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Bestyrelsens Beretning 2013 – 14 i Skive Forenede Volleyballklubber 
 

Sæsonen lakker mod enden, og det har været en sæson med mange gode oplevelser og resultater, men 

også med udfordringer undervejs.  

 

Vi har i år haft få trænere, der hver især har trukket et stort læs og flere har endda trænet flere hold. Det 

samme billede har gjort sig gældende, når der har skullet løses andre opgaver i klubben. 

For klubbens fremtid oplever vi i Bestyrelsen det som utroligt vigtigt, at arbejdet deles på flere hænder, så 

de enkelte ikke brænder ud og måske helt stopper. Der bliver ydet et utroligt stort stykke arbejde, men vi 

skal passe på, at pilen ikke igen og igen peger mod de samme! 

Man kan hjælpe til på mange måder og en udfordring er at få delt opgaverne ud på en måde, så flere 

naturligt giver et nap med; heri kan forældre til Kids- og ungdomsspillere også indtænkes - Jo flere vi er om 

at dele opgaverne, jo mindre skal den enkelte lave og jo sjovere bliver det! 

 

Vi har i år ikke oplevet den medlemsfremgang, vi havde håbet på. For at styrke klubben til fremtiden vil vi 

gerne ændre dette i de kommende år.  

Som følge af den nye Skolereform opstår en række gode muligheder for at introducere volleyball for 

skoleeleverne på en ny måde, og vi er ligeledes i løbende kontakt med skolerne heromkring. 

Denne mulighed for at tiltrække nye medlemmer kræver dog også ressourcer fra os som klub – skolerne vil 

gerne have besøg af os, men vi skal også have hænderne til det, både til at tiltrække potentielle nye 

medlemmer, men også til efterfølgende at give et godt tilbud, når de er kommet. 

Vi søger pt. en person, der vil tage sig af dette område, både i hallen men også kontakten til skolerne. 

 

Input fra de enkelte hold (kursiv) 
 

Kids 

I forhold til tidligere år har vi i år ikke haft så mange Kidsspillere. Holdene har deltaget i enkelte stævner og 

fået flere medaljer med hjem.  

En stor tak til Mille, Selma, Line, Line og Kirstine for at hjælpe til med træningerne! 

Vi håber at have ressourcer til at øge antallet af kidsspillerne næste år bl.a. ved at være mere synlige på 

skolerne! 

 

Ungdom 

Teen 2: 
Et dejligt hold at træne, som er sultne efter at lære noget. Der er sjældent afbud til træning og et hold med 
et dejligt humør.  
Vi har været til de fleste Teen 2 stævner og vi tabte rub og stub til at begynde med, men jeres træningsflid 
begynder nu at kunne ses, så de 3 hold vi har haft med næsten hver gang nu også begynder at vinde nogle 
kampe, senest med en finaleplads til en af holdene. Godt gået piger og drenge!! 
(Per Madsen) 

 

DU16: 

DU 16 pigerne har fortsat den gode udvikling fra sidste år med et rigtigt godt fremmøde til træning. Der har 

været to hold af sted til hovedparten af stævnerne med gode resultater til følge. Det samme gælder DM-

kvalifikationsturneringen, hvor man lige nøjagtig ikke kvalificerede sig. 

 
Damer 

På damesiden har vi spillet trekantstævner, hvilket har betydet, at vi ikke skulle afsætte så mange 
weekender til stævner. Det har været positivt for dem med weekendarbejde/ studiejobs og os med børn. 
Dog har det til tider været nogle lange kampe, og vi har spillet i flere timer i træk kun afbrudt af meget korte 
pauser.  
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Ellers har det været en dejlig sæson med mange spændende træninger forestået af kompetente trænere, 
hvilket har resulteret i, at mange spillere har udviklet sig positivt. På trods af vi ikke endte helt i toppen, er vi 
godt tilfredse med en 5. plads ud fra fremmødet til træningen og prioriteringen heraf.  
Der har været en del nye spillere, dog er mange desværre hoppet fra igen, da der ikke har været 
tilstrækkelige ressourcer til at indsluse dem på holdet. Niveauforskellen mellem spillerne har simpelthen 
været for stor for at alle kunne få noget ud af spillet. HC ser gerne, at vi får en hjælpetræner eller lign. til 
næste år, som kan være med på tværs af trænerne, tilføje en samhørighed/rød tråd og forestå nogle af de 
praktiske ting. 
(Janni F. Christensen) 

 
Herrer 

DSH: 
Holdet har i den forløbne sæson været igennem et generationsskifte fra et hold bestående af primært ældre 
og rutinerede spillere til et hold bestående af få ældre rutinerede spillere og mange nye unge spillere. Vi 
vidste godt at holdet ville få det svært i Danmarksserien. Spillerne har trænet godt og vist fin fremgang, men 
det har desværre ikke været nok til at vinde kampe i Danmarksserien. Men stor ros til holdet for aldrig at 
give op selv i modgang.  
 
