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Beretning – NVBF Region Nord – 2018/2019
Region Nords tillitsvalgte
Fra regionstinget 29. april 2018 har regionstyret og de tingvalgte komitéene hatt følgende
sammensetning:
Regionstyre
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Morten Hunstad
Ketil Zachariassen
Odin Engamo
Karoline Kastnes
Vårinn Lassesen
Werner Gerhardsen
Veronika Andersen

Bodø Volley

Werner Skaue
Sylvi Hellesvik

Bodø Volley

Øksil

Varamedlem:

Hanne Steen
Jonas Nerdal
Inger Klo
Bjarne Martinsen

Regnskap
Regnskapsfører :

Bente Merethe Solbjørg

Revisjonskomité
Medlemmer:

Valgkomité
Leder:
Medlemmer:

Ballklubb Tromsø
Sortland Volleyballklubb
Tromsøstudentenes IL
Øksil
Steigen Sportsklubb
Alta IF

Øksil

Mosjøen Volleyballklubb
Ballklubb Tromsø
Tromsøstudentenes IL

Komitéer/funksjoner oppnevnt av regionstyret
Dommer- og regelkomite Nord
Leder:
Robert Spilmann
Medlemmer:
Kjetil Larsen
Roger Østvik

Ørnes IL
Sortland Volleyballklubb
Ballklubb Tromsø

NVBF ansatt
Region Nord har konsulent i 40% stilling, med kontorsted Tromsø.
Regionkonsulent:

Eivind Rudå
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Møte, seminarer og representasjon
Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden, 10 som Google Hangouts-møter og 1 fysisk møte (i
forkant av regionmøte april 2019). Det har vært behandlet ca. 90 saker.
Morten og Eivind deltok på forbundsstinget, juni 2018, Oslo
Morten har deltatt på regionledermøter, mars 2018 Gardermoen og januar 2019 Oslo.
Ketil og Morten var tilstede på NM Regionlag U16, januar 2019, Oslo
Eivind har deltatt på flere stabssamlinger for NVBF Oslo.
Eivind har også vært tilstede på en lang rekke av Region Nords turneringer og arrangementer, på alle
nivå, fra mini til senior.

