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Gruppestyrets sammensetning 
Leder:   Solveig K. Hansen  

Nestleder:  Dag Roalkvam 

Sekretær:  Monica Torp Rullestad 

Styremedlem(mer) Odd Geir Karlsen 

Ole Johnny Andreassen (-sommer 2020) 

Varamedlemmer:  

 

Andre: 

 

  



 

 

Årsberetning Volleyball - Side 2 

Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

 

Gruppens arbeid 
 

Styremøter/møter 
Det er avholdt 3 styremøter hvor 21 saker er behandlet. Vi har avlyst 3 styremøter pga 

avlyste arrangementer og laber aktivitet. 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Vi har hatt et møte med besøk av Kate Sønstebø som er klubbutvikler i Norges 

Volleyballforbund. Inspirerende kveld, selv om vi var kun 3 stk som kunne møte henne.  

 

Vi har i 2020 fått investert i en del nytt utstyr, noe er foreløpig ikke kommet til Norge og 

Farsund, men vi gleder oss til å forenkle treningene med de nye apparatene og utstyret 

ellers.  

 

Aktivitet 
Det var lenge uvisst om vi hadde nok spillere til herrelaget i 2. divisjon, da mange av 

spillerne sluttet etter våren 2020-sesongen pga flytting vekk fra distriktet. Vi har heldigvis 

klart å få nok spillere, de fleste er elever ved KVS i Lyngdal, og treningene har derfor blitt 

fordelt slik at man trener på KVS på tirsdager og i Alcoa på torsdager.  

J17 og G17 har fått mange nye spillere, og trener jevnt og trutt, selv om det blir lite 

kamper. Miljøet er bra, og de har det moro.  

Minivolleyballspillerne er fortsatt en flott stor gjeng på over 30 stk, og de har hatt 

turneringer innad i klubben, men ikke fått deltatt på andre turneringer.  

Pga coronasituasjonen i Norge har det vært minimal kampaktivitet for alle lagene i gruppa 

vår. Herrelaget har spilt en kamp høsten 2020 mot KSK, som de tapte, ellers har det kun 

vært åpent deler av året for trening for alle under 20 år. De av spillerne som har passert 20 

år har ikke fått deltatt på trening.  

J17 i 3. divisjon har fått gjennomført 3 kamper som alle har endt med tap, men da man er 

inne i vår første sesong der, må vi ta kamp for kamp og bygge opp kamptrening. G17-laget 

har ikke vært mange nok til å spille kamper/ turneringer.  

Den planlagte gallaturneringen vi pleier å arrangere i november, måtte avlyses pga 

coronasituasjonen lokalt og nasjonalt.  

 

Treninger 
Rune Gabrielsen er fortsatt vår hovedtrener. Han har høsten 2020 fått hjelp av Tom Harald 

Mossmann og Joakim Kleveland til herrelaget, samt Tiril Kloster Skogland til J17-laget. 

Selv har han konsentrert seg om G17-laget, samt vært koordinator for alle trenerne. Nils 

Edvin Numme, Monica Torp Rullestad, Helga Wehus Kristoffersen og Henriette Tjørn har 

vært trenere for Teens`ene og Minivolleyballen.  

Sluttord 
Som for mange andre av lagidrettene, har dette året vært et rart år når det kommer til 

både treninger og kamper, selv om volleyball ikke har vært definert som en kontaktidrett. 

Vi håper på bedre tider i 2021, selv om vi nå i slutten av februar ikke har fått klarsignal til å 

verken delta i eller arrangere turneringer/ kamper.  

 

Sign: Solveig K. Hansen (Leder Volleyball)  