HU21 
Stort set samme hold som har spillet Danmarksserie har spillet HU21. 
Vi har i hele sæsonen spillet i A rækken og spillet nogle rigtig gode kampe mod Holstebro HU21 og Ikast 
HU18. 
Vi tabte i begyndelsen af sæsonen til disse 2 hold, men vores træningsindsats bærer efterhånden frugt, som 
kulminerede ved årets sidste stævne i Århus med at slå begge hold klart med 2-0. Rigtig flot spil og godt 
gået, hvilket tegner godt for fremtiden. 
(Per Madsen) 

 

Motion 

Resultatmæssigt er året gået godt, idet vi vandt mix-nord. Det er sjovt at prøve igen, men det skyldes især 
god hjælp fra HC og Mathias. Det har været sjovt, at vi har kunnet spille på tværs af hold og alder. 
I år har vi ikke været så mange spillere som tidligere, men opbakningen og fremmøde har været flot. 
(Mogens Skov) 

 

Elite-mix har som de seneste år spillet om torsdagen, uden at deltage i turneringer. 

 

Beachvolley 

Igen i år var der gennem foråret og sommeren stor aktivitet på beachvolleybanerne ved Spar Nord Arena i 

alt slags vejr. Det er både klubbens medlemmer, men også mange andre, der har brugt banerne.  

 

Tak til alle, der har hjulpet til med at få det til at fungere, især tak til Anders Kjærside, der har været primus 

motorer i at koordinere træning for både dame- og herrespillere. 

 

Bestyrelsens arbejde 

 

Vi har i år haft 7 bestyrelsesmøder. Referater fra bestyrelsesmøderne er tilgængelig på klubbens 

hjemmeside. Derudover kommunikerer vi på mail, og når vi mødes i hallen. 

På disse møder har det at styrke klubben naturligt fyldt meget. Dette gælder både på at være synlige 

udadtil og tiltrække nye medlemmer, men i lige så høj grad at forholde os til de interne udfordringer som 

nævnt i indledningen.  
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Som tidligere har vi haft forholdsvis meget omtale i Skive Folkeblad. Som følge af strukturændringerne i 

danmarksserierne med færre spilledage og især hjemmekampe, har det dog specielt på billedsiden ikke 

været så meget som tidligere. Vi vil gerne takke dem, der har haft kontakt til Folkebladet. 

Et nyt tiltag for at være mere synlige var Team Volley turneringen i starten af oktober, hvor nye spillere 

havde mulighed for at spille et kids-lignende volleyballspil.  

 

Sidste forår udarbejdede Sune en ny og mere tidssvarende hjemmeside, der har fået stor ros. Hjemmesiden 

er dog ikke bedre end indholdet, og vi opfordrer derfor de enkelte hold til at bidrage med historier og gode 

billeder fra og om sæsonens løb. 

 

Vi har i løbet af sæsonen haft en række sociale arrangementer. Det har været nogle gode og hyggelige 

arrangementer for dem, der har deltaget. Desværre har de også været kendetegnet ved vigende opbakning 

og deltagelse. På trods af vi stadig mener, den sociale kontakt også på tværs i klubben er vigtig for at binde 

klubben sammen, må vi i den kommende sæson se på, om det er i den rigtige form, vi holder disse 

arrangementer. Skal de ændres eller helt stoppes en periode? 

 

Klubben har stadig en god og solid økonomi, hvor pengene fra Skive Festival fortsat er en meget vigtig 

indtægtskilde, som dog har været mindre i år og måske ikke kan forventes bare at fortsætte i fremtiden. 

I december fik vi igen mulighed for at tjene lidt ekstra penge på oprydning efter Kommunens julefrokost. 

Tak til dem, der påtog sig disse tjanser! 

Det, at klubben har et økonomisk råderum, må ikke blive en sovepude for ikke at yde bare en lille indsats! 

 

Kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne foregår i høj grad via hjemmesiden og Facebook, 

men også mails og Info-breve. Vi vil derfor opfordre til, at I alle følger med på disse medier og er med til at 

sikre, vi har opdaterede mailadresser på så mange medlemmer som muligt. 

  

Tak 

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. En stor tak til trænerne for en stor og engageret indsats og til Bente og Mogens for jeres arbejde 

med cafeen. Tak til Mette for vedligeholdelse af scrapbogen. Tak til revisorerne. Tak til Sune for arbejdet 

med klubbens hjemmeside. Tak til skolen først for godt samarbejde. Tak til sponsorerne Salling Bank, Spar 

Nord, Hancock, Intersport, Potten, Rosenhøj og Go Mad.   

 

 

Bestyrelsen  


