
Norges Volleyballforbund regionalt styre Nord 
 

 
Referat fra region-  
og valgmøte Nord 2021  
Onsdag 28. april 2021 kl. 1800-2000 
Videomøte i Microsoft Teams 
 
Til stede: Inga Maren Gran Erke (Alta IF), Karoline Kastnes (BK Tromsø), Pål Vegar Storeheier (BK 
Tromsø), Ketil Zachariassen (BK Tromsø), Marianne Fagervold-Uleberg (Øverbygd IL), Elaine Dios 
(Øksil); Vårinn Lassesen (Øksil), Morten Rønningen (Bø VBK), Martin R. Kristensen (Bø VBK), Odin 
Engamo (Sortland VBK), Svein Robert Vestå (Sortland VBK), Håvard H. Wallstad (Sortland VBK), 
Werner Gerhardsen (Steigen SK), Morten Hunstad (Bodø Volley), Werner Skaue (Bodø Volley),  
Eivind R. (NVBF) 
 
Referent: Karoline Kastnes 
 
 

Referat fra regionmøte 
 
Oppsummeringer perioden 25.04.2020 – 28.04.2021 
 
 

Styre og utvalg  
Kort oppsummering av styre og utvalgs virksomhet og utfordringer i perioden. 

- Morten sendte ut årsrapport for 2020/2021 før møtet. Se vedlegg 
- Utvalgene har hatt liten aktivitet pga Covid-19. Litt mer å gjøre for konkurranse-utvalget 

siden det har vært litt aktivitet ila sesongen- 
 
 

Eivinds hjørne  
Utvikling i Nord i perioden - sett fra utviklingskonsulenten. 

- Har gått fra 40% stilling som regionkonsulent i Nord til 100% stilling som 
utdanningskonsulent med ansvar for mini, teen og volleyball i skolen i hele landet. 

- Forteller om sesongen som har vært, og planer som ble stoppet pga Covid-19. Forteller om 
kommende planer for sandvolleyball og sommeren. 

- Er veldig fornøyd med utviklingen som har vært i Nord-Norge denne sesongen.  
- Har ikke ansvar for å utarbeide kampoppsett i Nord etter omorganiseringen.  

 
 

Forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep i idretten 
Kort presentasjon v/Pål. Se vedlegg. Region Nord anbefaler klubbene i Nord å følge opp temaet i 
klubben, og gjennomføre tiltak jfr vedlegget 
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Klubbrunde  
Kort oppsummering fra klubbene 

• Oppsummering av koronasesongen – kanskje med fokus på lure ting vi har gjort og lært... 
• Klubbens tanker og planer mht uteaktivitet/sandvolleyball vår og sommer 2021 

 
Alta IF 
Hatt en kjempebra sesong på tross av Covid. Fått mange nye og ivrige medlemmer. 
Stor barnegruppe, stabil gruppe. Håper på enda flere medlemmer til neste sesong, og da kunne dele 
inn i flere nye barnegrupper. 
Mange engasjerte ungdommer som er med. Fornøyd med å kun trene. 
Fått med mange herrespillere denne sesongen. Stabil gruppe med rundt 15 stk.  
Mistet en del damespillere. 
Litt begrenset tilgang til hall. 
Håper interessen holder seg til neste sesong.  
Får en ny sandvolleyballbane i idrettsparken i Alta. Kommer også ny hall der etter hvert. Håper å 
flytte en del aktivitet dit når det er klart.  
 
BK Tromsø 
Hatt en bra sesong. Økt aktivitet, startet opp mange nye lag. 
Hentet inn nye trenere til elite/1.div/u19/u17. 
Godt samarbeid med NTG. 
Arrangerer sandvolleyballskole til sommeren. 
Starter med paravolley, teen og et skoleprosjekt til høsten. 
 
Bodø Volley 
Fikk spilt noen turneringer i høst før det ble stopp. Positivt for klubben. Har ellers vært mye 
nedstengninger i Bodø. Bekymret for frafall.  
Planlegger en del sandvolleyball-aktivitet. Volleyballskoler for folk som ikke har spilt før, både for 
barn og voksne. 
Planlegger å få til en Norges Tour i juli.  
Har tre sandvolleybaner i Bodø, skal bygge en til i løpet av sommeren.  
Usikker på hvor mye aktivitet de har kommende innendørssesong pga frykt for frafall.  
 
