Verksamhetsberättelse 2019/20
Säsongen då ett virus vände
hela världen upp och ner

Innehåll
1.

Styrelsens berättelse........................................................................................................................ 2

2.

Senior ............................................................................................................................................... 3

3.

2.1.

Damer Elit............................................................................................................................ 3

2.2.

Herrar Elit ............................................................................................................................ 3

2.3.

Damer B............................................................................................................................... 4

2.4.

Damer C............................................................................................................................... 4

2.5.

Herrar B ............................................................................................................................... 5

2.6.

Motion................................................................................................................................. 5

Barn och ungdom............................................................................................................................. 6
3.1.

IFU – Introduktion, fortsättning, utveckling ........................................................................ 6

3.2.

Fyrmannavolley (Level 4-7) ................................................................................................. 7

3.3.

Kidsvolley (Level 1–3) .......................................................................................................... 7

4.

Beach ............................................................................................................................................... 8

5.

Marknad och sponsor ...................................................................................................................... 9

6.

Kommunikation................................................................................................................................ 9

7.

VolleyVågen ................................................................................................................................... 10

Adress
Hylte/Halmstad Volleybollklubb
Klyvaregatan 5
302 90 Halmstad

Organisationsnr.
849201-2201
Plusgiro
89 20 29-0

info@hhvolley.se
hhvolley.se
@hhvolley
@hyltehalmstadvolley

1

1. Styrelsens berättelse
Verksamhetsåret 2019/2020 är ett år som sticker ut på många sätt. Självklart har coronapandemins
framfart påverkat vår förening, precis som den har påverkat övriga idrottsföreningar och hela
samhället. Vi fick inte veta hur det kunde ha gått för alla lagen. Detta skapade i början frustration men
efter hand insåg vi alla att det fanns inte mycket annat att göra än att avsluta säsongen.
Men det finns många glädjeämnen att ta med sig in i framtiden:
•

100 procents ökning av antalet deltagare i vår barn- och ungdomsverksamhet.

•

Renoveringarna i Örnahallen är klara och det möjliggör en återstart i Hyltebruk. Det blir extra
spännande i och med att klubbens stora integrationsprojekt VolleyVågen drar igång.

•

Det finns en positiv känsla i föreningen eftersom fler och fler personer har börjat engagera sig.
Ett antal projektgrupper som arbetar med olika fokusområden har bildats.

•

Ekonomin är i balans trots att vi fick ekonomiska avbräck under slutdelen av säsongen till följd
av coronapandemin.

•

En grupp har arbetat med en totalgenomgång av klubbens struktur och organisation. Denna
analys ligger till grund för vårt fortsatta arbete under kommande verksamhetsår.

Avslutningsvis vill vi tacka alla spelare, tränare och övriga medlemmar för era insatser under den
gångna säsongen. Ett tack riktas även till våra sponsorer och alla personer som har engagerat sig i
föreningens verksamhet.
Verksamhetsåret har som vanligt varit både roligt och spännande men även krävt en hel del oväntat
arbete i och med coronapandemin. Vi ser fram emot nästa verksamhetsår och de utmaningar och
framgångar som väntar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Hylte/Halmstad Volleybollklubb
Mårten Johansson
Ordförande

Hampus Hedenberg
Ledamot

Julius von Martens
Sekreterare

Marcus Nilsson
Ledamot

Richard Engberg
Kassör

Sten-Harald Söderström
Ledamot
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2. Senior
Hylte/Halmstad Volleybollklubb har totalt fem seniorlag, tre på damsidan och två på herrsidan. Därtill
har föreningen motionsverksamhet i såväl Halmstad som Torup.
Föreningen är en av få idrottsföreningar i Sverige som kan stoltsera med att ha två elitlag. Detta är
något som kräver mycket arbete, men som också skapar unika och häftiga möjligheter.

