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Styrets sammensetning 
 
Leder:    Roy Husa 
Nestleder:   Ragnhild Raugstad 
Styremedlem(kasserer):  Kjell Dam 
Styremedlem:   Jostein Tveit 
Styremedlem:   Kristine Rørtveit 
Styremedlem:   Torbjørn Vigre 
Styremedlem:   Madelen Håland 
Varamedlem:   Helen Pollestad 
Varamedlem:   Torje Ødegård 
 
 
Valgkomité:   Jarle Klippen, Lisa Naadland 
Revisorer:   Jørn Nedreaas og Eivind Dalene 
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 14 styremøter hvor 51 saker er behandlet. 3 av styremøtene er avholdt etter at årsmøtet 
ble utsatt. I 2021 har alle styremøter vært gjennomført med teams. 
 
Spesielle oppgaver 
Sandnes Volleyballklubb blir 50 år i 2021, og vi hadde nok alle håpt at vi skulle hatt markert jubileet 
på en bedre måt, men pga Covid 19 situasjonen så har styret bestemt at feiringen utsettes til høsten og 
når vi starter ny sesong. Forhåpentligvis så er da samfunnet åpnet opp slik at vi kan markere jubileet 
på en flott måte. 

Året har vært sterkt preget av Covid-19 med strenge smittevernstiltak på trening og kamper. I lange 
perioder har treningstilbudet vært stengt eller sterkt redusert og det har spesielt gått hardt utover spiller 
på +20 år. Det har vært krevende for spillere, trenere og ledere, men vi har alle taklet situasjonen på en 
veldig god måte og all ære til alle som har stått på i «kampens hete». 
 
 
Vi har følgende representanter i andre organisasjoner 
Idrettsrådet i Sandnes:  Siv Janne Aarrestad, nestleder 
 
 
Aktivitet 

Sesongen 2019/2020 ble en ny god sesong for Sandnes volleyballklubb.  

Damelaget spiller i 1 divisjon og startet forrigesesong litt rufsete, og spilte seg etterhvert frem til en 
sterk plassering og snuste dermed så vidt på eliteseriespill våren 2020. Høstsesongen startet sånn 
middels og da sesongen ble avsluttet lå laget midt på tabellen. 

Herrelaget rykket våren 2020 opp i 1. divisjon og har fra høsten av prøvd seg på et høyere nivå. Det 
viste seg å være tøft, men bet hardt fra seg mot flere sterke lag. Laget hadde flere skadde spillere, men 
før de var klar for spill igjen så ble sesongen stoppet. 
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Vi har også lag for både damer/herrer i 2 divisjon, og i tillegg har vi damelag i 3 divisjon.  

For jr. lagene så ble vårsesongen med NM som det store målet ble for de fleste sterkt amputert og alle 
NM ble utsatt på grunn av Covid 19. U19 rakk imidlertid å avvikle mesterskapet før sesongen ble 
stoppet og guttene tok en sterk 2.plass og sølvmedaljer,  mens jentelaget vant finalen og ble dermed 
Norgesmestere. 

En målsetting for klubben er å utvikle nye trenere, og vi startet et trenerutviklingsprogram på høsten 
som vi håper å videreføre neste sesong. 
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Klubbens lag oppnådde følgende resultater i sesongen 2019/2020 

 
 
Senior Damer 1 div 
 
Hovedtrener: Dan Inge Dale Hjelpetrener: 
Karl Ingvar Håland 

Oppmann: Elisabeth Westad Rasmussen 

Navn på spillere: V-20 Navn på spillere H-20 
Marita Bjørnøy Dale Anne Bjørnøy Dale 
Anne Bjørnøy Dale Madelen Håland 
Madelen Håland Tiril Tveit 
Tiril Tveit Alicia Westad Rasmussen 
Alicia Westad Rasmussen Anna Westad Rasmussen 
Anna Westad Rasmussen Henriette Monsen Tjemsland 
Henriette Monsen Tjemsland Hege Førde Tjessem 
Astrid Dahl Nøttestad Michelle Dåstøl 
Kari Raugstad Kluge Rebekka Eikeland 
Kaia Markhus Flatekvål Rikke Jacobsen 
Wilde Jacobsen Johansen Dorthe Jacobsen 
Hedda Egset Harnes Maren Harestad 
 Helene Eide Roaldkvam 
 

 
 
 
 

Vår-20  
Laget har hatt 4 treninger i uken. De fleste trener styrketrening utenom (styrkerom i GH blir ikke 
benyttet). 
Godt oppmøte og god innsats på trening. Godt planlagte treninger med variasjon i øvelser og høyt 
tempo.  
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I seriekamper har 2 spillere som går på TVN deltatt på de fleste kamper. Laget kom på 4. plass i 
serien. Aldersbestemte lag har stilt opp i sekretariat og som balltrillere på de fleste kampene. 
 
