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1: Styrets sammensetning
Navn:

Funksjon:

Valgt for:

Eva Kristin Ødegård

Leder /sponsor

1 år

Chriss Rune Nerland

Nestleder /sponsor

2 år

Rune Flemmen

Økonomi/regnskap/medlemsansv

1 år

Jarle Endresplass

Sportslig leder

1 år

Magnus Ervik

Spiller

1 år

Hans Fredrik Nordhaug

Informasjon/WEB/Facebook

2 år

Elisabeth Husøy

Materialforvalter

1 år

Steinar Sunde
Tor Inge Løkhaug (leder), Kristin Ervik,
Karin Gladsøy.
Per Møller Andersen

Vara

1 år

Valgkomite

1 år

Revisor

1 år

Bildet er fra første styremøte i juni 2015.

2: Styrets arbeid
Styremøter
Det gamle styret hadde to møter i 2015 og det nye styret 5 møter .
Tilsammen 7 styremøter + generalforsamling og en ekstraordinær
generalforsamling for å vedta nye lover. Styret har brukt mye tid på å lage
god klubbstruktur med felles lagringsplass, referat, ny logo, nettside,
skriftlige beskrivelser osv. Vi har kommet langt, men vil arbeide videre med
dette i 2016. Det har vært et godt samarbeid i styret.Vi hadde et
ekstraordinært årsmøte den 10. november 2015 for å godkjenne MVBKs
vedtekter. Det var 15 medlemmer tilstede og itillegg 8 fra styret.
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Resultater for 2015 :


Sportslig leder: Jarle har fått på plass 2 årig- sportslig plan. Beskrivelser til trener og
oppmann og forslag til arrangementsansvarlig og kioskansvarlig. Dette er viktige dokument
for å tydeliggjøre forventninger når noen tar på seg et verv. Amund Vaagen er utnevnt til
MVBK’s kontaktperson mot kommunen. Dette har fungert bra.



Info/web/FB: Hans Fredrik har opprettet en lagringsplass for alle klubbens dokumenter
på Google Drive. Flere av dokumentene skal nå på klubbens nettside og være offentlig. Det
er laget ny logo og ny design på nettsiden vår og Facebook.
Vår nye logo er designet av Synnøve Hungnes -Kreatoriet A/S.
Den nye nettsiden ble bra, men den må jevnlig oppdateres. Her er det en jobb å gjøre mot
lagledere for at dette skal bli bra.
Vår offisielle Facebook-side er en viktig kanal både for egne spillere men
også flere av våre naboklubber er tilhengere der. I tillegg til Facebooksiden har vi en Facebook-gruppe (intern side) kun for spillere og deres
foreldre. På den offisielle siden legges det ut av Hans Fredrik og Eva
Kristin.



Økonomi/regnskap: Rune har arbeidet med å få struktur på medlemskontingent og
budsjettarbeid. Budsjettet for 2016 skal vise reelle utgifter og inntekter til bruk i kommende
år. Når en sesong går over 2 år har dette vært krevende for å få til en god struktur. Det er
kontoer i flere banker men vi ønsker å samle alt som har med klubbøkonomi i Sparebanken
Møre. Vi vil arbeide videre med dette neste år.



Spiller: Magnus har laget sponsorhefte som viser kamp oppsett sammen med Chriss Rune.
Rune har fått trykt dette opp. Dette ble veldig godt mottatt av spillere og
publikum på turneringen som var 9. og 10. januar der 200 volleyball spillere
samlet seg i Træffhallen og Fuglsethallen.



