligt i sandkassen lørdag den 27. marts. Vi spillede om lørdagen de 

første 4 træninger, herefter startede vi op, på vores normale klubaftener tirsdage kl. 19:00. Der var igen 

Corona begrænsninger til vores træninger, men DGI havde valg ikke at udbyde, deres turnering. Så året var 

lidt mere stille end normalt.  

I løbet af sæsonen nåede vi op på 25 betalende medlemmer.   

Den 4. 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.   

Hovborg den 02. februar 2022  

På beachvolleyudvalgets vegne   

Mogens Nielsen 

 

Volleyball 
Et sammendrag af årets begivenheder i SKIF Volleyball sæson 2020/2021: 

• Der var sæsonopstart for alle hold i uge 37. 

• Vi har igen i år tilbudt kids, teen og senior volley. 

• Også i år har vi været medlem af Ungdomsvolley Sydvest (UVS), som er et samarbejde mellem 

Varde, NUIF og SKIF. I ungdomsvolley spiller man på en 6-mands bane med forskellige spilsystemer. 

Udover træning lokalt i klubberne trænes der også hver torsdag i Helle hallen hvor 2 liga spillere fra 

NUIF står for træningen.  

• Kids, teen og Ungdom deltog i diverse stævner i efteråret 2020. 

• Senior spillerne deltog i DGI’s efterårsturnering med et Herre hold som blev nummer 3, samt et Mix 

hold som blev nummer 2. 

• 2021 blev desværre året hvor vi for første gang måtte aflyse vores traditionsrige nytårsstævne som 

normalt afholdes den første lørdag i januar. Vi har afholdt stævnet 33 gange tidligere og det var 

med blødende volley hjerter at stævneudvalget måtte aflyse pga. Covid-19. 

• Også træningen blev aflyst for alle hold i januar, februar, marts samt det meste af april 2021 pga. 

Covid-19. Derudover blev alle forårsturneringer 2021 aflyst. 

• Heldigvis blev restriktionerne fjernet i slutningen af april, og alle vores ungdomsspillere genoptog 

træningen i ugerne 18-25. 

• UVS DU15 sluttede året af med at vinde Vestdansk Mesterskab på hjemmebane i Helle Hallen. 

Holdet kvalificerede sig i sæson 2019/2020 til DM, som desværre blev aflyst. I stedet blev der i 

foråret 2021 afholdt Vestdansk Mesterskab hvor hold fra Jylland og Fyn deltog. Holdet kvalificerede 

sig igen til finalen. Den 30/5-2021 vandt DU15 pigerne flot finalen på hjemmebane i Helle Hallen 

over DHV Odense og SKF KFUM. 

• SKIF Volleyball har i regnskabsåret 2021 haft et overskud på 5087,35 Kr. hvilket er et 

tilfredsstillende resultat. 
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Medlemstal: 

Sæson Kids Teen/Ungdom Senior Beach 

18/19 9 18 28 17 

19/20 6 18 11 25 

20/21 6 17 13 25 

Udvikling ift. 
sidste sæson 

0 -1 +2 0 

  

Vi 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 (trods alt) har haft en fantastisk sæson med 

volleyball. 

Stenderup den 7.februar 2022 

På udvalgets vegne 

Kim Daugaard Kragh 

Formand SKIF Volleyball 

      

 