2.1. Damer Elit
Inför säsongen var förhoppningarna höga. På pappret fanns ett starkt lag och dessutom med en ny
spännande tränare med erfarenhet från toppnivå i Polen. Höstsäsongen blev dock strulig och det var
svårt att riktigt svetsa samman laget. Inte minst då inledningen av säsongen kantades av många
skador.
Den verkliga vändningen kom först i januari när laget spelade match om tredje pris under GP i
Uppsala. Laget hade ett tillsynes hopplöst underläge med 0-2 i set, men lyckades vända till vinst med
3-2. Därefter började allt gå åt rätt håll för laget. Sista seriematchen avslutades med en stabil
bortaseger mot Örebro, som hade vunnit GP och dessutom var serieledare.
Segern innebar ett kvitto på att spelarna tycktes ha hittat varandra och laget presterade på en nivå
som matchade såväl förhoppningar som förväntningar. Laget verkade redo att ta sig an det stundande
slutspelet och tycktes ha goda chanser att gå hela vägen. Om så var fallet kommer vi aldrig att få veta,
men laget slutade på en hedervärd tredjeplats efter grundserien.

2.2. Herrar Elit
Även elitherrarna hade ett starkt lag, bestående av tio svenska och fyra utländska spelare. Laget hade
en lång och lyckosam försäsong. Något som troligen satte prägel på första halvan av säsongen. Innan
juluppehållet hade laget mött alla elitseriekonkurrenter och var då obesegrade, med en setskillnad på
30-3.
Under GP var ambitionen att ta hem säsongens första titel. Laget gick in i turneringen som favoriter,
men tyvärr blev det ett riktigt bottennapp när de i semifinalen ställdes mot ett fjärderankat
Örkelljunga. Förlust innebar spel om tredjeplatsen, men laget slutar på fjärde plats i turneringen efter
förlust mot Falkenberg.
Efter GP gick laget in i en tung träningsperiod för att ordentligt förbereda sig för stundande SMslutspel. Revanschlusten var enorm, men revanschen uteblev och laget slutade på en andraplats efter
grundserien.

Adress
Hylte/Halmstad Volleybollklubb
Klyvaregatan 5
302 90 Halmstad

Organisationsnr.
849201-2201
Plusgiro
89 20 29-0

info@hhvolley.se
hhvolley.se
@hhvolley
@hyltehalmstadvolley

3

2.3. Damer B
Laget, som spelade i Division 2 Västra, började säsongen med en trupp på cirka 20 tjejer där endast
några få hade spelat ihop förut. Under lagets första sammandrag förlorades dessvärre alla matcher,
även om flera var jämna. För att analysera vad som hade fungerat bra och mindre bra fördes statistik
och anteckningar under matcherna. Detta utgjorde sedan underlag för att planera veckans träningar.
Under säsongens lämnade ett antal spelare laget på grund av flytt, jobb och skador. Men en stark
kärntrupp på omkring åtta personer gjorde att laget kunde fortsätta utvecklas och vid mitten på
säsongen började laget vinna matcher. De tog sig från en sjunde plats i serien upp till en delad fjärde
plats vid säsongens slut.
Extra minnesvärt från säsongen var när ett antal tjejer från laget fick chansen att spela med elitlaget.
Fantastiskt inspirerande att se hur de uttagna tjejerna tog sig an denna utmaning och visade att det
inte är så långt kvar tills de kan konkurrera med Sveriges volleybollelit.

