Årsberetning volleyball 2020
Året 2020 startet veldig godt sportslig, Skreia volleyball var ubeseiret frem til corona nedstengning
i mars, stor deltagelse og entusiasme rundt trening. Med rundt 15-20 aktive på trening på senior
herrer med noen innslag av damer og yngre spillere.
Vi ser 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. 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 denne sesongen.
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.
I volleyball er det slik at en er avhengig av å delta på både serie og såkalte ranking turneringer for å
kunne ha muligheten til å rykke opp. Vi i Skreia valgte 2019/2020 å ikke delta på disse ranking
turneringene noe som gjorde at vi ikke hadde mulighet til å rykke opp fra 4 divisjon selv om vi vant
vår seriepulje sesongen 2019-2020. Fra 2020/2021 sesongen er det slutt på ranking turneringer og
opprykk vil bli avgjort på grunnlag av kun seriespill.
Sesongen 2020/2021 startet veldig godt sportslig, vi har spilt 4 kamper og har vunnet alle.
Vi har hatt et hjemmearrangement vi fikk veldig gode tilbakemeldinger for.
Dessverre er året 2020 preget av korona, spillergruppa ble rammet av smitte og ble satt i karantene
i 2 uker før jul, samfunnet ellers ble også stengt ned og seriespill utsatt. Dessverre ble også
mulighetene for å trene også avlyst fra slutten av desember 2020 og vi har ikke fått trent i 2021.
Det er til nå uklart hva som kommer til å skje med seriespill, men vi har fått signaler fra forbundet
at det skal forsøkes å spille enkel serierunde hvor alle møter hverandre en gang og opprykk
avgjøres utifra det. Vi i skreia er positive til å forsøke på opprykk til 3 div.
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