Kunne du tænke dig at prøve at spille volleyball?
Så er Skive Forenede Volleyball Klubber stedet for dig.
Du kan finde os i hallen ved Aakjærskolen.
Frederiksgade 21, 7800 Skive.
Klubben har en hjemmeside, som løbende vil blive opdateret.
Den kan findes på www.skivevolley.dk

Hvem kan spille?
Det er nemt at svare på, for det kan ALLE.

Hvad er Kidsvolley?
I kidsvolley er der tale om 5 forskellige
”levels” dvs. 5 forskellige sværhedsgrader.
Der spilles på en badmintonbane med varierende nethøjde afhængig af level. I takt
med spillernes udvikling bliver flere elementer af det færdige volleyball spil integreret i spillet. Det legende element er i
centrum og børnenes motoriske indlæring
stimuleres i kidsvolleytræningen gennem
leg Kidsvolleyspillet er faktisk en leg!

Vi træner tirsdag og torsdag fra kl 16-18. Den første måned er gratis.
På den måde, kan du føle dig ind på, om det er noget for dig. Indmelding i klubben sker via vores hjemmeside www.skivevolley.dk. Der
betales kontingent én gang årligt, det koster 550kr for en hel sæson.
Holdene deltager i stævner, som arrangeres af Midtjysk Volleyball. De
kan findes på www.mjvb.dk. Tilmelding til stævner sker via Conventus. Det er samme system, der bruges til kontingentbetaling.
Vi er afhængige af hjælp, når børnene skal til stævner. Skal vi udenbys
for at spille, skal vi bruge forældre, bedsteforældre etc. til kørsel. Der
er fælles afgang fra hallen, men når vi kører hjem, plejer vi, at aflevere
børnene hjemme hos dem selv.
Når vi selv arrangeres stævner i hallen, skal vi bruge hjælp til at bemande en lille kiosk.
I begyndelsen af sæsonen vil der blive afholdt et forældremøde, hvor
kalenderen vil blive gennemgået. Der vil også blive snakket om arbejdsopgaver i forbindelse med stævner.
Træningen i kidsafdelingen varetages af 2 voksne trænere samt nogle
af klubbens ungdomsspillere.

Hvad er Teenvolley?
Teenvolley tager over hvor kidsvolleyen slipper. Det vil sige fra ca. 13-årsalderen.
Der spilles 3 mod 3 på en badmintonbane. Der er 2 forskellige ”levels”. Hvor
det sidste ”level” stort set er med de færdige regler, dog stadig på en badmintonbane.

Hvad er Ungdomsvolley?
Ungdomsvolleyball er delt ind i to forskellige spil. Der er Teenvolley, og så er
der det færdige spil.
Ungdomsvolley spilles på en almindelig volleyballbane, dvs. 6 spillere på banen
ad gangen. Spillet spilles med alle de færdige regler, hvor spillerne selv dømmer
kampene. Her spilles ikke på ”levels”, men der spilles efter niveau A, B og C.
Vi træner både teen og ungdom tirsdag og torsdag fra 18-20, og det gælder
både piger og drenge.
Den første måned kan på lige fod med kidsvolley prøves gratis. Indmelding
sker via klubbens hjemmeside. Der skal betales kontingent én gang årligt, det
koster 800kr for en hel sæson.

Midtjysk Volleyball arrangerer stævner for både Teen og Ungdom. For at være
spilleberettiget til disse, skal man indløse en personlig licens hos dansk Volleyball Forbund. Det kan man gøre på www.mjvb.dk og trykke på bolden
nedenfor.

