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Klubbens ekonomi
Under å ret har klubben ytterligare samordnat och utö kat sin gemensamma verksamhet .
Detta har inneburit ett å terigen uppå tgå ende antal aktiva ungdomar, vuxna och ledare. Att
sedan Damlaget lyckades sä kra sin plats i Division 1 Sö dra kä nns som en stor framgå ng. Bra
jobbat!
Å rets resultat uppgå r till 11 607 kronor och utgå ende behå llning på banken faststä lldes till
232 986 kronor sammanlagt per 2019-12-31.
Den enskilt stö rsta utgiften fö r klubben kommer frå n lokalhyra och klubben arbetar dä rfö r
aktivt med sin planering och mö jligheten att dela på halltider nä r det ä r mö jligt.
De stö rsta inkomsterna kommer ifrå n bidrag, sponsring, aktivitetsstö d och
medlemsavgifter. Hä r jobbar klubben ä ven med att ö ka sina inkomster genom fö rsä ljning
av lotter, pubkvä llar och andra event.

Sponsorer
Under å ret har Varbergs Sparbank, Veddige Buss, Br. Clareus bygg AB och IZ Elmontage
varit vå ra huvudsponsorer. Fö rutom dessa har ett stort antal andra fö retag sponsrat oss
med mellan 1000-3000 kr. Hä r har sponsorgruppen dragit ett stort lass med att hitta
sponsorer. Ett stort tack till er!

Klubbhuset (Villan)
Veddige Varbergs Volleybollklubb ä ger 50% av fastigheten Veddige 6:12. Resterande del
ä gs av Veddige Innebandyklubb. På fastigheten finns ett ä ldre bostadshus och 3
beachvolleybollplaner. Verksamheten drivs genom Veddige Lokalfö rening med
organisationsnummer 849600-6738. Ett byggbolag visade intresse av att kö pa fastigheten
men fick inget fö rhandsbesked om bygglov. Arbetet med att sä lja fastigheten har dä rmed
upphö rt. Istä llet undersö ker vi om det gå r att bygga om och till huset så det blir mer
ä ndamå lsenligt. Huset har behov av att renoveras.

Volleyboll
Antalet tränare och hjälptränare har varit 14 stycken. Antalet medlemmar uppgick till 74 stycken.

Ungdomsverksamhet
Ungdomsgruppen
I arbetsgruppen ingå r Rolf Johansson, Ann Edlund, Kristian Edlund, Elin Eliasson, Evy
Nordqvist, Veronica Hagwall, Felicia Hagwall, Tindra Aldén och Anders Kjernholm.
Gruppen har arbetat med de uppgifter man bestä mde under 2018 och har inte haft nå gra
formella mö ten under 2019. Gruppens arbete har lett till en fantastisk ö kning av antalet
deltagare i de flesta ungdomsgrupperna.

Verksamhet i Veddige
U18

I gruppen ingå r 11 flickor fö dda 03-05. Hå kan Carlsson har trä nat gruppen tillsammans
med Evy Nordqvist och Anders Kjernholm. Man har trä nat 2 ggr/vecka. Nå gra har trä nat
ytterligare en gå ng ihop med Brearedsgruppen på onsdagarna. Fyra spelare har utvecklat
sig så bra att de bö rjat trä na med A-laget. Deltagare i laget hö ll i projektet Sportsommar på
fyra skolor tillsammans med Rolf, Evy och Anders. Tre av spelarna hö ll i beachträ ning fö r
nyanlä nda under juli och augusti. Man hö ll också i en trä ningsdag fö r pensionä rer.
U18 tjejerna stod utanfö r Hemkö p i Veddige. Man så lde på skris och kakor. Totalt jobbade
de in 20.400 kr.
Elin Eliasson, Tindra Alldén och Felicia Felicia Hagwall var trä nare fö r andra lag.
Laget har deltagit i en mä ngd turneringar bland annat i Scandinavian Masters i Danmark.
Under å ret har sjukgymnast Johanna Gull haft en genomgå ng av skadefö rebyggande trä ning
och Gustav Gunnarsson, som arbetar som personlig trä nare, besö kte oss vid två tillfä llen
och gav oss tips om uppvä rmning och spä nstträ ning.
Under sä songen 2019/20 har nå gra frå n U18 laget har tillsammans med spelare frå n VK
Westan deltagit i seniorsammandrag anordnat av vä stsvenska volleybollfö rbundet under
namnet ”Vewa”