Materialforvalter:
 Elisabeth har laget et oppsett over hva klubben eier av utstyr.
Baller, nett, drakter. Dette ligger på vår felles lager i Google Drive. Hun har
også besørget bestilling av nye treningsdresser til alle.
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Nestleder: Chriss Rune har vært referent på møtene og laget hefte for småsponsorer.
Leder: Har fått laget beskrivelser for styrevervs ulike funksjoner og arbeidet med
tydeliggjøring av oppgavefordeling. Oppgavene har vært flere enn hender til å ta i mot. Den
største oppgaven til leder bortsett fra å koordinere alle «ballene» har vært å skrive søknader
og få inn sponsorer. Vi fikk i år 3 hovedsponsorer. Sparebanken Møre, Gjensidige og Istad
Kraft. Det er av sponsormidlene sponset dresser til alle spillere, trenere og oppmenn.



Vara: Steinar har møtt i de fleste møter og er også kontakten mot Sandvolleyball.
Sandvolleyballkonto har konto i DNB og den bør flyttes til klubbens konto i Sparebanken
Møre. Det er nå en klubb og et regnskap/budsjett. Sandvolleyball sine dokumenter føres
over til Google Drive.

3: Aktivitet
Treninger:
I hele 2015 har våre lag trent i Fuglsethallen, på Sellanrå skole og i Træffhallen. De eldste guttene
våre trente 3 ganger i uka våren 2015, men økte til 4 treninger i uka fra september. Jente/damelaget
vårt har trent 3 ganger i uka. Gutter U15 har hatt 2 treninger, mens mini/U13 trente en gang i uka. Vi
har også hatt en trimgruppe for damer og en for herrer som begge har trent en gang i uken.

1.nivå – rekruttering (mini og U13, 8 – 12 år)
Våren 2015 (sesongen 2014/2015)
Miniturnering/U13 for lag fra hele fylket i Træffhuset
11. januar. Hele 27 lag deltok. Langnettet vårt fungerte
godt, så vi spilte på hele 6 baner i Træffhallen. Mange
foreldre, søsken og spillere.
1. 31. januar U13 og minivolley i Kristiansund: Vi
deltok med 3 lag. Våre lag greide seg godt i alle
kampene. 4 kamper på hvert lag.
2. Regionsmesterskap U13 i Ålesund den 14. mars: Her stilte vi med 3 lag i gutteklassen. Vi
valgte å ikkje toppe lag, og det gjorde at vi ikkje greide å slå Blindheim. Stor misnøye med en
av motstandernes trenere ødela litt av gleden ved å delta for oss.
3. Blindheimscupen 2015 17. – 19. april: Igjen så stilte vi med 3 lag i U13-klassen. Kjekt med
overnattingsturnering for våre unge gutter. Spennende å møte nye lag i norges største
turnering i volleyball. Alle våre guttelag spilte godt begge dagene, og de tapte nesten ikkje
kamper.
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Høsten 2015 (sesongen 2015/2016)
Nye spillere på våre minilag. 3 nye jenter og 4 nye gutter. Disse spillerne valgte alle å vente med
turneringsspill før nyttår!
1. Miniturnering på Blindheim 31. oktober: Vi stilte med 2 lag denne gangen. Det ene laget
vant alle sine kamper. Det andre laget var med for å lære og greide et uavgjort resultat. 21
lag deltok.
2. Miniturnering i Molde 28. november: Turneringen ble dessverre ikkje arrangert i Molde pga.
dårlig påmelding.