Bø Volleyballklubb 
Ballsidighetsgruppe for barnehagebarn. Lek og aktivitet hele tiden. Fokus på allsidighet. Lek med ball. 
Ingen som instruerer. To bestemødre som har ansvaret.  
Minivolleyball 1.-3. klasse, mange barn på trening. 
U15 mistet en del spillere. Et savn å dra på turnering for mange spillere. Mange som går over til 
idretter.  
U17, stabil gjeng. En del flytter for å gå på skole. Håper å holde spillerne i klubben selv om de flytter 
på hybel, håper på godt samarbeid med Sortland VBK og skolene/internatene elevene skal gå på. 
Populært med voksenvolleyball. Trim-tilbud.  
Smashing fredag en gang i mnd. Samarbeid med ungdomsklubben og Idrett uten alkohol. Gratis for 
ungdom. Kjempepositivt. 
Får besøk av Sandasol i sommer og skal holde sandvolleyballskoler med lokale treninger.  
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Kjøre noen lokale turneringer i Bø, planlegger å invitere andre lag i regionen.  
Planlegger å utdanne flere trenere. 
 
Sortland VBK 
Hatt treninger stort sett hele sesongen. Varierende oppmøte ila sesongen. Jobbet med 
sandvolleyballanlegg i noen måneder. Håper å være ferdig med anlegget før 17. mai. Stor motivasjon 
for spillerne.  
 
Steigen SK 
Lav aktivitet pga Covid. Volleyball i skolen er veldig viktig for klubben. Slik får de rekruttert 
medlemmer til klubben. Har lyst å satse mer på sandvolleyball. Planlegger sandvolleyballskole til 
sommeren.  
 
Øksil 
Hatt mye treningsaktivitet. Mye helgeturneringer internt i klubben. Jobber med ei rekrutteringshelg 
for ungdomsskole elever.  
Ønsker økt sandvolleyball aktivitet. Motiverer ungdommene til å stille på sandvolleyballsamling.  
Satser på å arrangere NNM i juni. Sterkt ønske fra klubben.  
 
Øverbygd IL 
Startet opp med volleyball for barn i september 2020. Startet også opp en ungdomsgruppe kjapt 
etter dette. Hatt 65 barn med på det meste. Litt varierende interesse. Får besøk av Sandasol i 
sommer. Ønsker å etablere sandvolleyballbaner, og ønsker tips til hvordan gå fram for å etablere 
baner.  
 
 

Sandvolleyball vår/sommer 2021 
Aktivitet, tiltak, skole, turneringer – info/oversikt. Høyere aktivitet i hele landet denne sesongen 
sammenlignet med forrige sommer. Mye info på nettsidene til volleyballforbundet.  
Regionlag sandvolleyball – Flere åpne samlinger framover. Litt avhengig av vær, antall som kan 
samles inne i en hall.  
 
 

Terminplan 2021-2022  
• Minivolleyball, junior, senior, MVGS, ungdomsskolemesterskap 
• Kompetanse/kurs - dommer, trener, klubb, m.m.  

 
Utkast til terminplan gjennomgått av Elaine og Odin. Se vedlegg. 
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Referat fra valgmøte Nord 2021 
 
Følgende ble enstemmig valgt:  
 

• Regionalt styre 
Morten Hunstad (leder) - Bodø Volley 
Elaine Dios - Øksil 
Pål Vegar Storeheier - BK Tromsø 
Svein Robert Vestå – Sortland VBK 
Hilde Haaheim - Øksil 
Vara: Werner Gerhardsen – Steigen SK 
 

• Valgkomité 
Hanne Steen (leder) - Øksil 
Marte P. Lagesen - BK Tromsø 
Bjarne Martinsen - LofotVolley 

 
 
 
Følgende utvalg ble oppnevnt:  
 

• Utvalg Arrangement og konkurranse 
Elaine Dios(leder) - Øksil 
Odin Engamo - Sortland VBK 
Robert Spilmann - Ørnes IL 

 
• Utvalg Utvikling og kompetanse 

Morten Rønningen (leder) - Bø VBK 
Karoline Kastnes - BK Tromsø 
Werner Skaue - Bodø Volley 
Bjørn-Viggo Larsen - Finnsnes VBK 
 

 
 
 
Karoline Kastnes, referent 


