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Beach volley 
Lørdag den 2. april 2022 lød startskuddet til beachvolleysæsonen i SKIF. Den dag deltog 6 spillere i de 

praktiske opgaver med at montere net og banestreger samt ordne sand og området i og omkring klubs-

kuret. Derefter grillede vi pølser mm og sluttede dagen af med at tage banerne i brug … i bare tæer for de 

fleste. Derefter har vi spillet beachvolley hver tirsdag kl. 19.00 - første gang den 19. april, hvor 15 spillere 

deltog. Ud over de faste spilleaftener om tirsdagen har flere spillere benyttet sig af muligheden for at spille 

på banerne på andre tidspunkter. 

NYT: Beachvolleyudvalget i SKIF besluttede at arrangere en turnering for mix-hold i to rækker med hold 

bestående af henholdsvis 2 og 3 spillere på banen. Behovet var opstået, fordi de tidligere års arrangører i 

DGI-regi havde valgt ikke at tilbyde nogen DGI-turneringer i 2023. Hold fra andre klubber, der tidligere år 

havde deltaget i turneringerne, blev inviteret. Det førte til, at i alt 9 hold tilmeldte sig - heraf 3 fra SKIF - 

hvilket er tilfredsstillende her i år 1. Begge turneringer blev afsluttet ved et fælles arrangement i SKIF i 

august, hvor de sidste kampe blev spillet. Derefter præmieoverrækkelse og hygge med grill og passende 

drikkevarer. I mix-3 rækken blev de to SKIF-hold nr. 1 og 2, mens det blev til en 4. plads til det eneste SKIF-

hold i mix-2 rækken. Vi planlægger at invitere til turneringen på ny i 2023. 

Landsstævnet i Svendborg 30. juni - 3. juli 2022 

Vi havde en lille delegation på 7, med til landsstævnet i Svendborg. Desværre havde vi ikke helt kordineret, 

vores tilmeldinger, så vi boede 3 på tre lokationer, campingpladsen, for campingvogne, på campingpladsen 

for telte og på Thureøskolen.  Dette var ikke særligt hensigtsmæssigt, noget af det sociale ved at ta afsted 

sammen, gik op i buskørsel. 

Landsstævnet viste Svendborg fra sin flotteste side, højthumør flot og festligt, især indmarchen torsdag, 

med turen gennem Svendborg var imponerede. Fredag og lørdag spillede vi en masse volley, godt at der var 

lidt støvregn, til at holde støvet nede, ellers var vi blevet brænd helt af i solen. Resultatmæssigt, lå vores 

hold godt med, især fordi vi spillede meget, og derfor fik mange ranglistepoint. Alt i alt en fantastisk tur til 

Svendborg, vi glæder os til at L2025 i Vejle   

Sæsonen har på alle parametre været meget tilfredsstillende. Vi havde 27 betalende medlemmer, heraf 

adskillige spillere, som var helt nye medlemmer. Ved afslutningsfesten lørdag den 10. september deltog i 

alt 17 medlemmer. Vi startede dagen kl. 14.00 med at spille beachvolley indtil ca. kl. 18.00 i det skønneste 

solskinsvejr - kun afbrudt af en kaffepause med hjemmebagt kage. Om aftenen var der spisning og hygge i 

klubskuret. Lidt senere på efteråret blev banerne pakket ned og opbevaret indtil næste sæson. 

På beachvolleyudvalgets vegne 

Mogens & Børge 

 

Volleyball sæson 2021/2022 
Alle hold startede traditionen tro med indendørs volleyball i uge 37. Der var en god tilslutning til træningen 

allerede fra den første aften. Vores kids og teen hold har i løbet af sæsonen deltaget i forskellige stævner 

arrangeret af Dansk Volleyball Forbund, og har på flotteste vis høstet både guld og sølvmedaljer. 
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Ved det afsluttende stævne i Helle Hallen vandt vores kids hold Syddansk Mesterskab for level 2 hold, og 

kunne stolt tage den flotte pokal med hjem. DU15 holdet fra Ungdomsvolley Sydvest (Varde, NUIF og SKIF) 

som vandt mesterskabet i sæson 20/21 blev både fejret til Sports & Kulturgalla i Billund Kommune, og til 

Mesterskabsfest i Varde kommune. 

Vores senior hold har også i denne sæson deltaget i DGI’s turnering for herre og mix hold. B-Mix holdet fik 

en flot 2.plads før jul og en 3.plads efter jul. Herre holdet fik en 4.plads før jul og en 3.plads efter jul. Der 

har været mange tætte kampe, men der er desværre en generel tendens til at der mangles hold i alle 

rækker og turneringen bliver derfor lidt ensformigt. Vi håber at det bliver bedre i næste sæson. 

Sæsonen blev afsluttet med en hyggelig fest i fantastiske rammer hjemme hos træner Henrik       

         

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 

21/22 8 10 22 27 

Udvikling ift. 
forrige sæson 

+ 2 - 7 + 9 + 2 

  

Vi har i regnskabsåret 2022 haft et overskud på 587,72 kr. hvilket er et tilfredsstillende resultat. 

Desværre måtte vi også i 2022 aflyse vores traditionsrige nytårsstævne. Vi var usikker på om det kunne 

afvikles forsvarligt ift. Covid-19. Vi håber meget at vi kan gennemføre stævnet i 2023. 

Vi vil gerne sige en stor tak til 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 2023 

På volleyball udvalgets vegne 

 

Kim Daugaard Kragh 