U 13
Felicia Hagwall och Tindra Alldén trä nar gruppen två gå ngar per vecka. De ä r nu 12 flickor
som trä nar och de utvecklar sig hela tiden. Gruppen ingå r i ett inkluderingsprojekt dä r
nyanlä nda flickor frå n Somalien deltar. Under sommaren deltog ä ven nyinflyttade frå n
Syrien. De flyttade dock till ett permanent boende. Flickorna har utvecklat sig rejä lt, kan nu
ö verarmsserve och har bö rjat å ka på turneringar. De har blivit duktiga på att hjä lpa och
stä rka varandra.

Kidsvolley
Som en fö ljd av ungdomsgruppens besö k i skolklasserna på deras idrottslektioner så har vi
få tt in må nga barn till vå r kidsgrupp.
Vi trä nar 2 ggr i veckan och ä r oftast 9-14 st varje trä ning. Evy har hand om tisdagar och
Elin frå n U 18 har hand om torsdagar. Gruppen har varit ivä g och spelat nå gra sammandrag
och alltid tyckt det varit roligt. Eftersom Elin och Evy har andra matcher på helgerna så har
nå gra fö rä ldrar stä llt upp på att kö ra och coacha lagen. Det har blivit jä ttebra, alla tycker
det ä r kul. Vi hoppas sjä lvklart på fortsatt gott engagemang frå n dessa fö rä ldrar.

Ungdomsverksamhet i Breared
U16
I bö rjan av sä songen bestod gruppen av 7-8 flickor fö dda mellan 05-06, som alla hade
spelat tidigare. Under sä songen gå ng har det tillkommit må nga nya, så nä r sä songen tog
slut var gruppen ca 15 stycken fö dda mellan 04-06, som trä nade regelbundet. Gruppen har
trä nat 2 ggr/vecka i Brearedshallen. Frå n bö rjan trä nades gruppen av Kristian Edlund, som
dock fick fö rstä rkning på må ndagar av Anna Edlund nä r må nga nybö rjare tillkom och
gruppen ö kade i storlek. På onsdagar har Kristian ä ven få tt hjä lp av Anders, som varit i
Brearedshallen med sin grupp, vilket har gjort att man kunnat dela upp gruppen och
anpassa efter nivå . Detta har gjort att Kristian kunnat lä gga mer tid på nybö rjarna och de
som spelat tidigare har haft mö jlighet att utvecklas tillsammans med Anders grupp. Fyra av
de som har spelat tidigare har ä ven trä nat extra med U18 i Veddige på torsdagar under
vå ren.
De som spelat tidigare deltog i sin fö rsta 6-mannaturnering i Ljungby i oktober. Det var en
tuff start, men under å ret har de utvecklats spelmä ssigt och kan nu bjuda upp till bra
motstå nd. Vi arrangerade en Level-7-turnering i Brearedshallen, dä r två VVVBK-lag deltog.
På vå rkanten avslutades sä songen med en 6-mannaturnering i Kungsbacka, dä r gruppen
som trä nat ihop på torsdagar stä llde upp med ett lag och ä ven nybö rjarna deltog med ett
lag. På grund COVID19 avlutades sä songen i fö rtid och de planerade turneringarna på vå ren
stä lldes in.
Fö r att samla in pengar till laget har tjejerna så lt ljus och tjä nat in ca 4500 kr, samt stä dat
strä nder, dä r vi ä nnu inte få tt uppgifter om intjä nad summa. Dessutom har nå gra ur laget
varit med och sä rat på ihopklibbat godis i Veddige fö r klubbens rä kning
Kidsvolley
Gruppen bestå r av ca 15 barn, vi har ofta med nya som prova på och tar in nya hela tiden så
antalet har ö kat under å ret. Gruppen trä nar två gå nger per vecka och har deltagit i flera
kidsvolleytä vlingar. Nå gra av de ä ldsta har ä ven provat på att spela level 4 och vill nu flytta
till nä sta nivå Fyrmanna.
Ledare ä r Rolf Johansson tillsammans med fö rä ldrar bland andra Iuliia Khamatova
(nyanlä nd 2018) som nu hat bö rjat ta ö ver ansvaret fö r vissa trä ningar.