2.nivå – Etablering (U15, 12 – 15 år)
Våren 2015 (sesongen 2014/2015)
1. Ranking 3 i U15 i Træffhuset 10. januar: 10 lag påmeldt, men kun 7 lag deltok. Dette pga
orkanvarsel på Sunnmøre. Vi stilte med vårt guttelag, og de spilte system vor første gang.
Spilte 5 kamper og greide seg godt mot alle lag. Vant mot Kristiansund.
2. RM U15 Volda 8. februar: Vi greier ikke å stille lag, da vi ikke får dispensasjon for våre
spillere født i 2003.
3. Ranking 4 i U15 i Volda den 7. mars: Fellesturnering med Sogn og Fjordane. 5 lag stiller
denne gangen. Svelgen vinner turneringen. Vi taper 2-1 for Volda etter en utrolig god kamp.
3. plass.
4. Blindheimscupen 2015 17. – 19. april: Vi stiller med flere unge spillere og med et par nye
overårige spillere. Kjekke kamper og mye godt spill. Vi ble nr. 4 etter en god bronsefinale som
vi taper 1-2 mot Førde.
Høsten 2015 (sesongen 2015/2016): 10 gutter på U15-laget. 2 skadede spillere gjør at vi er kun 8
spillere før jul.
1. Ranking 1 i U15 i Volda den 17. oktober: Innledende runde ender med tap 0-2 mot Volda 1,
1-2 mot Førde og seier 2-0 mot Volda 2. Vinner semifinalen greit mot Volda 2.
2. Ranking 2 i Hornindal 14. november: Hele 7 lag med denne gangen. Kjempeflott. Vi greier å
vinne bronsefinalen 2-1 mot Førde 1, og guttene og trener er strålende førnøyde.
4 nye spillere løser lisens i desember, og i tillegg til 2 jenter som ikke har lag å spille for er vi klare for
2 lag i U15 i 2016. Flott!
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3. nivå – Utvikling (U17 og U19, 15 – 19 år)
Våren 2015 (sesongen 2015/2016)

4.

5.
6.

7.

8.

1. Regionmesterskap for U17 i Træffhuset 08. februar. 11 lag
påmeldt, fordelt på 4 guttelag og 7 jentelag. Vi stilte med hele 4
lag,
2 jentelag og 2 guttelag. Ny rekord for klubben i U17!!
2. NM for Regionslag i Oslo 17./18. januar(for spillere under
16 år) Her deltok vi med 7 gutter og 4 jenter. Stor opplevelse for
våre spillere. Guttene ble nr. 2 etter å ha tapt knepent mot region
Øst, mens jentene ble nr. 7. Ingrid V Sunde, Ingrid Gladsøy,
Johanna Nygård, Hannah V Kristoffersen, Euryn Sol ble med på
regionlaget i M & R, hvor sluttspillet fant sted i Oslo, 7. plass ble
plasseringen på landsbasis.
3. RM U19 på Blindheim den 7. februar. Her stilte vårt GU17
lag utan forhåpninger om å vinne. Det endte også med en 3. plass
da både Volda og Blindheim ble for sterke for oss. Vi greide dermed ikkje å kvalifisere oss for
NM, men vi fikk likevel lov til å delta i NM da lag frå andre regioner trakk seg frå
arrangementet.
RM U17 den 8. februar i Molde. Her stilte Volda, Blindheim, Molde 1 og Molde 2 i
gutteklassen. Blindheim vant turneringen, og dermed er det de som får dra til Bodø på U17
NM.
Elles så var det kjekt å arrangere RM på hjemmebane. Mange ivrige foreldre hjalp til i
sekretariat og i kiosk.
Ranking U17 i Volda den 8. mars. Vi stilte bare med 1. laget vårt, da 2. laget ikkje ønsket 6
timer i bil på en dag for å bli «knust» av Volda og Molde 1.
Norgesmesterskap for U19 i Tønsberg den 20. – 22. mars. Våre unge gutter ble påmeldt for
å få erfaring fra et stort mesterskap. Vi hadde ingen forhåpninger om å oppnå en god
plassering, og vi var derfor svært godt fornøyde med en 11. plass av totalt 16 lag. Guttene
vant 2 kamper av de 6 kampene de spilte.
Blindheimscupen 2015 17. – 19. april: Vi stilte med 2 lag i Gutter U17 klassen.5 lag deltok,
men Blindheim stilte med et U19 lag som de trakk fra turneringen på søndag. Dette ble en
avskjedsturnering for de alle fleste guttene på vårt 2. lag. Det har vært en tung sesong for
dem, og de har egentlig vært sjanseløse i alle kampene de har spilt. Nivået i Møre og Romsdal
er utrolig høyt, så da er det ikke lett å være et 2. lag.
I tillegg stilte vi med 2 lag i J17 klassen; ett ”nybegynnerlag” og ett mer rutinert.
Blindheimscupen er alltid en fin og sosial turnering som markerer slutten på volleyballsesongen.
Jente 17 og J19 kom på en flott 2. plass i sesongen. De fleste spillerne spiller på begge lagene.
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Høsten 2015 (sesongen 2015/2016)
1. Ranking 1 i Hornindal den 18. oktober: Overnattingstur for våre gutter for å komme tidlig i
gang med turneringen neste morgen. Etter seieri innledene runder mot Førde og Volda 1, ble
det tap mot Volda 2. Finale mot Volda 1, og den tapte guttene 0-2 (18-25, 25-27)
2. Ranking 2 i Hornindal den 15. november: Denne runden vant våre gutter alle de innledene
kampene. I finalen mot Førde ble det et surt 1-2 tap (20 – 25, 25 – 12, 8 – 15)
3. Jente 17 stiller med ett lag denne sesongen. Euryn Sol deltok på region-laget J17, hvor M & R
kom på en 5. plass på landsbasis.