2.4. Damer C
Under säsongen bestod laget av omkring 25 spelare i åldrarna 14-17 år. Laget spelade med två lag i
Sydsvenskan, vilket är en serie som spelas i sammandragsform, och totalt spelades sex omgångar,
varav den första omgången i Halmstad Arena. För tjejerna var det första gången som de fick prova på
att spela matcher mot seniorer. Något som spelarna tyckte var både nyttigt och kul, men även svårt.
Vid första sammandraget slutade de två lagen på plats åtta respektive nio av totalt tio lag. Därefter
gick det bara bättre och bättre. I februari, vid ett sammandrag i Växjö, slutade ett av lagen på andra
plats av totalt tio lag.
När säsongen summerades hade de två lagen placerat sig på fjärde respektive sjunde plats av totalt
arton olika lag som deltagit under året. Det är värt att poängtera att Damer C aldrig toppade något lag
utan hela laget har varit delaktiga i framgångarna. Det ska bli kul att följa lagets utveckling i framtiden.
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2.5. Herrar B
När säsongen startade stod föreningen utan ett B-lag på herrsidan. Detta berodde bland annat på att
ett antal spelare från förra säsongen hade flyttat och att laget saknade tränare. Att återskapa ett
Herrar B blev en hög prioritet för klubben. Säsongen inleddes med att rekrytera spelare och tränare.
Det fanns ett stort intresse och i början av 2020 genomförde det nya Herrar B sin första träning.
Laget har sedan dess tränat en gång per vecka, men många av spelarna deltog även på föreningens
motionstid för att kunna spela volleyboll två gånger per vecka. Laget har under säsongen inte deltagit i
någon serie eller turnering utan fokuserat på att bygga upp laget.
Inledningsvis bestod laget i huvudsak av spelare i åldrarna 20-30 år. Mot slutet av säsongen bjöds även
ett antal ungdomsspelare in till träningarna. En handfull ungdomar i 15-17-årsåldern blev snart en
given del av laget. I samråd med spelarna valde föreningen att anmäla laget till Division 3 och till
säsongen 2020/21 ska antalet träningar öka till två per vecka.

2.6. Motion
Föreningens motionstider är en tid för alla, oavsett kön, ålder eller volleybollbakgrund. Här möts de
som tycker att volleyboll är roligt, utan krav på prestation eller träningsfrekvens. Motionstiden fyller
dessutom ett syfte ur integrationssynpunkt eftersom många av motionärerna är nyanlända och har
inte sina rötter i Sverige. Motionstiden är ett tillfälle där människor oavsett bakgrund kan mötas och
ha roligt ihop på och utanför volleybollplanen.
På måndagskvällarna träffades Hyltes motionärer i Torups idrottshall och den gångna säsongen var det
omkring 8-10 personer som deltog per gång.
På torsdagskvällarna träffades Halmstads motionärer i Sturehallen. Här ökade antalet deltagare stadigt
under säsongen och ibland behövdes det tre planer för att alla skulle få plats. Sällan var antalet
motionärer under 20 personer.
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3. Barn och ungdom
Glädjande nog tycks intresset för volleyboll vara stort bland barn och unga i vårt verksamhetsområde.
Antalet aktiva barn- och ungdomar i Hylte/Halmstad Volleybollklubb har dubblerats sedan förra
säsongen. Detta har inneburit att många av föreningens träningsgrupper har vuxit och även nya
träningsgrupper har startats.
Våra barn och ungdomar är dessutom mycket duktiga och inte mindre än två av föreningens spelare
har blivit antagna till Riksidrottsgymnasiet för volleyboll och beachvolleyboll i Falköping. Ett stort
grattis och all lycka till Sonja Grahn och Alexandra Jedrycha.
Värt att poängtera är att tränare och spelare har varit exemplariska när det gäller att följa de regler
och riktlinjer som både Folkhälsomyndigheten och föreningen satte upp när coronapandemin blev en
del av vår vardag. Gemensamhetsytor undveks, den handsprit som hade placerats i hallen nyttjades
frekvent och träningsupplägg styrdes om på ett sätt så att träningsverksamheten kunde fortgå. En
högst imponerande och anmärkningsvärd insats.