Høst-20  
Laget har hatt 4 treninger i uken. Denne sesongen har de hatt stor bane på fredagstreningene. Dette 
tilbudet har blitt satt stor pris på (både trenere og spillere). De fleste trener styrketrening utenom 
(styrkerom i GH blir ikke benyttet).  
Godt oppmøte god innsats på de trening. Godt planlagte treninger med variasjon i øvelser og høyt 
tempo.  
Pga Cov-19 har det i perioder blitt lite organisert trening og serien ble avlyst. Spillerne har da hatt 
individuell egentrening, men også delt opp i mindre grupper og møttes ute for felles treninger 
(balløkter, Hanatrappene, funkygine etc.) 
Denne høsten har damelaget hatt mest bortekamper. Jentene har ikke satt pris på reisevirksomhet i 
denne perioden pga Cov-19. Vi hadde reise til både Trondheim/Lierne og Oslo. Pga Cov-19 har 
damelaget også foresatte/søsken til å stille i sekreteriat/som balltrillere på de få hjemmekampene de 
har hatt etter jul. Dette for å begrense smitte. 
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Senior Herrer 1 div 
 
Vår 2020    
Hovedtrener:  
Kristine Rørtveit 
 

Oppmann:  
Kristine Rørtveit 

 
Høst 2020   
Hovedtrener:  
Kjell Gunnar Aarrestad 
 
Ass trenere:  
Torbjørn Vigre og Håvard Aarrestad 

Oppmann: 
Siv Janne Aarrestad 

 
Navn på spillere: V-20 (2.div) Navn på spillere H-20 (1.div) 
Torbjørn Vigre Lauri Pilv 
Trym Klippen Torbjørn Vigre 
Hallvard Aanestad Svein Ove Imsland 
Johan Nedreaas Trym Klippen 
Jørgen Vigre Michael Alfredsen 
Sindre Grude Hallvard Aanestad 
Andreas Anda Johan Nedreaas 
Dawid Buczkowski Håvard Aarrestad 
Krister Jakobsen Reime Martin Clayborough 
Erlend Kluge Jørgen Vigre 
Lars Minde Svihus Sindre Grude 
Edvard Rørtveit Adolfsen Patryk Giers 
Yujiro Indo Dawid Buczkowski 
Markus Mol Nikolai Rokkones Vølstad 
Atle Olderkjær Trond Undem Søyland 
Gabriel Brinchmann Krister Jakobsen Reime 
Lars Bilstad Johnsgaard Oskar Sosnowski 
Elias Hetland Lars Minde Svihus 
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Kommentarer vår 2020  
 
Denne sesongen hadde fra høsten 2019 startet med et herrelag som besto av flere GU19-spillere og 
hele 8 av disse var på TVN (1.div og elite). SVBK sitt treningsmiljø hadde variert fra oppstart høsten 
2019, men fra å starte med en tynn treningsstall begynte vi å få flere spillere her hjemme og nivået på 
treningene tok seg gradvis opp på et stabilt nivå.  
Våren 2020 fikk vi en ny giv i gruppa. Nye tilskudd av spillere som Håvard Aarrestad og Torbjørn 
Vigre ble en drivkraft for treninger og umiddelbart svært viktige. Vigre innløste spillerlisens fra januar 
2020 etter å ha spilt flere år i England. Aarrestad innløste også sin lisens våren 2020 etter et 
skadeopphold etter flere år i Førdes elitelag hvor han var en svært sentral spiller. Det begynte å bli 
stabilt godt oppmøte og herrene krevde et visst nivå på trening, noe som ga mersmak og mer stabilitet 
i gruppa. Våren 2020 ble dermed en god sesong og SVBK endte til slutt på 2.plass på tabellen, kun sett 
seg slått av Straen. Med nytt blod og flere erfarne unge spillere ble det besluttet å søke opprykk til 
førstedivisjon fra høsten av.  
 
