Västerås Volleyboll Klubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020-2021
Klubbens styrelse har bestått av följande personer:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Andreas Jonsson
Susanne Flisberg
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: Sahel Najibi, Ralf Strömberg,
B-Damer: Charlotta Larsson
P02-05: Linus Thrybom, David Ask, Peter Jerregård, Johan Sandstedt
U-18 flick: Sahel Najibi, Daniel Botchey
Level-6: Andreas Jonsson, Kristina Wester, Federica Varela, Wilma Barkensjö, Leo Flisberg
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:
15 Damer födda före -01
81 Flickor födda from -01
18 Herrar födda före -01
39 Pojkar födda from -01
Totalt: 153 medlemmar (118 förra året)
Medlemsavgift för alla medlemmar: 200 kr.
Träningsavgiften för kids (-09 och yngre): 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.
Covid-19 dokument har upprättats och använts i samband med matcher/träningar
Rapport från lagen/Beachen:
Beachvolleyboll:
Beachvolleyverksamheten har främst ägt rum på Lögarängen. Vi har arrangerat ett antal mindre lokala turneringar.

Västerås Volleyboll Klubb
Herrar: Förra året hade inte mycket att erbjuda, vi hann bara spela några fåtal matcher som gav 2 vinster och 1
förlust. Vi tilläts sedan inte att få tävla mer eller träna. Vi ser i stället fram emot denna säsong, med nya spelare
utifrån, förstärkning från ungdomssidan med både spelare och tränare och slutligen god behållning av tidigare
lagkamrater så siktar vi mot stjärnorna.
A-Damer/B-damer: Laget fick pga restriktionerna inte träna eller spela några matcher från slutet på Oktober och
framåt.
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 2020 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 02-05 har tränat 2 ggr i veckan,
måndagar samt torsdagar, med ett uppehåll under höst/vinter pga. pandemirestriktionerna. Deltagarantalet på
träningarna har legat omkring 10-15 spelare. Hela gruppen har fortsatt att utvecklats starkt både styrkemässigt samt
spelmässigt. Under våren startade vi tidigt med utomhusträning på Lögarängens beachvolleyplaner. Tränare har
varit David Ask, Peter Jerregård, Johan Sandstedt och Linus Thrybom. Vi deltog med 2 lag i Beachvolley-SM på
Tylösand sommaren 2020. Under höstsäsongen 2020 var vi anmälda till både Division 3 samt Stockholm Volley
Cup, men vi hann bara med ett division 3 sammandrag innan pandemirestriktionerna stoppade alla tävlingar under
resten av säsongen, förutom JSM (U-20 SM) som flyttades från våren till 18-19 september 2021. Målet nästa
kommande säsong blir medalj i U20 SM. Vi siktar även på fler framgångar inom disciplinen beachvolleyboll.
Level-6: Vi gick upp till level 6 denna säsong och vi höll ett uppskattat träningsläger i Fagersta i början av
säsongen. Vi hann spela ett sammandrag i Stockholmsserien innan pandemin satte stopp för fler. Under året har
väldigt många nya spelare i denna åldersgrupp sökt upp klubben och velat komma och prova på volleyboll. Så pass
många att vi fick starta en extra grupp, där de flesta fortsatte träna hela säsongen ut, jättekul! För de spelare som
varit aktuella för U16, har vi även kört en del extraträningar på helgerna under våren för att komma igång med 6mannaspelet. Vi har även hållit flera internsammandrag för att hålla modet uppe och ungdomarna taggade för att
spela matcher.
Kids: Det har varit mellan 5-8st barn/träning under säsongen. Vi har tränat en gång/vecka. Tyvärr har vi inte
kommit iväg på några matcher pga pandemin.
Västerås 13/9 -21

……………………………………….
Andreas Jonsson

