
Bildetekst: Besøk av NVBF sandasol og morgan. Godt oppmøte og utrolig moro.

Styret har bestått av:

Styreleder: Vidar Kojan Grind
Nestleder: Hans Oddvar Stuenes
Styremedlem: Elise Mælen
Styremedlem: Rikke Lolk Norvik

Vara: Pål Wessel Skjeveland
Vara: Lisa Carlson

Hovedmål for 2021 har vært lik de fra årene tidligere:

Opprette bedre organisering av volleyballaktiviteten i distriktet
Øke antall barn og ungdom i distriktet som får prøve volleyball på «riktig» og moro måte.
Øke antall barn, voksne og ungdom i distriktet som deltar på volleyball minst en gang i uken
Vedlikeholde og forbedre sandvolleyball anlegget

Nyttårsturneringen 2021 ble avlyst pga corona-

Snowvolley: Da coronaen har redussert muligheten for innendørsaktivitet i 2020 og 2021, så 
har det blitt organisert en del snowvolley treninger på Øra. 

-

2021: Årsberetning

   Side 1 for Volleyball    



Rekordtidlig oppstart av sandvolleyballsesongen i 2021. 26.april. 57 treninger totalt i løpet av 
sesongen

-

Spaavdelingen har vært åpen i 2021 også, og fått nytt skilt-

Sandvolleyballbanene har bidratt godt i gjøre Øra til en sosial møteplass. Det har vært enormt 
med aktivitet som ikke har vært organisert av Røros IL Volleyball (Med som er tilrettelagt av 

-

   Side 2 for Volleyball    



med aktivitet som ikke har vært organisert av Røros IL Volleyball (Med som er tilrettelagt av 
RIL Volleyball). Med fordel kunne det vært flere sandvolleyballbaner på Øra sommeren 2021.

2 deltagere fra Røros IL Volleyball har deltatt på Norgestour i Oddesand. -

NVBF, sandasol og Morgan besøkte bobilparkeringen og sandvolleyballbanene på Øra. Det ga 
inspirasjon (og press) til å starte opp organisert aktivitet for yngre.

-

   Side 3 for Volleyball    



   Side 4 for Volleyball    



Lisa Carlsson kom på andre plass i "radarkonkurransen". 4km/t bak vinneren-

Deltatt med volleyball på kveldsåpent og nattåpent-

   Side 5 for Volleyball    



Deltatt med volleyballaktivitet på Røros pride-

Oppstart inntrenginger for senior/bredde. 8.september-

Siste sandvolleyballtrening 17. september-

Oppstart volleyballtreninger for 10-12 åringer i distriktet 5.oktober. 11stk har deltatt. Snitt på 
4stk pr trening 

-

   Side 6 for Volleyball    



Bidratt i gjennomføring av en volleyballtrening i funesdalen-

Tross Corona i 2021 også, så er styret godt fornøyd med aktiviteten, men litt bekymret for antall 
deltagere på senior/bredde innendørs. Her har vi gått fra å bruke 2-3 baner på tirsdagstreningene, til 
bare1. Håper dette tar seg opp igjen når vi starter innesesongen 2022/2023, og vi får startet med 
deltagelse i seriespillet igjen.

Styret i Røros IL Volleyball

Hovedsponsorer Røros IL

   Side 7 for Volleyball    


