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Agenda

• Volleyball i Norge og Kolbotn IL
• Presentasjon av støtteapparatet
• Totale kostnader
• Forventet dugnadsinnsats
• Hvordan foreldre kan støtte barna
• Kalender
• SPOND/Facebook/Informasjonskanaler
• Valg av foreldrekontakt
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Volleyball i verden og Norge

• 221 medlemsland (2015)
• 35 millioner lisensierte volleyballspillere i 

verden
• 500 millioner volleyballspillere på 

verdensbasis (håndball ca 19 millioner)
• Volleyball var den første lagidretten for 

kvinner som ble akseptert i OL (1964)
• Innført i Norge i 1936 av Arbeidernes               

Idrettsforbund, kalt nettball og særlig tenkt 
som kvinneidrett

• Norges Volleyballforbund ble stiftet i 1946
• Norge ca 21 000 aktive (idrettstelling 2016)
• Kvinneandel 54,1%
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OL og VM
• Både innendørs og beach i sommer OL (neste 2020)
• VM innendørs (hvert 4. år – neste 2018)
• VM sandvolleyball (hvert 2. år – neste 2019)
• Norge har kun kvalifisert seg i sandvolleyball (siste gang var OL 2012)
• Sannsynlig at sandvolleyball herrer kan være representert i OL 2020
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Kolbotn volleyball

• Tidligere egen klubb (Hellerasten Volleyball 
klubb)

• Volleyball tilsluttet Kolbotn IL i 1985 
• Volleyballaget for herrer ble norske mestere og 

vant kongepokalen i 1992
• Herrelag stoppet opp i årsskiftet 2011/12
• Damelag i toppen av 2. divisjon
• Tilgang på halltid begrenser mulighetene
• Minivolley introdusert på Kolbotn 2014
• Region Øst introduserer TeenVolley i 2017
• Kolbotn planlegger pilot på Volleybompa 2017
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Kolbotn tok sitt foreløpig eneste NM-gull i 1992
Foran fra venstre: Gunnar Lindstøl, Jostein Nilssen, Asbjørn Vølstad, 
Kenneth Glad, Jon Sverre Oredalen
Midten fra venstre: Tor Inge Askeland, Ragnar Wisløff, Espen Sørebø, 
Harald Størseth, Tiit Andersson 
Bakerst fra venstre: Skule Vågen, Karsten Wallin



Nøkkelpersoner og tall Kolbotn Volleyball

• Styreleder Tomm Hansen
• Styremedlemmer: Morten Isachsen (sponsor), Wenche Jensen (økonomi), 

Benedicte Vårli Pehrson (kiosk) og Rikke Bækkevold (lisens, VGS)
• Sportslig utvalg: Jørn Aalefjær (leder) pluss representanter for lagene.
• Inntektsprognose 2017: 480.000,-

• Treningsavgift 130.000,-
• Sponsor 85.000,-
• Kioskvakter 40.000,-
• Resten er diverse støtteordninger

• Kostnader: Fordeles mellom utstyr, anlegg, trenere og påmelding
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Kostnader i volleyball
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• https://kolbotnvolley.net/kostnader/

Medlemskontingent Kolbotn IL 2017 Medlemskontingent Kolbotn IL 2018

Treningsavgift 
Volleyball høst

Treningsavgift 
Volleyball vår

Spillerlisens NVBF innendørs sesong 2017-18 2018-192016-17

Halvårslisens NVBF innendørs 2018

Laglisens Minivolleyball

Spillerlisens NVBF 
sandvolleyball 2018

Spillerlisens NVBF 
sandvolleyball 2017

https://kolbotnvolley.net/kostnader/


Medlemsutvikling Kolbotn volleyball

• Herrelag 
nedlagt 
årsskiftet 
2011/2012

• Hovedsakelig 
mulig å vokse i 
barneskolen

• Volleybompa
3-5 år (pilot 
2017, tilbud 
2018)

• Ny hall 2020
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Støtteapparat – hvordan kan jeg bidra

• Norges volleyballforbund – Region Øst
• Kolbotn IL – hovedgruppe (18 særidretter), NIF, kommune
• Volleyballgruppa – styremedlemmer, kioskvakt Sofiemyrhallen
• Treningsgrupper

• Trener/assistent
• Foreldrekontakt
• Funksjonærer på egne åpne arrangement
• Inntekter til laget (kiosk på turneringer, kakelotteri, annet)
• Reiseledere på turer
• Bistand på turneringer (mat, frukt, kjøring el.l), lagledere hvis mange lag og/eller 

mangel på trener
• Sosiale tiltak i treningsgruppa (pizzakveld, overnatting etc.)
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Nøkkelpersoner Minivolley

