Verksamhetsberättelse för VK Bjärke
Säsongen 2020-21
Ett år av pandemi:
Som början av berättelsen måste man nämna att detta året inte liknade något annat
år, vi stängde ner och omstartade verksamheten flera gånger under säsongen.

Styrelsen:
Styrelsen har under året haft 6 st protokollförda styrelsemöten
En stor fråga man har drivit under säsongen har varit den nya beacharenan borta vid
Tosseberget som man önskar kunna skapa. Det är och kommer bli en lång process
för styrelsen att arbeta igenom detta men man är i dagsläget på god väg.

Medlemmar:
Klubben hade vid verksamhetsårets slut ca. 218 st medlemmar.

Försäljning:
Under säsongen 2020-21 har VK Bjärke sålt klubb-ostar under hösten samt New
Body och Sockgrossisten parallellt under våren. Båda försäljningarna var väldigt
lyckade och det var många som engagerade sig och sålde!

Träningsgrupper:
Under säsongen har det i klubbens regi erbjudits 8 träningar per vecka för våra olika
lag.
På måndag och onsdag kväll har vårt Damlag och Herrlag tränat samtidigt som våra
två träningsgrupper för fyrmannavolley.
KIDS volleygruppen för barn i åldern 6-8 år har tränat på onsdagkvällar.
På lördagar har den fantastiska Volleybompa gruppen för barn i åldern 3-5 år kört
sina pass.
På söndagskvällar har vi även haft en motionsgrupp för både äldre och yngre
spelare!
Totalt är det ca. 140 st ungdomar och barn som har varit i träning under året.

Turneringar/Seriespel
Vårt damlag har spelat i Svenska Volleybollförbundets division 2 serie under
säsongen. Man hann med 4st matcher innan innan Covid-19 satte stopp för vidare

spel. Efter två segrar och två förluster placerade sig laget i tabellens mitt. Bra första
år i div 2 för tjejerna!
Ungdomarna i fyrmannavolley gruppen som spelar Level 4-7 blev helt utan
turneringar denna säsongen pga Covid. Vi arrangerade en intern turnering under
november månad så de fick testa att spela match.
KIDS volleygruppen som spelar level 1-3 hann med ett sammandrag innan Covid
stängde ner turneringarna. Även de fick möjlighet att spela en intern
träningsturnering under november.
När det gäller VSS för seniorer ställdes hela säsongen in pga Covid.

Fritidsvolley
Under hösten startade klubben tillsammans med skolan och Bjärke SKF upp fritids
volley där fritidsbarn under eftermiddagen fick möjlighet att prova på Kidsvolley
under ledning av tränare från VK Bjärke.

Övriga aktiviteter
2020 års upplaga av Josefs Cup fick tyvärr ställas in.
Den årliga Sommarfesten som brukar hållas vid Gräfsnäs slottsruin fick också
ställas in pga Corona utbrottet. Likaså årets talangläger.
Vi har även arrangerat höstlovsvolley för barn och ungdomar från förskoleklass upp
till årskurs 6. Det blev en riktigt lyckad aktivitet med totalt 39 spelare och 8 ledare.
Klubben har under säsongen 2020/21 även ingått i ett samarbete tillsammans med
det nya gymmet Sollebrunns Fitnesscenter. Samarbetet innebär att klubbens Dam A
får gratis gymkort i gengäld mot marknadsföring av gymmet på klubbens sociala
medier. Övriga medlemmar i klubben får även 20% rabatt på kontanta medlemskap.

Tränarutbildningar
Den 24 oktober arrangerade klubben tillsammans med Västsvenska
Volleybollförbundet en tränarutbildning för tränare i kidsvolley. Kursen hade totalt
10st deltagare och av dessa var 6st från VK Bjärke.

Beach
Under sommaren har det spelats mycket beach på de två planerna vid Tosseberget.
Den årliga sommar beachen har rullat under 8st onsdagskvällar i sommar och den
sammanlagda segraren blev Lars-Ove Larsson!!
Beach-SM blev i år en hårt bantad tävling vilket gjorde att vi endast fick ett deltagare
lag från klubben som spelade, det var Evelina Johansson från damlaget som
spelade tillsammans med Tilda Tovle från Habo.
En stor nyhet för den föregående säsongen var att klubben för första gången
någonsin arrangerade en beachvolleyskola. Det var nästan 50 deltagare och ungefär
10 ledare som under 3 dagar i början av sommarlovet ägnade sig åt massor roliga

lekar, stafetter och spel i sanden. Vi både tror och hoppas att detta ska bli en populär
tradition.

//Styrelsen

