Västerås Volleyboll Klubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020
Klubbens styrelse har bestått av följande personer:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Andreas Jonsson
Malin Sjögren
Klaudia Kuska
Jennifer Liljeros
Sahel Najibi
Mats Eriksson

Revisor har varit Miralem Omerovic
Valberedningen har varit Ralf Strömberg & Daniel Botchey.
Följande personer har varit tränare
A-Damer: Emmie Wahlström, Frida Johansson
Herrar: Mohammed Vaez, Ralf Strömberg, Sergii Palokha
B-Damer: Andreas Jonsson, Håkan Almer, Patrik Carlberg
P02-05: Linus Thrybom, David Ask, Peter Jerregård, Susanne Flisberg
U-18 flick: Sahel Najibi, Daniel Botchey
Level-5: Andreas Jonsson, Kristina Wester, Federica Varela, Lisa Andersson
Kids: Orhan Pekel, Erik Wester
Styrelsen har under den gångna säsongen haft 7 st protokollförda sammanträden.
Klubbens ekonomiska rapport finns på separat bilaga.
Medlemsantal & avgifter:
Föreningens medlemsantal har under verksamhetsåret varit:
14 Damer födda före -00
52 Flickor födda from -00
22 Herrar födda före -00
30 Pojkar födda from -00
Totalt: 118 medlemmar (114 förra året)
Medlemsavgift för alla medlemmar: 200 kr.
Träningsavgiften för kids: 700 kr
Träningsavgift för ungdom: 900 kr.
Träningsavgift för vuxna: 1400 kr.
Seriespelsavgift (för de som spelar seriematcher): 600 kr.
Föreningsdemokrati:
Klubbinformation och dialog har skett dels via hemsidan, facebook, e-mail och samtal i samband med träningar (alla
inkl. stora delar av styrelsen tränar i samma hall. Det främjar dialogen).
Diskriminering & Droger:
Vi har medlemmar med ursprung i en rad olika länder. Dessa är rel. jämnt fördelade i lagen och det har befrämjat
kontakterna mellan medlemmarna även utanför volleybollplanen. Vi har aktivt försökt motverka gruppbildning
inom ungdomslagen genom att försöka blanda grupperna vid övningarna.
Drogpolicyn (se verksamhetsplan, samma för säsongen –20/21) har vidmakthållits under året.
Beachvolleyboll:
Beachvolleyverksamheten har främst ägt rum på Lögarängen. Vi har arrangerat ett antal mindre lokala turneringar.