Noen utvalgte saker og tiltak i perioden
Nye klubber og miljø i vekst
Region Nord kan glede seg over stor aktivitet og at det blomstrer i nye miljø. Det er gledelig at det er
stor aktivitet på steder som Finnsnes, Steigen og Bø, og at lag fra disse stedene deltar i serie- og
turneringsspill. Det er utrolig fint at Finnmark er med, og at det i perioden ble arrangert 2. divisjons
serie/turneringshelg i Alta for første gang på mange år. Det er også historisk at det arrangeres
rankingturnering junior i Steigen. (Den opprinnelig terminfestede turneringen ble avlyst pga. uvær og
flyttet til mai 2019).
På minivolleyballsiden er det god aktivitet, og også her har ferske miljøer hatt arrangement. Et
eksempel er minivolleyballturneringen i Bø i Vesterålen mars 2019.
Trenerutvikling
Region Nord har i denne perioden kjørt flere trener 1-kurs, eller moduler av trener 1.
Steigen – full trener 1 (alle moduler).
Myre – trener 1, modul 1 og 2 (modul 3 og 4 er berammet til mai 2019).
Finnsnes – modul 2.
Bodø – modul 1; mini/ungdomstreneren.
Flere klubber og miljø ønsker og har behov for trener 1-kurs. Regionen trenger å utdanne flere
kurslærere for trener 1.
Det har ikke lyktes å kjøre trener 2-kurs i regionen denne perioden. Dette må prioriteres kommende
sesong.
Dommerutvikling
Det har blitt avholdt to dommer 1-kurs i perioden (Bodø og Tromsø). Begge disse kursene er avholdt
etter ny kursmodell, hvor alle praksiskamper skulle tas i løpet av turneringen i forbindelse med
kurset. Modellen har vært krevende å organisere, men løste seg ved at TSI og Bodø Volley
organiserte egne lokale turneringer som også fungerte som praksisarena for dommerne.
Langtidsplanlegging av kurs bør bli bedre. På grunn av bl.a. mangel på instruktør ble ett terminfestet
kurs ikke gjennomført.
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Praksis med utdeling av dommerskjorte og emblem på turneringene til nye godkjente dommere er
endret pga. ny kursmodell. Vi må nå bestille ferdigtrykte dommerskjorter fra JS-sport. De nye
dommerskjortene må være klar til kursavslutning.
Ordningen med dommerveiledning på ungdomsturneringene (U15/U17) er godt innarbeidet og en
suksessfaktor mht. dommerutvikling i nord. Inkludert i dommerveiledningen har det vært egne
dommermøter i starten av turneringene. Dommerveiledningen sesongen 2018/19 har blitt utført av
forbundsdommere fra regionen.
Region Nord arrangerte dommer 2-kurs i januar 2019. Dette ble holdt i forbindelse med landsfinalen i
MVGS, slik at mesterskapet fungerte som praksisarena for deltakerne. Kursholder var Robert
Spilmann. Kurset resulterte i 13 nye dommer 2 i Nord
Region Nord utlyste støtte til dommer 3-kurs V2019. Elisabeth Sørdahl, Øksil, tok kurset, og Region
Nord kan glede seg over tilvekst og generasjonsmessig fornyelse på dommer 3-siden.
Region Nord har egen DRK (dommer- og regelkomite). Leder er Robert Spilmann.
Klubbutvikling
To klubber i regionen, Finnsnes VBK og TSI, har hatt klubbutviklingsprosess gjennom besøk av Kate
Sønstebø, klubbutviklingsveileder i NVBF. Tilbakemeldingene er veldig gode, og både Finnsnes og TSI
oppfordrer andre klubber i regionen til å følge eksempelet.
Utviklingsmidler
Sentrale føringer for tildeling av utviklingsmidler 2018 var følgende områder; trenerutvikling,
dommerutvikling, klubbutvikling, forebyggende arbeid og paravolley. Midlene ble utbetalt på
bakgrunn av innrapportert aktivitet. Region Nords kursaktivitet i 2018 ga utbetaling på 26 000 kr. en
lavere sum enn tidligere år. Grunnen er todelt. Spesielt med tanke på klubbvikling/dialogmøter har
vi ikke klart å følge opp aktivitetsintensjonene. i tillegg klarte vi ikke å gjennomføre alle planlagte
kurs.
Regionlag U16
Region Nord deltok med både jente- og guttelag i NM regionlag U16 som gikk i Oslo 11.-13. januar
2019 (cupfinalehelga). For jentene ble det prøvd ut en ny modell for uttak, hvor regionlagstrener Geir
Knudsen besøkte miljøene i Bodø, Tromsø og Vesterålen for å holde (uttaks)treninger i spillernes
hjemmemiljø. På bakgrunn av disse besøkene og i tillegg observasjon på Runde 1, ble 12 spillere og 2
reserver tatt ut. Dette laget var samlet til to treningshelger i november og desember på Myre.
Trenerteam for jentelaget var Geir Knudsen og Mette-Kristin A. Østvik.
For guttelaget ble det holdt uttakssamling på Sortland i november og treningssamling samme sted i
desember. Trenere for guttelaget var Håvard W. Hamansen og Svein Robert Vestå.
Begge lag gjorde en flott innsats under NM med 2. plass til jentene og 5. plass til guttene.
Dommer for Region Nord var Elise Sørdahl, Øksil, som gjorde en solid og stødig innsats i NM.
Region Nord har søkt og fått tildelt 85 000 kr. i støtte fra Samfunnsløftet (Sparebank 1 Nord-Norge)
for å gjøre et pilotprosjekt for begge lag etter mønster av modellen Geir Knudsen kjørte høsten 2018
med jentelaget. 65 000 kr. går til prosjekt regionlag høsten 2019, mens 20 000 kr. er bokført
regionlag H2018. Prosjektleder for regionlagene har vært Ketil Zachariassen.
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Arctic Volleyball Camp
Øksil arrangerte for tredje år på rad Arctic Volleyball Camp august 2018 på Myre. Et utrolig bra
arrangement som samlet om lag 80 deltakere fra hele regionen, delvis også fra andre regioner.
Region Nord støttet tiltaket økonomisk.
Mesterskap for videregående skoler (MVGS)
Fylkesmesterskapet for Troms ble arrangert i Tromsø 9. november med Tromsdalen vgs. som teknisk
arrangør. Nordlandsmesterskapet gikk i Bodø, også dette 9.november, med Bodø Volley som
arrangør. Det ble ikke arrangert MVGS i Finnmark i 2018. Ved tidlig planlegging / info kan MVGS
fylkesfinaler få mange deltakende skoler og lag.
Landsfinalen for MVGS gikk i Bodø 25.-27. januar med Bodø Volley som arrangør. Et stort og
krevende arrangement som klubben gjennomførte på en utmerket måte.
Ungdomsskolemesterskap
Bodø har tradisjon med ungdomsskolemesterskap. Her ble mesterskapet arrangert for 10. år på rad
den 12. mars 2019. Mesterskapet var et samarbeid med Region Nord og Bodø Volley JU17, og
gjennomføringen er i form av ungdomsdrevet arrangement med Bodø Volley JU17 som teknisk
arrangør.
Sortland VBK i samarbeid med Sortland ungdomsskole arrangerte ungdomsskolemesterskap for
Vesterålen 19. mars 2019. Vi håper dette er starten på en ny tradisjon i Vesterålen. For øvrig skal TSI
arrangere en volleyballdag på ungdomsskolen i Lyngen 3.mai, også dette et eksempel til
etterfølgelse. Kanskje blir det starten på en tradisjon.
Minivolleyball
Minivolley drives i mange miljø med mange spillere og mange lag. Flere nye miljøer har kommet til og
vært i vekst de siste årene, og disse har både deltatt på reiseturneringer og vært tekniske arrangører
for turneringer på hjemstedet.
Alle de store klubbene i regionen satser bevisst på minivolleyball og rekruttering gjennom
minivolleyballgrupper på ulike alderstrinn. Reiseavstander er likevel en utfordring mht. kamptilbud
utenfor egen klubb for de yngste spillerne. NNM U13 2019 gikk i Tromsø.
Junior
Rankingturneringene for junior har sesongen 2018/2019 vært spilt med to klasser: U15 og U17.
Nordnorsk mesterskap 2019 U15/17/19 gikk i Bodø 19.- 20. januar.
Runde 3 U15/U17 som var berammet til 23.- 24. februar i Steigen, måtte som nevnt ovenfor avlyses
pga. uvær. Turneringen blir i stedet arrangert 11.-12.mai i Steigen.
Aktiviteten på guttesiden junior er stadig en utfordring, men likevel i vekst. GU19 har ikke vært spilt
på rankingturneringene sesongen 2018/2019 og heller ikke i NNM.
Jentesida har hatt stor aktivitet med mange lag i JU15 og JU17. JU19 har ikke vært spilt på
rankingturneringer, men ble spilt under NNM. Kamptilbudet har vært organisert gjennom
rankingturneringer og nordnorsk mesterskap.
På juniorsida har flere lag fra regionen Nord deltatt i NM-landsfinalene 2019:
NM JU15: Øksil, BK Tromsø og Sortland VBK
NM GU15: Øksil, BK Tromsø og Sortland VBK
NM JU17: Bodø Volley og Øksil
NM GU17: Øksil og Sortland
NM JU19: Bodø Volley og Øksil
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NM GU19: Øksil
Senior
NNM i sandvolleyball, senior, ble arrangert av TSI august 2018.
På seniorsida har det blitt gjennomført regional 2. divisjon for kvinner og menn. Kvinneklassen har
bestått av 6 lag: Alta IF, BK Tromsø 2, TSI, Finnsnes VBK, Sortland VBK og Øksil
Herreklassen har hatt 5 lag: Finnsnes VBK, BK Tromsø 2, TSI, Sortland VBK og Øksil
Kamptilbudet har vært kjørt som kombinerte serie/turneringshelger, hvor turneringsdelen har vært
åpen for også andre lag å kunne melde seg på.
Åpningshelg for 2. divisjon ble slått sammen med NNM senior, og Region Nord åpnet også, som i
2017, for at 1. divisjonslag kunne delta her. TSIs 1. divisjons kvinnelag deltok i NNM 2019.
Mesterskapet ble en stor og staselig turnering med mange lag og gikk over to dager i Tromsø med TSI
som arrangør. Siden alle 1. divisjonslag er direkte kvalifisert til 1/16-finale i NM, ble beste 2.
divisjonslag i NNM kvalifisert videre. Det ble Finnsnes VBK, både i dame- og herreklassen.
Regionen har flere seniorlag på toppnivå: BK Tromsø (elite, herrer), BK Tromsø, TSI (1. divisjon
kvinner) og TSI (1. divisjon menn). BKTs damelag kom helt til semifinalen i cupen. Laget satser på
opprykk til eliteserien.
Region Nord kan glede seg over å ha flere landslagsspillere på både junior- og seniornivå.
Flere spillere fra regionen har scholarship ved amerikanske colleger og spiller volleyball på høyt nivå i
USA