Tabell Høsten 2020 
 

 
 
Kommentarer høst 2020 
På tross av at laget havnet på 2 plass i 2 divisjon sesongen 2019/20, fikk laget rykke opp til 1 
divisjon etter søknad til forbundet, siden laget på 1 plass ikke ønsket opprykk. 
 
Laget har hatt 3 hospitanter fra GU17/19 med på torsdagstreningene. 
 
Både treningsmulighet og seriespill har vært sterkt preget av Covid-19 situasjonen. Laget har 
til tider vært forhindret fra å trene på grunn av kommunale og nasjonale retningslinjer og laget 
fikk kun spilt 4 hjemmekamper før seriespillet først ble satt på pause. 3 av disse kampene 
endte med tap mens kampen mot TVN endte med seier. Denne seieren viser ikke på vedlagte 
tabell, siden alle kamper mot TVN ble slettet når serien ble besluttet kansellert i mars 2021. 
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Senior damer 2 div/JU 19 jenter 
 
Hovedtrener: Asbjørn Skailand 
Hovedtrener RM/NM: Henrik Solgaard Andersen 
Oppmann: Anne Berit Flatekvål 
 

Hovedtrener: Asbjørn Skailand 
Oppmann: Anne Berit Flatekvål 

Navn på spillere:   
Tonje Skailand Tonje Skailand 
Rikke Øverland Rikke Øverland 
Amalie Ødegård Amalie Ødegård 
Betsy Flatekvål Betsy Flatekvål 
Siri Byberg Siri Byberg 
Mari Gimre Mari Gimre 
Ida Storlid Ida Storlid 
Mia Fedøy Mia Fedøy 
Anna Eie Jacobsen Maren Harestad 
Maren Harestad Anna Eie Jacobsen 
Wilde Jakobsen (RM/NM) Kaia Flatekvål 
Live Aarrestad  (RM/NM) Josefine Wigestrand 
Maria Åsmul (RM/NM) Birthe Eilander 
Terian Kaelo (RM/NM) Henrikke Munthe 
Line Volden (RM/NM) Rine Skailand 
Julia Thelle (RM/NM)  
Tiril Tveit (RM/NM) Gina Dalene (sluttet) 
Hedda Harnes (RM/NM) Live Reiestad (sluttet) 
Alicia Rasmussen (RM/NM) Mari Andreassen (sluttet) 
Anna Rasmussen (RM/NM) Ane Wadel Bye (sluttet) 
  
Gina Dalene (sluttet)  
Live Reiestad (sluttet)  
 
Resultat (evt tabell) og kommentarer til sesongen Vår-20: JU-19 Laget har bestått av en fast 
stamme i seriekampene, og fikk en del ekstra spillere fra TVN og 1.div. Fram mot RM og NM fikk vi 
til noen fellestreninger med alle. Laget vant RM og kvalifiserte seg til NM. NM ble arrangert i 
Kristiansand og laget tok gull.  
(Tabeller og sesongresultater for 2019/2020 sesongen er dessverre ikke lenger tilgjengelig på NVBF 
eller Profixio) 
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Senior herrer 2.div 
 
Hovedtrener: Kristine Rørtveit (V-20) 
Roald Kluge og Lauri Pilv (H-20) 

Oppmann: Åse Egge 

Navn på spillere: V-20 Navn på spillere H-20 
Håvard Aarrestad Erlend Raugstad Kluge 
Trym Klippen Trym Klippen 
Erlend Raugstad Kluge Krister Reime 
Halvard Aanestad Oskar Sosnowski 
Krister Reime Mathias Game 
Torbjørn Vigre Birk Klippen 
Jørgen Vigre Trym Klippen 
Markus Mol Martin Horne Mæland 
Atle Olderkjær Torjus Lewin 
Johan Nedraas Joakim Egge 
 Mathias Lønning 
 Lars Svihus 
 Sindre Grude 
 
 

 
 
Resultat og kommentarer til sesongen 
 
Vår-20 Laget fikk tidlig våren 2020 stadig tilsig av eldre spillere som har tidligere hadde spilt på høyt 
nivå. Ambisjonene ble derfor høyrere og høyere. Da sesongen ble avsluttet (amputert pga. coroana) 
fikk laget mulighet til å søke opptak til 1.div noe som ble innvilget. 
 