3.1. IFU – Introduktion, fortsättning, utveckling
Gruppen riktar sig framförallt mot ungdomar födda 2003-2005 och är en av träningsgrupperna där
antalet nya spelare har varit som allra störst. För att på bästa sätt utveckla både nybörjare och de som
har tränat i några år startades två parallella grupper. På träningarna välkomnas såväl tjejer som killar
och under säsongen var det omkring 25 tjejer respektive 15 killar som deltog.
Gruppen tränade två pass per vecka och under vissa träningar har det varit fullt på samtliga planer i
Sturehallen. Det innebär total 36 ungdomar under en och samma träning. Efter att coronapandemin
drog igång märktes inte någon större minskning i träningsnärvaron, utan ungdomarna verkade vara i
behov att få träffa sina kompisar och de ville verkligen fortsätta spela volleyboll.
Många ungdomar valde dessutom att dubbelträna med föreningens seniorlag, vilket ses som ett
tydligt tecken på att spelarna är mycket motiverade och engagerade i sin idrott. Även om spelarna inte
fick möjlighet att visa vad de kan under SM så kan de glädjas åt en första- och en tredjeplats vid de två
U16/17-sammandrag som hann genomföras samt en tredjeplats i en Gränsfejd för U16.
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3.2. Fyrmannavolley (Level 4-7)
Laget har huvudsakligen tränat och spelat level 5 och när säsongen inleddes bestod laget av omkring
tio flickor och pojkar, vilket gjorde att man vid den första turneringen åkte med ett mixat lag. En
turnering som dessutom var den första för några av spelarna. Laget hade en trevande start men växte
sig in i turneringen och var på håret från att ta revansch i kvartsfinalen när de ställdes mot segraren i
deras egen grupp.
En bit in på säsongen hade laget utvecklats mycket och dessutom fått ett antal nya spelare i truppen.
På träningarna var antalet spelare ibland uppe i 20 flickor och pojkar i åldrarna 10-14 år. Dubbleringen
av antalet spelare är fantastiskt rolig och trenden tycks hålla i sig även till nästa säsong eftersom än
fler ungdomar har hört av sig och visat intresse.
Ungdomarna fortsatte att utvecklas mycket under säsongen och på slutet fanns flera flick- och pojklag
på olika nivåer, vilket resulterade i allt bättre spel. Hade inte coronapandemin satt stopp för fortsatta
turneringar skulle några av spelarna även satsat på att delta i level 6.

3.3. Kidsvolley (Level 1–3)
Träningsgruppen är för barn mellan sex och nio år. Målet med gruppen är att barnen ska få lära sig hur
man spelar Kidsvolley på ett lekfullt och roligt sätt. På träningarna får barnen utveckla sin motorik,
styrka, snabbhet och balans. Dessutom läggs det stor vikt vid att lära barnen att samarbeta i grupp.
När det börjar bli varmt ute har gruppen även träningar utomhus på beachvolleybollplanerna utanför
Sturehallen. Barnen uppskattar att träningarna är fyllda av lek och utan krav på prestation. Ibland får
barnen hitta på saker som inte har med volleyboll att göra, så som att massera varandra med bollar
eller göra sandänglar.
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4. Beach
Först och främst ett stort grattis till våra SM-guldmedaljörer Elsa Malmberg och Sanna Madestam som
vann U16 samt Ewa Kalinowska och Jacqueline Sebetovska (Svedala Volley) som vann Veteran 35+.
Fina bedrifter stod även flera andra medlemmar för och totalt blev det två guld, ett silver och tre
brons under SM-tävlingarna ute i Tylöbäck.
För tre säsonger sedan inledde Hylte/Halmstad Volleybollklubb en satsning för att på allvar få igång en
beachverksamhet. Detta gjordes möjligt tack vare ett initiativ från ett antal beachentusiaster som var
sugna på att dra igång en träningsverksamhet. Intresset för beachvolleyboll är stort i Halmstad och
föreningen är mycket stolt över att kunna erbjuda även beachvolleyboll till sina medlemmar.
Inför säsongen ställdes dock beachsektionen för ett par utmaningar. Den första när en handfull av
tränarna valde att ta ett steg åt sidan. Flytt, nya jobb och andra uppdrag i föreningen var några av
anledningarna till dessa beslut. Sektionen gjorde därmed en inventering av medlemmarna och
lyckades samla ett stort antal nya tränare, vilka alla har gjort ett fantastiskt arbete under sommaren.
Den andra utmaningen kom då kommunen lät meddela att föreningen inte kunde använda
Engelbrektsplanerna i den omfattning som önskades. Lösningen kom efter kontakt med BeachTravels
som helt gratis kunde tänka sig att låna ut både nät och stolpar. Kommunen gav sitt godkännande för
att beachsektionen fick bygga fasta planer ute i Tylöbäck och kort därefter skickades nät och stolpar
från Stockholm och planerna kunde byggas.
Hylte/Halmstad Volleybollklubb vill att beachvolleyboll ska kunna växa såväl inom föreningsidrotten
som utanför. För att tillgodose det stora intresset anser föreningen att fler planer behöver byggas i
centrala Halmstad. Föreningen har valt att skicka in ett förslag till Halmstad kommun om detta.
I likhet med föregående var det runt 70 personer som fyllde i den intresseanmälan som gick ut före
sommaren. Under säsongen har sju träningsgrupper varit igång och de flesta måndagar har samtliga
planer varit fyllda, oavsett väder. Som tack för BeachTravels fina gest valde beachsektionen att
fortsätta med deras idé om torsdagsbeach. Torsdagsbeachen är en återkommande turnering av social
karaktär där alla intresserade får vara med och som mest var det 26 spelare.
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5. Marknad och sponsor
Det uteblivna slutspelet gjorde att det ekonomiska läget blev en aning ansträngt och pressen var stor
när intäktsbortfallet konstaterades. Tack vare många goda idéer, våra medlemmars engagemang och
insatserna från vårt sponsorteam klarade föreningen av denna kris.
Pandemin har i de flesta fall varit en börda, men den har även lett fram till en uppfinningsrikedom.
Vem hade i augusti, när säsongen startade, kunnat tro att handsprit och chips kunde vara en fin
kombination att sälja till nära och kära?