Västerås Volleyboll Klubb
Rapport från lagen:
Herrar: Säsongen för Herr-laget var en ren cirkus. Säsongen bestod av sammandrag, med egen dömning och där
det mesta lämnades till slumpen. Återigen så hade Herr-laget ställts inför nytt lagbygge och med 7 matcher kvar, så
avslutades säsongen i förtid. Det vi lärde oss av säsongen var vikten av ett stabilt lagbygge och god lagmoral. Inför
nästa säsong har vi äntligen fått behålla alla spelare och det gör att vi tar sikte mot division 1.
A-Damer: Div. 1 damer nådde säsongen 19/20 den bästa placeringen i div 1 på många år. Laget slutade 4:a, med en
ospelad match vars resultat inte påverkat placeringen. Säsongen började med Knalle cup som tyvärr innebar att en
spelare fick avsluta sin säsong pga. skada. Cupen gav trots detta en bra matchning och förberedelse för säsongen.
Säsongen innefattade många välspelade matcher och framförallt de yngre spelarna i laget har utvecklats mycket.
Under året har laget varit lite decimerat i perioder pga. framförallt sjukdomar, men laget har ändå lyckats prestera
väl pga. den jämna och breda trupp vi haft.
B-Damer: Säsongen började starkt med en vinst på hemmaplan för B-damerna. Vi hade en stabil höst med flera 5
setare och vinst mot seriesegrarna på bortaplan. Kämpaglöden och kommunikationen fanns där fram tills vinter/vår
halvåret. Då kom B damernas vanliga dipp. Kommunikationen, kämpaglöden och närvaron sjönk vilket ledde till att
matcherna gick sämre och segare. Vinter/vårens höjdpunkt var att vi kvalade till Jsm och vårt nya mål vart att
prestera på topp på Jsm som lyckligtvis blev flyttat och inte inställt. Corona kom och närvaron blev, som förväntar,
lägre än innan. Flera kände att det inte fanns ngt att träna inför samt att flera hade mycket i skolan då studenten låg
runt hörnet för flera av B-damerna. JSM spelades nu i september och helgen gick som vanligt väldigt upp och ner.
Pga. skador kunde vi inte ställa upp den tänka start 6an men vi löste situationen på bästa sätt. Efter en seg start på
lördagen förlorade vi i 8-delsfinalen 26-28 mot Engelholm. Ett lag som senast vann SM 2018. SM slutade på en stolt
10onde plats. En placering högre än föregående år. Vårt mål inför säsongen blir att kunna hålla samma
kämpaglöd/spel nivå genom hela matcher samt flera matcher i rad
U18 flick: U18 flickor vit fick många nya medlemmar förra året. De åkte mest på stockholmserien för u18, och
började vinna lite mer i slutet av säsongen. Denna säsong kommer de spela i division 3 samt förhoppningsvis några
gånger i stockholmsserien med de lite yngre spelarna.
P 02-05: Hösten 2019 fortsatte vi bygga vidare på vår pojktrupp, P02-05. Gruppens storlek har varit ganska
konstant, några föll ifrån och några nya kom till. Pojkgruppen med deltagare födda främst 02-05 har tränat 2 ggr i
veckan, måndagar samt torsdagar. Under året har deltagarantalet på träningarna legat omkring 10-16. Hela gruppen
har utvecklats starkt spelmässigt. Under säsongen deltog vi i Stockholm Volley Cup i 3 olika klasser; Level 7, U16
samt U18. Med ungefär 2-3 spelomgångar per månad är det ett bra sätt att mäta sig och utveckla sig genom att möta
flera andra lag på lagom nivå. Laget har dock fokuserat på att spela 6-manna med 1-passarsystem. Några resultat:
SVC U-16 slutade vi på 2:a plats av 8 lag Fyrmannafestivalen slutade vi på 8:e plats av 20 lag Därefter gjorde
Coronapandemin att U18-SM, U16-SM, Mikasa Challenge, tillika SM i 4-mannavolleyboll, blev inställt. Målet
nästa kommande säsong blir medalj i U18 SM. Vi siktar även på fler segrar inom disciplinen beachvolleyboll.
Level-5: Gruppen/Vi tog steget upp till Level 5 den gångna säsongen, och det gick ganska smärtfritt. Tyvärr hann
det inte bli så många matcher innan pandemin slog till, men vi hann i alla fall åka på några sammandrag i
Stockholmsserien samt även anordna ett sammandrag i Västerås för första gången. Höjdpunkten var Habo 4mannafestival strax efter nyår, och det blev en riktigt kul helg! Gruppen utökades under året med flera nya spelare,
vilket förstås var jätteroligt!
Kids: Initialt stort fokus på rörelse, glädje och sammanhållning.
Parallellt jobbade vi med bollvana och att träna på grundslagen. Delade upp gruppen utifrån utveckling, i syfte att
bibehålla en hög motivationsnivå. I början av VT bestämde vi att delta i en turnering i sthlmserien under april
månad. Vilket resulterade i att vi ägnade mer tid på regler och matchspel. Under samma period initierade vi också en
" bästa kompis tävling" i syfte att förbättra sammanhållningen ytterligare. Sen kom coronan som kronan på
verket..
Västerås 16/9 -20

……………………………………….
Andreas Jonsson