Høst-20 Laget fikk noen kamper lokalt og noen kamper i Kristiansand, resten av sesongen ble avlyst 
pga. covid-19 
 
SVBK-Austrått 3-1 
Grimstad student il- SVBK 0-3 
Kr.sand student il - SVBK 3-1 
KSK – SVBK 1-3 
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3. div Herrer 
 
Hovedtrener Einar Rasmussen 
Oppmann Linda Horne Mæland 
Navn på spillere: H-20 Navn på spillere V-21 
Martin Horne Mæland Martin Horne Mæland 
Kristoffer Frafjord Kristoffer Frafjord 
Grunde Godeset Grunde Godeset 
Jakob Sønderland Jakob Sønderland 
Tristan Jensen Tristan Jensen 
Mathias Lønning Mathias Lønning 
Kristian Kvame Lorentzen Kristian Kvame Lorentzen 
Sindre Kvande Bråten Sindre Kvande Bråten 
Christian Rasmussen Christian Rasmussen 
 
Høst-20 
Laget har bestått av spillere fra GU15 og GU17/19. Flere av spillerne har hatt liten spilletrening eller 
kamptrening. 
Laget har ikke hatt faste treninger pr uke. 
Følgende kamper er avhold 
26/10 SVBK - Stavanger KFUM (sittevolleyball) Resultat 0-3 
5/11 SVBK - Hinna Resultat: 0-3 
Laget har vist godt spill og god innsats tross tap i begge kamper 
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3.div damer/U 17 jenter 
 
Hovedtrener: Jorun Dalene (vår-20) Kristine 
Rørtveit (høst-20) 
Assistent trener: Silvia Mæland (høst-20) 

Oppmann: Lisa Edvinsen Nådland 

Navn på spillere vår -20 Navn på spillere høst -20 
Siri Petersen Byberg Miranda Brandtzæg 
Mia Fedøy Hanna Dzerina 
Mari Gimre Yasmin Hagemann 
Benedicte Nådland Michelle Ibenfeldt 
Ida Storlid Agalya James 
Amalie Langvik Ødegård Amalie Lende 
Rikke Øverland Niki Manesh 
Kaia Flatekvål (RM) Isabelle McCluskey 
Josefine Wigestrand (RM) Lily McCluskey 
Anna Rasmussen (RM) Eline Mæland 
Terian Kaelo (RM) Schwedha Nantharuban 
Tonje Skailand (RM) Benedicte Nådland 
Julia Thelle (RM) Petra Petronijevic 
Line Rudjord Volden (RM) Isabel Meland Tapper 
 Sara John (Nyabol) Hujwan 
 Moulouda Mustafa 
 Gina Stramskag Rye 
 Tora-Marie Stangeland 
 
Resultat og kommentarer til sesongen 
 
Vår-20 
En liten men veldig ivrig gruppe som har spilt sammen i noen år. Deltok i turneringene som ble 
arrangert helt til det ble Covid-19 stopp. I RM ble laget forsterket med spillere fra TVN og 1.divisons 
laget, og under kyndig ledelse av Henrik Solgaard Andersen og Asbjørn Skailand kom de på første 
plass og kvalifiserte seg til NM i Stavanger. Dessverre ble dette Covid-19 avlyst. 
 
Høst-20 
De fleste spillerne kom fra forrige sesongs JU15. Dette har vært en JU17/3.div gruppe og vi har fått 
noen eldre spillere inn. JU17 deltok i en turnering og 3.divisjons laget fikk spilt 3 kamper før sesongen 
ble avlyst. De har også stilt på dugnad under 1.divisjonskampene til klubben. 
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U19 Gutter 
 
Vår 2020    
Hovedtrener:  
Kristine Rørtveit 
 

Oppmann:  
Kristine Rørtveit 

 
Høst 2020 INGEN AKTIVITET PGA 

KORONASITUASJONEN 
 

Ass trenere (NM):  Tomasz Pilarzcyck, Merita Mol og Torbjørn Vigre 
 
Navn på spillere: V-19 (2.div) Født:  ToppVolley Norge, TVN 

1. Edvard Rørtveit Adolfsen  2002 Ja 
2. Dawid Buczkowski 2001 Nei 
3. Johan Nedreaas  2004 Nei 
4. Elias Hetland 2001 Ja 
5. Yujiro Indo 2002 Ja 
6. Markus Mol 2002 Ja 
7. Atle Olderkjær 2002 Ja 
8. Gabriel Brinchmann 2001 Ja 
9. Lars Bilstad Johnsgaard 2001 Nei 
10. Lars Christian Imsland 2002 Ja 
11. Markus Mol 2002 Ja 
12. Atle Olderkjær 2002 Ja 
13. Oskar Sosnowski 2003 Nei 
14. Krister Jakobsen Reime 2003 Nei 
15. Erlend Kluge 2004 Nei 
16. Trym Klippen 2003 Nei 