4. nivå – Prestasjonsnivå 2 (Seniorer og 15++)
Herrer 2. divisjon:
Våren 2015 (sesongen 2014/2015)
7 lag deltok i 2. divisjon i Møre og Romsdal i
sesongen 2014/15. Blindheim var det suverent
beste laget, og de rykket da også opp i 1.
divisjon. Volda ble litt for sterke for vårt lag, så
da ble det 3. plass. Andre lag i serien var:
Tingvoll, Frode (Eide), Isfjorden og Averøy.
Høsten 2015 (sesongen 2015/2016)
Denne sesongen er det kun 4 lag i divisjonen. Blindheim rykket opp, Volda valgte å spille i Sogn og
Fjordane og Isfjorden la ned sitt lag. Så langt i sesongen så har vårt herrelag spilt 2 kamper mot hvert
av de andre lagene. De har vunnet 4 av kampene og har 2 tap (mot Averøy og Tingvoll).
Senior herrer: Her er det 8-10 herrer som trener i Fuglsethallen en kveld i uka. 4 av seniorene har
hjulpet vårt unge herrelag i 2. divisjon. Flott med rutine i laget for de yngste spillerne!
Damer 2. divisjon:
Høsten 2015 (sesongen 2015/2016) Jentelaget stiller nå
i klassene: 2. divisjon og 3. divisjon. Jentene har blitt
mere samspilte og de gjør det veldig bra! De fleste spiller
på begge lag, det blir derfor mange treninger og kamper,
noe vi ser resultater av. Spillerne gjør det jevnt over bra.
Lagene har Steinar Sunde som trener. Jentene har det
sosialt på trening og fritid, de trives sammen og latteren
sitter løst :)
Senior damer: Her er det 8-10 damespillere som møtes
hver mandag til trening. De stiller ikke i noe divisjon spill, men kan være en back-up for 2. divisjon om
vi mangler spillere der.
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Sandvolleyball sommeren 2015
1.Bedriftsturnering i sandvolley på Bekkevoll fredag 1. juni. 12
deltakende lag. Vi arrangerte turneringen for 11. året sammen
med Istad Kraft.
2.Volleyballskole for gutter og jenter 12 – 17 år i sandvolley 2.
juni. 36 deltakere påmeldt, og 32 av dem deltok fra 11.00 –
15.00 i sanda på Bekkevoll.
3.Møre Tour / Molde Open 3. Juni - Sandvolleyballturnering for
voksne.
4.Deltagelse i flere av turneringene i Møre Tour – senior og junior. 12 jenter og 8 gutter
løste lisens og trente mot NM i sandvolleyball i Kristiansand og regionlags NM i Oslo.
Hele regionslaget for gutter og jenter kom fra Molde vbk. Molde vbk stilte med 5 lag i
NM i Kristiansand. 1 U15, 3 U17 og 1 U19. Lokalt har 10 ungdommer og 8 seniorer deltatt
på Møre tour.

