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Bestyrelsens Beretning 2017 – 18  

i Skive forenede Volleyballklubber 
 

 

Skive forenende Volleyballklubbers 25-års jubilæumssæson er ved at være til ende, jubilæet 

kulminerede med turnering og fest lørdag d. 14. april. 

Afslutningen på en sæson – og især en jubilæumssæson - er altid en god anledning til både at se 

tilbage på aktiviteterne i årets løb, men også kigge fremad og på, hvad vi gerne vil have fokus på 

den kommende tid, hvilket vil være i fokus i denne beretning. 
 

Klubben blev dannet i sommeren 1992 og flere har været med lige siden. 25 år med mange gode 

minder både på det sportslige og personlige/ sociale plan, som der forhåbentligt har været og 

stadig er mulighed for at tænke tilbage på. 
 

I de seneste år har vi desværre oplevet en medlemstilbagegang, hvilket vi naturligvis er utrolig 

kede af og håber at have nået bunden, vi vil i hvert fald gøre vores til, at tendensen nu vender, 

men ingen kan gøre det alene, så det skal være et fælles langt, sejt træk. Vi håber alle vil tage del i 

dette på den ene eller anden måde! 

I denne sæson har dette bl.a. betydet, at vi ikke har haft egentlige ungdoms- eller Teenhold. Dette 

er uheldigt, da Kidsspillerne så ikke har hold at ”komme op til” og også seniorholdene kommer til 

at mangle fødekæden. Så forhåbentligt bliver dette ikke et tilbagevendende fænomen. 

Som udgangspunkt er vores tilgang at have hold for alle aldersgrupper, dette gælder også på 

seniorsiden, hvor målet må være både at have dame- og herrehold. 

I år har vores damehold bestået af en kerne af ny-oprykkede ungdomsspillere krydret med enkelte 

mere rutinerede spillere. De har haft en fantastisk sæson med samlet sejr i Jyllandsserien med kun 

en tabt kamp i hele sæsonen og dermed suveræn oprykning til Danmarksserien, Stort tillykke! 

På herresiden har der været en mindre trup, hvor vi har kunnet samle hold til ca. halvdelen af 

Jyllandsseriestævnerne med en god læring til følge.   

Mix/motionsholdet har haft en god og stabil sæson, hvor der sæsonen igennem har været spillere 

til to hold til træning. Holdet har deltaget i Mix Nord turneringen, hvor det med en god slutspurt 

endte med en samlet 3. plads. Vi kunne dog godt ønske os flere vil have lyst til at komme med ud 

til kampene. 

I år har vi forsøgt os med nogle torsdagsturneringer, hvor bl.a. Thise har været på besøg til 

træningskampe. VI tror, dette vil være en god mulighed for at udbrede kendskabet til volleyball og 

samle dem, der spiller volleyball på Skive egnen.   

Kids har i år trænet både tirsdag og torsdag og bestået af en stabil stamme. Som tidligere år har de 

deltaget i turneringerne og vundet mange medaljer – Flot. Sæsonen er sluttet af med hygge og 

overnatning i gymnastiksalen. Vi er fortsat overbevist om, at Kids skal være og er en god 

begyndelse på at spille volleyball, som vi gerne vil udbrede yderligere. 

Stor tak til trænerne og holdansvarlige for de enkelte hold, der har ydet en stor indsats til både 

træning og kamp. 
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Vi vil gerne sigte mod, at alle har muligheden for at komme ud at spille kampe, da man her udover 

det sportslige har bedre muligheder for at lære sine medspillere at kende og har noget at træne 

hen imod.  

Det er dog vigtigt ikke kun at have fokus på de mere negative tendenser, men støtte op om og 

glæde os over de mange spillere, der er. Så kom op og spred det glade budskab om, hvor sjovt og 

spændende, det er at spille volley! Lad os se om vi så ikke kan få flere med! 
 

Skal vi have flere spillere, tror vi på, at den allerbedste måde er at I - vores nuværende 

medlemmer anbefaler volleyball og klubben til venner og bekendte, hvorfor vi vil opfordre alle til 

dette – tag endelig nogle med i hallen, så de kan finde ud af, om volleyball ikke også er noget for 

dem! 

Ligeledes vil vi også opfordre til, at de enkelte hold bidrager med gode historier og billeder til 

hjemmesiden eller Facebook siden for at gøre disse mere spændende og levende. 
 

I år har vi igen forsøgt at være synlige i lokalsamfundet, dels ved at uddele flyers og balloner på 

skolerne, opslag på Forældre-intra, Hjemmeside og Facebook, men også nye tiltag som at spille 

beachvolley til Skive Løbet og en Kids camp i efterårsferien, som desværre blev aflyst som følge af 

for få tilmeldinger. 

Vi har nye ideer og tanker til PR frem mod den kommende sæson. 
 

For at drive en klub er der behov for at få løst mange forskelligartede opgaver, nogle større nogle 

mindre, nogle praktiske nogle mere administrative og nogle er engangsopgaver andre 

tilbagevendende. Derfor er der opgaver til alle, og i Bestyrelsen vil vi gerne gøre mere for at få 

disse fordelt på flere hænder, dette gælder både klubbens medlemmer samt forældre til kids og 

ungdomsspillerne – alle er mere end velkomne til at byde ind! Især forældrene vil vi have større 

fokus på at få inddraget og engageret og er utrolig glade for dem, der allerede gør en forskel.  

Herigennem har man ligeledes mulighed for at påvirke opgaverne og hvad der er vigtigt i klubben / 

hvad skal prioriteres? Er volleyball noget, hvor man kommer, spiller og tager hjem igen eller skal vi 

også prioritere sociale arrangementer som f.eks. at mødes i cafeen før og efter træningen eller 

deltage i stævner og events? 

I det hele taget vil vi i Bestyrelsen gerne have gode ideer og forslag til udvikling af klubben, vi har 

mange emner til diskussion, men vil altid gerne have input fra engagerede medlemmer. 
 

Vi vil slutte med at takke jer alle for en god sæson. Tak til alle, der på et eller andet niveau har 

givet en hånd med, til dem som hjalp i forbindelse med kommunens julefrokost og 

hegnsopsætning til Skive Festival, opgaver der både giver et tilskud til klubbens økonomi, men som 

også er med til at skabe et fællesskab om andet end lige volleyballtræningen. 

Per, Jens Peter og Flemming har ydet en stor indsats for at få lørdagens jubilæumsarrangement op 

at stå, dejligt nogle er klar til at træde til ved forskellige arrangementer. 

Endelig vil vi også gerne takke Mette Springborg for vedligeholdelse af scrapbogen, revisorerne, 

Aakjærskolen for samarbejdet og sponsorerne Salling Bank, Spar Nord, Hancock, Intersport og 

Rosenhøj. 

Bestyrelsen  


