Årsberetning volleyball Skreia IL 2019

Året 2019 startet veldig godt for volleyball på Skreia, stor deltagelse og entusiasme rundt trening.
Med opp mot 30-40 aktive på trening fordelt på senior og junior damer og herrer. Dessverre ser vi
utover 2019 og nå i 2020 at mange faller av. Ungdomsgruppa som var ganske stor teller nå ca 10
aktive spillere.
Grunnen til frafallet blant junior er nok en kombinasjon av at de ikke har fått prøve seg så mye som
vi skulle ønske på senior, men også at det er et naturlig frafall pga mange har ny tilværelse med nye
omgivelser fra å gå fra ungdomskolen på skreia til videregående skole på Lena, Gjøvik eller andre
steder og det er kanskje andre ting som frister mer enn å spille volleyball. Ungdomsgruppa har ikke
deltatt i seriespill eller på noen turneringer i 2019/2020 sesongen, men noen spillere har fått prøve
seg på senior nivå med ok resultat.
Vi ser også at damegruppa har krympet veldig. Fra å være ca 10 stk på hver trening i 2019 er det nå
ca bare 5 innom på treningene i 2020. Hva dette skyldes er vanskelig å si. Men det kan ha
sammenheng med at damegruppa har måtte trene med senior herrer og mange føler kanskje
nivået er litt for høyt. Selv om alle henger greit med. Sportslig har ikke damene deltatt i seriespill
2019/2020 sesongen. Men har deltatt på en rankingturnering hvor det dessverre ble 3 tap, men de
hang godt med spillemessig.
Gruppa med senior herrer holder seg stabil selv om det er noe varierende oppmøte på trening. Det
er ca 10-15 forskjellige innom trening noe som gir et forholdsvis høyt nivå både på trening og
kamp. Selv om noen er skadet, og noen har andre ting som forhindrer de fra å stille på trening
holder nivået seg veldig godt. Sportslig så er herrelaget ubeseiret i seriespill 2019/2020 med en
runde gjenstående. Men herrelaget har ingen ambisjoner om å rykke opp til 3 div, så de har ikke
deltatt på rankingturneringer noe som er nødvendig for å oppnå poeng mot opprykk.
Videre er målet for resten av sesongen at herrelaget skal forbli ubeseiret i seriespill samt at vi skal
løfte de juniorspillerne vi har igjen opp på seniornivå.
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