Årsberetning G17 / 19 sesong 2019/2020
Vi avsluttet sesongen med bronse i seriespillet og en 2. plass på Galaturneringen i Askim.
Store deler av vårsesongen spilte vi med 2 lag.
Årets høydepunkt var imidlertid NM i Ålesund hvor laget fikk en fin 13.plass. Vi fikk deltatt i
NM til tross for en 5.plass i RM, men ble seedet nederst. Vi møtte høytrankede lag i
gruppespillet som vi dessverre tapte imot. Helgen ble imidlertid avsluttet med tre seire noe
som sørget for bra stemning i laget og en hyggelig avslutning av oppholdet. Vi hadde en fin
reise med noe trøbbel i flyforbindelsen, men sitter igjen med gode minner. Supportergjengen
vår bestod igjen av Heidi og Vidar.
Da innendørstreningene begynte i august var vi igjen 12 aktive spillere. Det ble noen som
sluttet av ulike grunner. Noen kom på prøvetrening, men da cupspillet startet i september
besto laget av 12 spillere. Aldersspennet er fra 2005 til 2001, mens de fleste, 7 spillere,
tilhører 2003 kullet. Petter, Adrian og Philip som overårige fikk tillatelse til å delta i
seriespillet. Laget trente 3 ganger i uka og treningsoppmøte har vært veldig bra.
Største endringen ift fjoråret er Eirik som trener. Med Eirik har laget fått en erfaren og
dedikert volleyballspiller som har stor tillitt i spillergruppen og blant foreldrene og han har
lykkes med å videreutvikle laget sportslig. For øvrig er Bernt som stepper inn ved behov på
onsdagstreningene en del av laget.
Tradisjon tro reiste laget i oktober til Kungälv sammen med J17 fra Skjeberg. Reisen og
opplevelsen sammen med jentene ga mersmak og vi gjentok bedriften med 2 opphold under
gallaturneringer i Hønefoss i november og januar.
Seriespillet i årets sesong har så langt gitt 1 seier og hhv 2 andre og 2 tredjeplasser. Som
følge av Covid-19 pandemien ble serien avsluttet i mars. Seriesølv er dermed sikret. Vi
ligger i år foran Tønsberg, men det er fremdeles et hakk opp til både Koll som vinner serien
og Tønsberg når de stiller med fullt lag.
NM deltakelsen ble sikret med en 3.plass i Regionmesterskapet i Skjeberg i januar, men
dessverre ble NM i Stavanger, som var planlagt og til dels betalt, avlyst. Siste info fra
forbundet er at NM skal spilles i september, noe vi alle håper på.
G17-laget har stilt i 2 G19 turneringer og samlet god erfaring med støtte fra Kristoffer, Brage,
Caspar og Aleksander
Stor takk til Øystein og Hans Kåre som har hjulpet som lagledere gjennom sesongen.
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