Medlemstall
Region Nord har rundt 40 medlemsklubber, ca. 35 av disse har aktivitet og har registrerte
medlemmer ved idrettsregistreringen. 13 deltar aktivt i regionens ranking- og seriespill. Flere andre
medlemsklubber har lokal aktivitet av varierende slag, som minivolleyball, aldersblandet, bedrift o.a..
Medlemstall fra idrettsregistreringen legges fram på tinget.

Aktivitet og resultater
Sportslig beretning for sesongen 2018/2019 legges fram som eget dokument.

Økonomi
Årsresultat for 2018 viser et underskudd på 52 047 kr. Av dette er 30 000 kr. planlagt underskudd;
beløpet er tatt av egenkapitalen og gitt som støtte til Arctic volleyball Camp 2018. Dette lå inne i
budsjett 2018, godkjent av regiontinget samme år.
Fra 01.01.2018 økte vi stillingsstørrelsen for konsulent fra 30 til 40%, en satsning som har gitt gode
resultater mht. vekst og økt aktivitet. Prisnivået ble økt noe i 2018 for å styrke inntjeningen (satser,
påmeldingsavgifter, egenandeler og kursavgifter).
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Regnskapsmessig kom vi nesten i mål; det ”egentlige” underskuddet er på drøye 20 000 kr.
Lavere kursaktivitet og færre klubbutviklingstiltak enn planlagt ga som før nevnt lavere tildeling av
utviklingsmidler, noe som vises i regnskapet.
Balansen per 31.12.2018 viser en egenkapital på 513 755 kr.
Per 31.12.2018 hadde regionen kundefordringer på ca. 105 600 kr. Dette dreier seg stort sett om
fakturaer til aktiviteten i klubbene høstsesongen 2018 (faktureringen ble gjort i desember).
Region Nord takker alle volleyballengasjerte i Nord for innsatsen i 2018/2019: spillere, foreldre,
trenere, dommere og ledere.
For styret i Region Nord

Morten Hunstad
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