6. Kommunikation
Hylte/Halmstad Volleybollklubb har under säsongen arbetat med att modernisera och tydliggöra sin
kommunikation. Styrelsen har förstärkts av nya och unga medlemmar som har ett intresse och
kunnande kring området. En ny kommunikationspolicy är under framtagande och en av ambitionerna
är att framöver öka delaktigheten. Hela klubbens verksamhet ska synas och få ta mer plats i den
externa kommunikationen.
Som ett led för att tydliggöra kommunikationen har föreningen valt att enbart ha ett Instagram-konto.
Detta konto ska användas gemensamt för klubbens aktiviteter, istället för att dela upp föreningens lag
och aktiviteter på flera konton. Det nya kontot heter @hyltehalmstadvolley.
Klubbens hemsida och Facebooksida är fortfarande igång och uppdateras kontinuerligt.
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7. VolleyVågen
I augusti 2019 etablerades en dialog mellan Hylte/Halmstad Volleybollklubb och fastighetsbolaget Bra
Bostad. Företaget uttryckte ett intresse för att inleda ett samarbete i Hylte kommun. Dialogen
mynnade ut i en ambition om att starta ett projekt med syfte att arbeta med integration och ökad
folkhälsa genom volleyboll.
Under vintern förankrades idéerna med flertalet olika intressenter, däribland Hylte kommun, Region
Hallands lokala nämnd i Hylte och RF-SISU Halland. Intresset för projektet var stort och därför valde
Hylte/Halmstad Volleybollklubb, Bra Bostad och Hylte kommun att bli samarbetspartners. Projektet
fick namnet VolleyVågen.
Hylte kommun ansökte om finansiering för projektet genom Länsstyrelsens § 37a-medel och i juni kom
glädjande nog ett positivt besked. Projektet beviljades 500 000 kronor under ett års tid med start från
den 1 september 2020.
Ett första planeringsmöte hölls under sommaren och i skrivande stund är rekryteringsarbetet av
projektpersonal i full gång och halltider bokas. Projektet kommer dessutom behöva ideella ledare och
mentorer i Hylte och ambitionen är att hitta en bred sammansättning av personer som är engagerade.
Hylte/Halmstad Volleybollklubb har stora förhoppningar med VolleyVågen. Projektet hoppas bidra
med en positiv utveckling av både barn-, ungdoms- och motionärsverksamhet i hela Hylte kommun.
Målet är att volleybollen ska bidra till en stärkt integration och att samtliga invånare i kommunen
erbjuds fler möjligheter till en aktiv fritid och därmed en ökad folkhälsa.
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