
Trondheim 10.02.2019 

Årsmelding for Volleyballgruppa, 2018 

Trolla Volleyball har i 2018 hatt 9? aktive medlemmer. Alle skal være medlemmer i Trolla IL, samt 
betale treningsavgift på 600 kr til idrettslaget. Treningsavgiften er ment å skulle dekke deltakeravgift 
på turneringer, samt litt ekstra (førstehjelpsutstyr etc.) 

Vi har hatt treningstid i gymsalen på Ila skole torsdager kl. 20.30-22. Oppmøtet på trening varierer 
veldig fra 4-12 stk (det hender seg at vi har med noen gjester), men humøret er alltid på topp. Vi er 
alltid åpen for å ta imot nye spiller, både fra Trolla men også andre som er interessert.  

I perioden mellom 1.juni og 1.september får vi ikke leie gymsalen, men prøver da å spille 
sandvolleyball så ofte vi får til. 

I 2018 deltok vi på to turneringer. På Idrettsfestivalen deltok vi i klassen for nybegynnere og håpet på 
å gjenta eller forbedre 2.plassen fra året før. Dessverre måtte vi se oss slått allerede i første kamp i 
mellomspillet. Vi hang ikke med hodet av den grunn, men hadde en hyggelig kveld på Cupfæsten. Vi 
deltok også på HEL Volley-turneringa på Stjørdal 17.mars. Der endte vi på 2.plass etter en meget 
spennende finalekamp. HEL Volley er en mix-volleyballturnering som arrangeres hvert år i samarbeid 
mellom Norges Volleyforbund Region Trøndelag, Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets, Midt-Norge 
Sør Bedriftsidrettskrets samt ett eller flere lokale Idrettslag. På disse turneringene arrangeres det 
også minivolleyballintroduksjon med instruktører fra Norges Volleyballforbund. Dette for at barn i 
alderen 6-12 år skal få prøve seg på minivolleyball (en barnevennlig variant av volleyball). Med tanke 
på at 4 av 6 deltakende barn var fra Trolla, må vi kunne si at Trolla gjorde seg bemerket i 
minivolleyballmiljøet.  

I forrige årsmelding ble det skrevet at vi tenkte å kjøpe inn noen baller og førstehjelpsutstyr. Dette er 
fortsatt ikke blitt gjort, men håper å kunne gjøre det i 2019. 

Deltagelse på Idrettsfestivalen, Nyborg Cup, HEL-volley og eventuelt andre turneringer vurderes 
fortløpende ut fra økonomi og spillere tilgjengelig.  

Undertegnede har fungert som kontaktperson for laget, og fortsetter med det i 2019 dersom ingen 
motsetter seg dette. 

 

For Volleyballgruppa 

 

Gunn Merethe B. Thomassen 

 

 


