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PROTOKOLL  
NVBF Region Sydvest 
Regionstyremøte nr. 3/2018-19 
26. september 2018   
Telefonmøte   
   

Deltakere: 
Regionstyret: Oddbjørn Kvammen, Jens Olav Rydningen, Knut Olav Hettervik, 

Ole Johnny Andreassen, Astrid Sletten, Siv Janne Aarrestad og.  
Forfall: Una Trkulja og Hilde Skipevåg og Frode Dyrdal. 
Administrasjonen: Eva Øfstaas (Referent)  
 

 

Saksliste: 

 

Informasjonssaker:  
Sak 3: Omorganisering i NVBF 

Avdelingsinndeling av administrasjonen i NVBF er under utvikling, og foreløpig forslag til 

fordeling ble sett på og diskutert i styret. Styret ser på det som viktig at NVBF også fremover 

skal ha en ansatt bosatt regionalt som klubbene kan forholde seg til.  

 

Sak 4: Status/info fra sesongstarten fra klubbene som er representert i styret.  

KFUM Stavanger –Bra start på jentesiden, med store grupper og god aktivitet. Det er gutter 

som ønsker å begynne i klubben, men de har fått avslag da klubben dessverre mangler trener 

for dem. Klubben har merkbar nedgang i samlet medlemstall. 

Hinna – Opplever en oppblomstring i klubben i alle grupper. De har mange nye ungdommer 

og mange nye voksne. Klubben stiller med to seniorlag i seriespill denne sesongen; et 2.div og 

et 3.div-lag for menn. De kommer også til å stille med U15-lag i US-rundene. Klubben tar i 

mot alle, og de jobber for å ha et tilbud tilpasset hver enkelt, et for de som vil satse og et for de 

som kun vil spille for gøy.  

Farsund IL – 1.divisjonslaget for menn er godt forberedt. De gjorde en meget god figur under 

Vestcup og er i rute inn mot sesongstart. 2.divisjonslaget for menn er et ungt lag som vil vokse 

på å få spille mot mer rutinerte lag. På damesiden sliter de med å skaffe trener, og denne 

sesongen har damene faste treninger, men de stiller ikke i seriespill. Det er god aktivitet i de 

aldersbestemte gruppene, og klubben har et nyoppstartet parti i minivolleyball med gode 

trenerkrefter.     

Froland – Stiller denne sesongen lag i 2. divisjon for både kvinner og menn. Klubben har også 

startet opp med minivolleyball U13 nå i høst, og de tar sikte på  delta på turneringer etter 

nyttår.  
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Ellers i Aust-Agder er det denne sesongen litt mindre aktivitet i Dristug, og nå som den 

videregående skolen i Åmli skal legges ned og flyttes til Tvedestrand vil det nok bli enda 

vanskeligere å drive klubben fremover. Det er ingen aktivitet i Arendalsområdet, men bra 

aktivitet i klubbene Grimstad VK og GSI.   

Randaberg – god start på herrer elite, Kevin Ces er ny i trenerteamet og det har vært et positivt 

tilskudd. Damelaget har totalt sett en nokså stor stall, men mange spillere bor til daglig andre 

steder. Derfor er det relativt få spillere på trening i Randaberghallen. God driv i de 

aldersbestemte gruppene i klubben.  

Gjesdal – Klubben har rykket opp til 1. divisjon med damelaget sitt, og de har også et herrelag 

i 3.divisjon. I tillegg har de et jenter U15/17-lag og et nyoppstartet minivolleyballag med 

2010-11-modeller. 

Sandnes VBK – Stiller med lag i 1. og 2.divisjon for damer, samt 2.divsjon for menn. Vil også 

denne sesongen stille med lag i alle aldersbestemte klasser. Klubben har fått mange nye 

medlemmer i alle grupper denne høsten, mange fra British school og noen fra naboklubber. 

Det er mangel på trenere i klubben, og det skaper stor arbeidsbyrde på enkelte trenere. 

 

  

Sak 5: Oppsummering Vestcup 

KFUM Stavanger arrangerte Vestcup 15.-16. september, og med det startet volleyballsesongen 

2018-19 for lag på alle nivå i region Sydvest. I år var de ulike nivåene fordelt på litt flere 

haller enn tidligere. Dette pga. at enkelte eliteklubber stiller krav til storbane og til kvaliteten 

på gulvet for å delta på turneringen. Herrer elite spilte i år i Randaberghallen, damer elite var i 

Ynglingen, og minivolleyball var i Expohallen. Tilbakemeldingene på dette er at det er litt 

kjedelig at ikke elitelagene spiller under samme tak som bredden, for det er nettopp dette som 

har vært så kjekt og som har vært Vestcup sitt særpreg tidligere.   