 
Dette året satset vi tungt på NM med flere spillere som hadde gode meritter både fra tidligere NM, 
beach og landslaget. Hele åtte spillere var på TVN våren -20 og vi hadde fått med oss forsterkninger 
fra året før. Vi visste samtidig at det var et sterkt kull og at mange lag rundt om i Norge var giret på 
NM. 2001-modellene hadde sitt siste år som juniorer noe som tente den ekstra energien. Vi tok 
førsteplass under RM hvor Torvastad ble vurdert som et kanskje like sterkt lag. NM ble tøft allerede 
fra åttendedelsfinalen og en beinhard topping ga mye spilletid til få spillere. Med sterke spillere på 
benken var vi godt rusta. Det ble til slutt 1-2-tap for Tønsberg i finalen og selv om tap i en finale er 
surt visste vi at guttene hadde prestert på topp gjennom hele turneringen. 
NM-finalen ble spilt helgen 6.-8. mars. Koronasituasjonen hadde allerede begynt å vise seg og vi var 
gikk hele helgen og var spente på om dette NMet ville bli avlyst. Uken etter stengte Norge ned, og 
NM U19 ble dermed det eneste aldersbestemte NM i volleyball dette året da resten av NM-
arrangementene ble stoppet av korona-nedstengningen. 
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U17 Gutter 
 
Hovedtrener: Roald Kluge (V-20) Lauri 
Pilv (H-20) 
Hjelpetrener: Johan Nedraas 

Oppmann: Ragnhild Raugstad (V-20) Åse 
Egge (H-20) 

Navn på spillere våren -20 Navn på spillere høst -20 
Birk Klippen Erlend Raugstad Kluge 
Trym Klippen Trym Klippen 
Erlend Raugstad Kluge Krister Reime 
Joakim Egge Oskar Sosnowski 
Krister Reime Mathias Game 
Martin Horne Mæland Birk Klippen 
Mattias Oliver Game Trym Klippen 
Oskar Sosnowski Martin Horne Mæand 
Torjus Lewin Torjus Lewin 
Mathias Lønning Joakim Egge 
Karstein Hilleren Mathias Lønning 
Arian Azaemi  
 
Resultat og kommentarer til sesongen 
 
Vår-20 Laget har bestått av en meget treningsvillig gjeng. Det har hatt tre faste treninger pr uke. I RM 
kom de på 4 plass, tap mot Randaberg i Bronsefinalen. Rogaland fikk fire plasser i NM og dermed var 
de kvalifisert. NM, som skulle vært arrangert i Stavanger, ble dessverre avlyst pga korona. 
 
Regionlag: Trym Klippen og Erlend Kluge ble tatt ut på regionlaget for Rogaland. Laget tok seg helt 
til finalen der det endre med tap mot Hordaland. 
 
Høst-20. Laget har hatt 3 balløkter pr uke, i tillegg til styrketrening. 3 spillere har også trent med 1.div 
en dag i uka. De har deltatt på en turnering på Forus Sportsarena der de kom helt til finalen, som endre 
med et knepent tap mot Austrått. De har også stilt på dugnad for 1.div. lagene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Årsberetning 2020 14 

U15 Jenter 
 
Vi startet året med planer om å trene to dager i uken, mandager og tirsdager. Da hadde vi ca. 15 
jentenavn på blokka. Vi hadde også tilbud om treningstid på fredagene, men var ikke sikre på om dette 
var noe vi ville benytte oss av. 
Antallet jenter økte nærmest for hver uke, samtidig som det viste seg at vi hadde flere jenter som var 
ivrige og ville trene tre dager i uken.  
Etter hvert som det kom flere og flere jenter til, og disse jentene var på et nybegynnernivå, så ordnet 
klubben ett tilbud til disse på onsdager. Så da hadde plutselig laget fire dager med treninger i uken.  
Antallet jenter teller nå 35 stk, som kommer regelmessig på trening. 
 