Volleybompa
Ett trettiotal familjer har under å ret deltagit i vå r volleybompa på lö rdagsmorgnar i
Brearedshallen fö r barn 3-6 å r tillsammans med fö rä ldrar och andra familjemedlemmar.
Antalet på plats varierar mycket i denna typ av mer drop in liknande aktiviteter. Vi har nu
bö rjat få en bra struktur på aktiviteten dä r barn och fö rä ldrar sjä lva tar fram och bygger
hinderbanor mm samt plockar in och lå ser. Vi har ä ven startat en SISU Lä rgrupp fö r de
mest intresserade fö rä ldrarna fö r att utveckla konceptet ytterligare.

Ö vrig ungdomsverksamhet
Beachvolleyboll
En mindre grupp trä nade beachvolleyboll infö r och under sommaren. 4 flickor deltog på
Beach SM i Halmstad.

Sporlovsverksamhet
Vi anordnade volleyboll varje dag under sportlovet.

Rekrytering
Ungdomsgruppen har haft lektioner i Vidhö geskolan fö r 14 klasser vilket ledde till att
må nga nya kom till den nystartade gruppen med 6 och 7-å ringarna och till U13 gruppen.

Volleybollgymnasium
Sandra Nketia Acheampong gå r på Riksidrottsgymnasiet och spelar med U19 landslaget.
Tyvä rr fö r oss har hon under sä songen bytt klubb till Lidingö fö r att kunna spela Junior SM
eftersom vi som inte kunde stä lla upp med ett lag. Vi ö nskar henne lycka till i hennes
fortsatta volleybollkarriä r.
Ida Kjernholm gå r på Volleybollgymnasiet i Falkenberg.

Lä ger
Sju av klubbens ungdomar deltog på Svenska Volleybollfö rbundets talanglä ger i Falkö ping.
I Samband med Grand Prix deltog Hilma Karlsson på ett lä ger i Uppsala fö r 05-06:or.

Seniorverksamhet
Damlaget
Laget hann spela 19 av 20 matcher i division 1 Sö dra innan coronaviruset avslutade serien i
fö rtid. Laget tog totalt 26 poä ng och lå g på sjä tte plats i tabellen efter 9 vinster och 10
fö rluster.

Laget har trä nats av Emelie Gö ransson, Jenny Mossberg och Hå kan Carlsson. Tyvä rr var
trä narsituationen inte varit helt tillfredsstä llande då Emelie och Jenny hö ll i en trä ning och
Hå kan hö ll i den andra samt att ett flertal bortamatcher var utan nå gon trä nare/coach.
Under sä songen har det varit 17 spelare som har trä nat och spelat match under olika delar
av sä songen. Vi har ä ven bö rjat slussa in 3 av vå ra yngre spelare som ä ven varit med på
matcher fö r att se och lä ra. Infö r nä sta sä song hoppas vi de tar ytterligare kliv!
Matcherna och lagets trä ningar har spelats i Brearedshallen och i Vidhö gehallen.
Hemmamatchen i Veddige mot Falkenberg var en sponsormatch då hela 100 å skå dare
kunde rä knas in. Vi tackar de sponsorer som mö jliggjorde att vi kunde bjuda vå r publik på
gratis inträ de.
Veddige Varberg spelar i division 1 Sö dra ä ven sä songen 2020/21. Ett antal spelare slutar/
kä nner sig tveksamma till seriespel nä sta sä song vilket gö r att nä sta blir tuffare men vi
hoppas de som ä r kvar och på vå ra yngre spelare!