• Marina B. Solheim
• Tove Kjærstad
• Tomm Hansen
• Juniortrenere
• Støtteapparat (Kristine Thime):

• Mini
• U13
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Kalender Mini- og Teenvolley
• Barneskole

• Miniligaer: Akershus og Buskerud / Oslo / Follo
• Lørdag 21.10.2017 – Oslo Miniliga #1 (Vestli)
• Lørdag 25.11.2017 – Miniliga (Flere arrangører)
• Lørdag 9.12.2017 – Oslo Miniliga 3 (Vestli) (*Regionlag)

• Søndag 7.1.2018 – Minigalla (Tønsberg) (*RMU19)

• Søndag 4.2.2018 – Oslo Miniliga #4
• Lørdag 10.3.2018 – Miniliga (Flere arrangører, bl.a. Holstad)
• Fredag – søndag 27.-29.4.2018 – Viking Volley Cup (Sarpsborg)
• Søndag 29.4.2018 – Oslo Miniliga #5

• Ungdomsskole og VGS
• Søndag 22.10.2017 – TeenVolley #1 (Bjørnholthallen)
• Søndag 26.11.2017 – TeenVolley #2 (Lier) (*Regionlag)

• Lørdag 6.1.2018 – TeenVolley #3 (Oslo) (*Regionlag 4. eller 6.)

• Søndag 11.3.2018 - TeenVolley #4
• Søndag 22.4.2018 – TeenVolley #5 Galla
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Trenerkvalifikasjoner

• Kolbotn volleyball er basert på frivillighet
• Vi tilbyr juniorer engasjement som assistenter (lønn i tråd med 

utdanning)
• Trenerløypa (kostnader dekkes av klubben)

• Minitrener (Modul 1 av Trener 1) – 8 timer + e-læring
• Trener 1 (Modul 2, 3 og 4)
• Trener 2 og Trener 3

• Dommerkurs (relevant for alle spillere)
• Fra 14 år
• Dommer 1 er betalt i 3. divisjon og lavere samt NM aldersbestemte klasser
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Hva tilbyr volleyballgruppa?
• Treningstid (inkl. nett/baller til trening og turnering)
• Drakter
• Påmeldingsavgift til turneringer / førstehjelpsutstyr
• Trenerutvikling (kurs, praksis)
• Dommerutvikling (kurs, praksis)
• Starthjelp til nye lag (organisering av treninger, medlemslister, informasjon etc.)
• Spillere (dekker av egen lommebok) – www.mikasport.no

• Knebeskytter
• Sko/sokker
• Tights
• Bag/drikkeflaske
• Evt. overtrekk/hettegensere
• Privat ball (gjerne sandvolleyball)
• Sportstape

http://www.mikasport.no/


Drakt
• Spillere som deltar i turneringer 

får tildelt spillerdrakt
• Man har selv ansvar for vask og 

ta den med til turneringer
• Brukes normalt ikke på treninger
• Drakten leveres tilbake dersom 

spiller slutter



Prioritet 1

Hva må hvert årskull bidra med?

• Foreldrekontakt
• informere foreldre / foreldremøter
• holde oversikt over spillere
• organisere transport til turer
• skaffe folk til dugnad/kioskvakt/kakelotteri
• bidra til et godt miljø på laget
• krav om politiattest

• Kampleder/trener (foreldretrener)
• lede kamper på turneringer
• planlegge og gjennomføre treninger
• planlegge lagets utvikling
• bidra til et godt miljø på laget
• krav om trenerutdannelse
• krav om politiattest

Team: Mini + 2005 + 2006



• Oppmann/hjelpetrener
• Bidra på trening etter avtale med trener
• Sørge for påmelding til turneringer
• Sørge for at utstyr er komplett (drakter og førstehjelpsutstyr)
• Sørge for at spillere betaler treningsavgift og lisens

• Lagøkonomi
• Klubben har pr. i dag ikke som ambisjon å lønne trenere som 

leder både trening og kamper



Kontakt

• Se kontaktinfo https://kolbotnvolley.net/trenere/
• E-post: volleyball@kolbotnil.no
• Diverse grupper på Facebook:

• https://www.facebook.com/groups/kilvolley/
• https://www.facebook.com/groups/kolbotnsandvolleyball/
• Kolbotn IL Minivolleyball: 

https://www.facebook.com/groups/483972615123388/

• SPOND (arrangementssystem) – (e-post, sms og app)
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https://kolbotnvolley.net/trenere/
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SPOND
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