Treningene på mandager har vært forbeholdt de som ble medlem i klubben først, mens på tirsdager så 
har vi hatt tilgang til to baner og hele gruppen har trent samtidig. Da har vi gjort det slik at vi har delt 
opp slik at de nye er på den ene banen, og de mer erfarne på den andre.  
Onsdagstreningene som Lars Minde Svihus har hatt ansvar for er for jentene som startet å spille etter 
september 2020, disse treningene har hatt stor pågang. Og vi har blitt nødt til å sette ett tak på 12 
jenter, noe som blir fylt opp hver gang. 
Treningene på fredag var først forbeholdt de «gamle» jentene. Men vi har i løpet av sesongen åpnet 
opp slik at de ivrigste jentene har blitt invitert til fredagstreningen, slik at vi alltid har vært mellom 12-
15 jenter på disse treningene. 
 
Vi har hatt fokus på å trene på bagger og fingerslag, samt serve og smash. Variasjon både på hva vi 
øver på, men også i forhold til variasjon på øvelsene, er noe vi har vektlagt og som jeg ser at jentene 
responderer bra på.  
 
Vi har også fokus på å gjøre øvelsene spillnære, slik at overføringsverdien til vanlig spill er stor. 
 
Vi har i løpet av sesongen fått lite kamptrening, men har arrangert noen internkamper og kamp mot 
Austrått. Nå er flere av jentene ivrige på å spille beach, noe som igjen vil føre til en forbedring til 
innendørssesongen. 
 
Vi har i løpet av sesongen opplevd en stor forbedring hos de fleste, i forhold til ferdigheter, og 
forståelse for spillet.  
 
Det er samtidig stor forskjell på jentene i forhold til oppmøte og innsatsvilje. Flere av de mest 
treningsvillige er de jentene som er født i 06 og som nå skal gå videre til U17.  
At disse jentene nå forsvinner vil føre til en forringing av både nivået, men også på holdningene til 
jentene som blir igjen på U15. 
Jeg vil anbefale klubben å ta en vurdering på om flere av 07-jentene kanskje skal følge 06 jentene opp 
på U17, hvis ikke så tror jeg det vil bli demotiverende for flere av de beste 07-jentene. 
 
Men vi har mange ivrige, flotte og flinke jenter som jeg håper vil få godt oppfølging av klubben slik at 
de velger å fortsette på volleyball. 
 
Trener: Eirik Haugseng 
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U15 Gutter 
 
 Vår 2020 Høst 2020 
Hovedtrener Roald Kluge og Jon Arild 

Johanessen 
Einar Rasmussen 

Oppmann Vanja Jakobsen Linda Horne Mæland 
 Spillere Spillere 
 Birk Klippen Martin Horne Mæland 
 Torjus Lewin Kristoffer Frafjord 
 Jesper Jakobsen Grunde Godeset 
 Martin Horne Mæland Jakob Sønderland 
 Mathias Lønning Tristan Jensen 
 Vegard Eskeland Mathias Lønning 
 Lukas Hjertvik Kristian Kvame Lorentzen 
 Christian Rasmussen Sindre Kvande Bråten 
  Christian Rasmussen 
  Leo Sunde 
  Simon Ødegård 
  Jonas Imsland 
  Anders Mæland 
  Vegard Eskeland 
 
Vår 2020 
Laget bestod av 8 spillere der flere også spilte med GU17. Felles treningstider sammen med GU17/19.  
På grunn av Covid-19 ble all trening avlyst fra 12.mars til slutten av mai.  
NM i Førde ble utsatt til september 
Laget har deltatt på følgende kamper: 
RM 25.januar. 3.plass 
US-runde 4 i Skåredalen 15.feb 
Treningskamp mot Hinna 11/3 
Det ble arrangert spiller og foreldremøte 3.mars 
 
Høst 2020 
Laget har bestått av 4 spillere som har spilt U15 tidligere, 4 spillere som kom fra U13 og 6 nye 
spillere. En spiller er født 2009 og fikk plass hos oss da det ved oppstarten ikke var tilbud om U13 
trening. 
Laget har hatt 2 faste treninger pr uke, mandag (SH) og torsdag (Skeiene), samt at spillerne har vært 
invitert med til felles fredagstrening med spillere fra andre lag. Meget godt oppmøte på treningene, 
men ikke mange fra U15 har deltatt på fredagstreningene.  
Laget har deltatt på U15 turnering 12/9 på Forus Sportsenter og havnet på 3.plass og US-1 18/10 
NM U15 2020 var utsatt fra våren 2020 til september, men ble avlyst, slik som også andre turneringer 
dessverre blitt grunnet Covid-19. 
 