.Motionärer/Herrlag
Herrlaget har få tt en nytä ndning dä r Daniel Nicholson med stort engagemang gå tt in och
styrt upp trä ningarna. Frå n att ha varit en trupp på knappt 12 spelare dä r majoriteten
endast ville trä na en gå ng i veckan så ä r det nu sä llan mindre ä n 12 personer per trä ning
dä r flera spelare gä rna trä nat 3 gå nger per vecka.
De "gamla" herrarna har få tt bra fö rstä rkning av fyra unga duktiga spelare (Murtaza, Jacob,
Oscar och Oskar). Efter en omrö stning har det ä ven blivit beslutat att herrlaget infö r
kommande sä song planerar att bö rja spela seriespel
igen i division 2.
Motionstruppen i Breared som bö rjade vä ldigt starkt i hö stas med ibland ö ver 20 personer
på trä ningarna har nu minskat nå got i storlek. Ett antal personer har fö rsvunnit och nå gra
har tillkommit. Idag bestå r gruppen av cirka 9-14 personer och minskningen beror
troligtvis på nivå skillnaden mellan spelarna dä r vissa ä r nybö rjare och andra har spelat
vä ldigt lä nge.
Johan som tidigare ledde motionsgruppen har efter jul inte lä ngre kunnat hå lla i
trä ningarna då det fanns ö nskemå l om att bö rja tidigare vilket har krockat med
herrträ ningarna på onsdagar. Ä ven om motionsgruppen mest favoriserat spel sedan den
startade hade gruppen ä ndå behö vt ha en trä nare som skulle kunna kö ra lite teknikträ ning
med dem fö r att få en kä nsla av utveckling.
Ali Habibi-irr har hjä lpt till med praktiska saker som att lå sa men vi behö ver se ö ver om
han ä ven skulle kunna tä nka sig att ta på sig en trä narroll.
Vi har under å ret ä ven startat upp en motionsgrupp i Veddige men ä n så lä nge ä r det bara i
sin linda men vi hoppas att den kan vä xa under under 2020/21.

Sponsorgruppen
I arbetsgruppen ingå r Vivianne Jensen, Lena Helmersson och Anders Kjernholm. Johnny
Marks har också hjä lpt till med att ordna sponsorer med sina kontakter.
Sponsorgruppen har frä mst inriktat arbetet på två områ den:
1. Att skriva reklam- och sponsoravtal med fö retag, Dä r har man få tt in 64 tkr
2. Att sö ka bidrag fö r olika projekt. Under 2019 fick vi totalt 85 tkr frå n Kultur och
Fritidsfö rvaltningen och frå n SISU fö r att driva olika projekt som handlar om att
inkludera ungdomar fö dda utanfö r Sverige med ungdomar som ä r fö dda i Sverige.
Må nga av de utlandsfö dda ungdomarna kommer bland annat ifrå n Syrien, Somalia
och Afghanistan. Vi kommer att jobba vidare med projekten under 2020.
Fö rutom detta mö jliggjorde vå ra sponsorer ä ven en sponsormatch dä r publiken bjö ds på
entrén. Tack till Derome, Restaurang Viskan, IZ Elmontage och Tejpkonsulten!
Sponsorgruppen har också ordnat priser till bä sta spelare på alla hemmamatcher under
sä songen.
Under ett antal helger har klubben utfö rt arbete fö r Tweek, godistillverkning. Fö r detta har
klubben få tt 30 000kr.

