ÅRSRAPPORT FRA VOLLEYBALLGRUPPA 2018
Etter en flott sesong i 2017-2018 visste vi at sesongen 2018-2019 ville bli mer på det jevne
da noen har flyttet, noen ble opptatt med andre ting og noen skader dukket opp.
Vi endte på 3.plass i fjor, bare 2 poeng unna opprykk. Noe som kanskje var det beste. Da vi
startet igjen i høst var det ca 8 spillere, men utover høsten dukket noen «gamle» spillere opp
igjen. På det meste har det vært opptil 15 på seniortreningene. Ikke alle har spillerlisens,
men viktig å beholde dem slik at treningene blir mer nyttig.
Pr. nå ligger vi midt på total-tabellen i vår pulje (seriespill-8 kamper + 4 rankingturneringer
der plassering også gir poeng på tabellen). Vi har spilt jevnt med topplagene, men de drar
ofte seieren i land pga større spillerstall. Vi er i hvert fall på riktig nivå i 4. divisjon.

Det som kanskje er det aller viktigste som har skjedd det siste året er at juniorgruppa består
av 16-17 spillere, 4 lovende jenter fra 9. klasse og ca 12-13 gutter fra 9, og 10, klasse på uskolen. 4-5 av de eldste deltar ofte på herre-treningene og bør neste sesong bli en del av
herrestallen. Vi satser på å delta på ei turnering eller to nå til våren. Målet ellers er å få til et
jentelag, men da må vi få med 4-5 til. Kanskje kunne det være en tanke på sikt at de vi har nå
kan danne et damelag sammen med de damene som deltar på senior-treningene? Mål. Å
delta på et par turneringer til høsten?
Totalt sett er det bra giv i seniorgruppa, men vi sliter litt til bortekampene pga arbeid etc.
men vi har til alle kampene stilt med et bra lag. Gir herved en takk til Terje og Ole Andreas
for å styre dette laget! Håpet er at gruppa får flere med spillerlisens fra høsten,
En takk til hovedstyret, og en spesiell takk til Vidar for alltid å hjelpe oss med forskjellige ting.
En takk til Peter Aas for sponsing av et nytt, topp volleyballnett.
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