Et foreldremøte ble avholdt 29/10/20. Det har vært lite foreldre som har fulgt med på treningene da det 
ikke har vært mulig å være på tribunen. 
Guttene har også stilt på dugnad for 1.div. herrelag som balltrillere og med poengtavle. 
Tre av spillerne har også regelmessig deltatt på noen treninger med GU17. 
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U13 Gutter 
 
Trener: Eirik Haugseng og Håkon Hauge 
Johnsen (V-20) 
Amalie Ødegård og Rikke (H-20)  

Oppmann: Krisine Quingard (V-20) 
Ragnhild Raugstad (H-20) 

Navn på spillere våren -20 Navn på spillere høst -20 
 Alessia Nøstbakken 
 Anders Mæland 
 Anjana Pakash 
 Aurelia Gabrys 
 Ida Maria Tabilie Lønnning 
 Josefine Lønning 
 Silje Thorsen 
 Ioanna Drosos 
 Alessia Nøstbakken 
 Anders Mæland 
 Anjana Pakash 
 
Resultat og kommentarer til sesongen 
 
Vår-20 Laget bestod av opptil 30 meget treningsvillige spillere og Eirik, som var hovedtrener, måtte 
ha assistanse av Håkon. De hadde en turnering i GH hvor mange deltok. Resten av sesongen ble avlyst 
pga. covid-19 
 
 
Høst-20 Mange av spillerne fra våren 20 ble U15 spillere og en liten gruppe var igjen. Da de mangler 
trener spilte Rikke og Amalie fra JU17 villig opp som trenere. Takket være deres innsata har SVBK 
kunne tilby trening til U13 også denne høsten. Det var en turnering i hvor U13 stilte med ett lag.  
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Følgende spillere har representert Sandnes Volleyballklubb  
på landslag, regionslag NM sandvolley: 

 
Pga Covid 19 så har det ikke vært landskamper i løpet av 2020 
 
 

• Sandvolleyball NM 
 
JU17  
Kaia Flatekvål tok gull med makker Ingrid Roness 
 
JU19  
Sølv til Julia Thelle og makker Birgitte Maaseide   
Søstrene Betsy og Kaia Flatekvål kom til bronsefinale som endte med tap og dermed 4.plass 
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Klubbens visjon er volleyball for alle, og de første årene etter reetablering av klubben i 2014 er det 
gjort en fantastisk innsats i alle ledd for å rekruttere nye spillere og medlemmer. Klubben har satset 
mye på volleyball for de aller yngste, og for første gang så er vi over 200 medlemmer. Det er også 
gledelig å se at andelen av voksne spillere også vokser. 
 
Sandnes volleyballklubb hevder seg godt i norgestoppen, spesielt på juniorsiden og dette året hadde vi 
begge seniorlagene i landsdekkende 1. divisjon. Jr NM ble sterkt redusert i 2020, men U19 ble 
avviklet og vi tok sølv og gull henholdsvis i gutte- og jenteklassen. 
 
Klubbens mål fremover er å styrke organisasjonen, opplæring og rekruttering av flere trenere, 
dommere og ledere.  
 
 
Økonomi 
Klubbens økonomi er fremdeles god og selv om årets overskudd ikke er på mer en 36.000,- så har vi 
bygget opp en egenkapital på kr. 468.000,- . 
 
Det ligger likevel et stort potensial i å styrke klubbens økonomi med mer dugnad, flere sponsorer og 
rekruttere flere medlemmer. Klubben har et nettbasert regnskapsprogram, og det er innarbeidet gode 
regnskapsrutiner. 
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Medlemstall pr. 31.12.2020: 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år > Totalt 
Kvinner 0 10 82 10 25 127 
Menn 0 6 41 13 28 88 
Totalt 0 20 97 5 44 215 
 
Medlemsutvikling: 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Kvinner 65 78 99 87 100 127 
Menn 49 70 78 79 75 88 
Totalt 114 148 177 166 175 215 
 
 
 
_____________   ________________   ______________ 
     Roy Husa     Ragnhild Raugstad          Kjell Dam 
       leder           nestleder         styremedlem 
 
 

       ____________________       ___________________ 
Jostein Tveit            Kristine Rørtveit 

           styremedlem               styremedlem 
 
 
       ____________________       ____________________ 

Torbjørn Vigre           Madelen Håland 
              styremedlem                         styremedlem 
  