4: Medlemstall
Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

0
0
0

3
13
15

29
32
61

3
0
3

Medlemsutvikling

Kvinner
Menn
Totalt

31.12.2014
35
41
76

31.12.2015
51
66
117

8

26 år og
eldre
16
22
38

Totalt
51
66
117
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5: Årsregnskap
Inntekter
Medlemskontigent

kr

25 500,00

Treningsavgift

kr

6 000,00

Molde Kommune

kr

18 200,00

NM - egen betaling

kr

16 000,00

Egenandel Blindheimcup

kr

27 329,00

Egne turneringer

kr

9 254,00

Gjensidige

kr

M og R Volleyballkrets

kr

3 600,00

Sandvolleyballskolen

kr

3 700,00

Prosjekt tilhørighet

kr

13 500,00

Norges Idrettsforb

kr

38 770,00

Tofte Gjennvinning

kr

5 000,00

DNB

kr

5 000,00

Sparebanken Møre

kr

55 000,00

Istad Kraft

kr

15 000,00

Refusjon fergekort

kr

2 475,00

Salg Enjoy kort

kr

47 750,00

Renter

kr

57,00

Sum inntekter

kr 292 135,00

-

Ugifter
Utgifter turneringer

kr

5 659,00

Halleie

kr

43 386,00

Volleyballkretsen

kr

68 650,00

Norges Volleyballforbund

kr

4 000,00

Utstyr og rekvisita

kr

19 222,00

Blindheimscup

kr

29 370,00

NM - utgifter

kr

40 091,00

NM-genser

kr

2 813,00

Dommerutgifter

kr

4 821,00

Kompetanseheving

kr

5 000,00

Spiller støtte (NM-RM)

kr

3 000,00

Fergekort

kr

3 200,00

Enjoy kort

kr

32 400,00

Div./Gebyr innkreving

kr

2 569,23

Gebyr

kr

229,00

Sum utgifter

kr 264 410,23

Resultat

Kr 27 724,77
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Økonomi:
Den økonomiske situasjonen til Molde Volleyballklubb er god, vi har hatt ett stigende antall
medlemmer og resultatene rent sportslig har vært gode. Takket være godt arbeid i jobben
mot sponsorer har vi fått inn god støtte fra dem sist år og det har medført at vi for
regnskapsåret 2015 kan bokføre ett overskudd på kr 27.700,-.
Molde kommune satser nå stort for å få oppgradert hallkapasiteten i kommunen og da må vi
regne med høyere halleie fremover samtidig som at vi har ett forbund og en krets som sliter
økonomisk så vil vi her måtte regne med økte utgifter for å være med på turneringer.
Samtidig blir vi stadig flere lag og det gir oss også en utfordring i få nok treningstider.
Nå som vi ser at stadig flere bedrifter sliter så må vi bli enda flinkere til å markedsføre oss og
synliggjøre verdien i det vi gjør overfor de lokale bedriftene. Vi må ha en god dialog med
sponsorene og aktivt reklamere for de mot våre medlemmer, foreldre og andre vi måtte
komme i kontakt med gjennom vår aktivitet.
Klubben har ett godt økonomisk fundament og vi har godt med utstyr til våre enkelte lag og
nå har vi også fått en treningsdresskolleksjon som medlemmene kan kjøpe seg hos Sport 1.
Med en fortsatt bevist kostnadskontroll og god økonomisk styring så ser fremtiden lys ut for
Molde Volleyballklubb.

6: Våre hovedsponsorer i

I tillegg har vi småsponsorer fra:
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