For dommergruppa gjorde også denne oppdelingen at gruppen ble splittet og man fikk ikke 

den samme gode felles sesongoppstarten som tidligere år. 

For arrangøren skaper det også utfordringer både med bemanning og logistikk, så KFUM 

Stavanger vil se på om det kan løses på en bedre måte neste år.. 

Det første Dommer 1-kurset etter «ny» modell ble avholdt under Vestcup. Kurset var gratis for 

klubbene – region Sydvest spanderte påmeldingskontingenten. Det var 8 påmeldte deltakere, 

men kun 3 av dem møtte opp. Alle de tre bestod kurset – og en dommer fra Mandal, en fra 

Sandnes VBK og en fra KSK er nå klare til å ta fatt på dommergjerningen sin i seriespillet i 

Sydvest. 

 

Drøftingssaker:  
Sak 5: D-sak: Rekruttering 

Styret drøftet hvordan NVBF kan få til økt rekruttering og aktivitet og bruke all den gode 

medieomtalen idretten vår får som positiv drahjelp. Oddbjørn Kvammen fortalte om en 

samtale han hadde med Kåre Mol under Vestcup. Det var få påmeldte lag i de yngste klassene 

under Vestcup, og minivolleyball har, generelt sett, potensiale til å skape mye større samlinger 

enn det vi klarer pr. nå. Under Vestcup burde det være mulig å fylle hele Expo, sette opp 20-
30 baner og gjerne arrangere et Minivolleyballseminar samtidig. Et slikt seminar ville Kåre 

Mol gjerne bidra på dersom det ble jobbet med å få til.   

Skolebesøk, volleyball i gymmen og idretts-SFO kan være veldig viktig for å synliggjøre 

idretten vår, slik at barn og ungdom blir interesserte i volleyball. Men klubbene trenger også å 

være rustet til å ta imot nye medlemmer. Hva er det eksempelvis som hindrer klubbene våre i å 

sette i gang partier med minivolleyball hver høst slik andre idretter klarer? Det virker som at 

alle klubber mangler trenere. Hinna / Knut Olav fortalte om modellen de bruker i klubben med 

ungdomstrenere som får litt betalt for å trene yngre lag, og som får «mentorhjelp» underveis 

av erfarne trenere. Dette er en modell som flere bør bruke for slik å få trenerkreftene i klubben 

til å rekke litt lenger. 
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Det ble også diskutert hvordan en kan skape opplevelser for de yngste på de åpne samlingene 

som arrangeres i regionen. Åpne samlinger er for spillere født 2003 – 2006. De eldste spillerne 

er aktuelle for regionlaget U16, og for spillerne som er født 2005 og 2006 kunne det vært 

inspirerende å bli tatt ut til å spille en kamp mellom Agder og Rogaland. Det ble lagt frem 

forslag om å ha en slik kamp i forkant av en 1.div-kamp i Farsund. Regionkonsulenten skal 

jobbe videre med dette, og eventuelt involvere regionlagstrenerne og Farsund IL for å se på 

mulighetene for å få det til denne sesongen. 

 

 

Beslutningssaker:  
Sak 4: Støtte til sandvolleyballer til KSK og KFUM Stavanger.  

KSK og KFUM Stavanger har bygget sine egne flotte sandvolleyballanlegg. På Gimle og 

Lassa er de vertskap for mesteparten av regional sandvolleyballaktivitet i region Sydvest. 

Under åpne samlinger og regionale turneringer får resten av regionen bruke av deres utstyr og 

baller. Regionen ønsker derfor, som kompensasjon for den slitasje regional aktivitet fører med 

seg, å gi klubbene et tilskudd til nye sandvolleyballer.   

 

Forslag til vedtak: 

KFUM Stavanger og KSK gis 12 sandvolleyballer hver av region Sydvest. 12 baller fordelt i 

to ballsekker koster 6000 kr på Mikasport med de rabatter NVBF får. 

 

Leder i regionstyret, Oddbjørn Kvammen, meldte seg inhabil i saken.  

 

Vedtak: 

KFUM Stavanger og KSK gis 12 sandvolleyballer hver av region Sydvest. 12 baller fordelt i 

to ballsekker koster 6000 kr på Mikasport med de rabatter NVBF får. 

 

Enstemmig vedtatt. 

     

Ingen saker på eventuelt. 

 

  

 
Oddbjørn Kvammen       Eva Øfstaas 
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