Spårvägens Volleybollklubb

Verksamhetsberättelse för Spårvägen Volleyboll verksamhetsåret 2015
Spårvägen Volleyboll har under året haft en styrelse med följande sammansättning:

Fram till årsmötet 28 april 2015
Ordförande:
Bitr. Ordförande
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleanter:

Mart Klaar
Niklas Wörmann
Brad Sipes
Agnieszka Stachowiak
Johanna Eriksson
Bozidar Stevanovic
Katrin Rau

(1 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år)
(1 år)
(2 år) (lämnade uppdraget 02/2015)
(1 år)

Revisorer:
Valberedning:

Damla Göktan
(1 år)
Thomas Walfridsson (1 år) och Moa Drakenberg (1 år)

Efter årsmötet och det extra insatta årsmötet 13 maj 2015 blev styrelsen så här:
Ordförande:
Bitr. Ordförande
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

Mart Klaar
Niklas Wörmann
Thomas Walfridsson
Agnieszka Stachowiak
Johanna Eriksson
Brad Sipes
Katrin Rau

(1 år)
(1 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år)
(1 år)

Revisorer:
Valberedning:

Damla Göktan
(1 år)
Elise Zuter (1 år) och Donovan Hughes (1 år)

Administration
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten utöver årsmötet och ett extra insatt årsmöte.
Styrelsen har även stått i kontakt vid speciella frågeställningar över mail och telefon.

Grundfakta om klubben och lagen.
Klubben har under året 2015 haft totalt 65 medlemmar och åtta aktiva trupper, Kidsvolley, två
Volley2000-lag (varav ett blev U16/U18), damlaget, tre herrlag samt ett mixlag. Spårvägens
hemmahall är som tidigare Skärholmen.
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Ungdomslagen
Under 2015 tränade det barn som volleyboll i Kidsvolley, Fyramanna och U16/U18.
Kidsvolley
Under hösten anordnade klubben för första gången ett Kidsvolley-lag. Laget tränas av Lovisa
Lagerholm och tränade en gång i veckan. Laget deltog inte i några turneringar.
Fyramanna
Under våren hade klubben två Volley 2000-lag. Det ena laget tränades av Laura Riiser. Laget
bestod av 10 spelare födda mellan 2003-2005. Laget tränade två̊ gånger i veckan. Under våren
ställde truppen upp med ett lag i Stockholm Volley Cup, U13. I slutet av vårterminen deltog
laget med två lag i Mikasa Challenge i Örebro.
Det ena laget coachade Laura och det andra coachades av en föräldrar. Lagen bodde i skolsal.
Det andra laget tränades av Johanna Eriksson. Truppens 7 spelare födda mellan 2000-2002
tränade två̊ gånger i veckan. Laget tävlade i Stockholm Volley Cup, U15. I slutet av
vårterminen deltog laget med två lag i Mikasa Challenge i Örebro. Det ena laget coachade
Johanna och det andra coachades av två föräldrar. Lagen bodde i skolsal.
Under hösten fick Lauras lag en till tränare, Adriana Cruz. Laget deltog i Stockholm Volley
Cup, U15. Laget deltog med ett lag i Trekungaslaget i Kungälv. Laget kom på en 7:e plats.
Under hösten sökte många nybörjare till klubben och ett nytt Volley 2000-lag startades med
Katarina Vuksanovic som tränare. Laget bestod av 7 spelare och tränade en gång i veckan.
Laget deltog inte i några turneringar.
U16/U18
Johannas Volley 2000- lag började under hösten spela 6-manna. Laget tränade två gånger i
veckan av Johanna Eriksson och Lovisa Eriksson. Laget deltog i Stockholm Volley Cup i
klasserna U16 och U18. Laget åker tillsammans med Volley 2000 till Kungälv och deltog i
Trekungaslaget i U18-klassen.

Damlaget
Övergripande ansvar för damverksamheten: Agnieszka Stachowiak, Gerald Tegnebratt
Kontaktperson gentemot styrelsen: Agnieszka Stachowiak
Ekonomi: Agnieszka Stachowiak
Damlaget tränar två gånger i veckan. I våras fokuserade damerna fortfarande på att rekrytera
nya spelare. För att få ihop ekonomin fortsätter dem att träna tillsammans med spelare från
andra korpenslag. Under säsongen fick de fyra nya spelare som har provtränat och stannat. Idag
har laget nio betalande medlemmar. Agnieszka Stachowiak och Gerlad Tegnebratt har delat
ansvaret för träningar under våren, men sedan hösten fick Gerald problem med knäna som ledde
till att han blev mindre och mindre aktivt och detta gjorde att Agnieszka tog hela ansvaret för
träningar.
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Under säsongen 2015 spelade damlaget med ett eget lag (Damlag Spårvägen) i Korpen. Tanken
var att laget också skulle spela i Sverigeserien men det har inte hänt något trots att klubben
försökte arrangera Svergieserie för både dam- och herrlag i hösten.

Mixlaget
Övergripande ansvar för damverksamheten: Agnieszka Stachowiak.
Kontaktperson gentemot styrelsen: Agnieszka Stachowiak
Ekonomi: Agnieszka Stachowiak
Våren 2015 spelade mixlaget fortfarande i Division 1 i Korpen, men sedan hösten 2015 spelar
mixlaget i Division 2. Under våren 2015 tränade mixlaget på måndagar varannan vecka och
från hösten 2015 tränar mixlaget regelbundet på måndagar varje vecka. Spelare från herrlaget
som tidigare var intresserade av att spela med mixlaget hoppade av och deras plats tog killar
som inte kunde träna med herrlaget pga. opassande träningstider. Alltså i nuläget består
mixlaget av spelare från damlaget som herrar som tränar enbart med mixlaget.

Herrlagen
Under 2015 hade Spårvägen tre herrlag verksamma (Spårvägen A, Oldies & Yahoos). Till
korpserie 2015/16 anmäldes 2 lag på herrsidan (Spårvägen Inter, Spårvägen Yahoos).
Spårvägen A/Inter
Under våren 2015 har Spårvägen A har coachats av Mart Klaar & Niklas Wörmann och under
hösten 2015 har Spårvägen Inter (nya namnet) coachats av Mart Klaar & Niklas Wörmann och
Milan Stockuka. Under våren vann Spårvägen A korpserien säsong 2014/2015 för andra gången
totalt men denna gång i överlägsen stil med endast 1 förlorat set. Skillnaden mellan oss och de
andra lagen var alltid Branislav som är anfallsmässigt en fullfjädrad spelare av division 1 klass.
A-laget har haft stabilt spel i främst anfall, block och serve men också haft stundtals bra
servemottagning. Centerspelet har utvecklats bäst under säsongen. Vi en stabil trupp på 9
spelare som vann serien.
Laget har även spelat i Sverigeserien med jämna mellanrum när matchsuget har varit stort.
Säsongen avslutades med en Spårvägen Mini Cup i Skärholmshallen tillsamman smed 2 andra
korp lag (SEB & Snipers)
Totalt under säsongen 2014/15 har A-laget spelat 69 set och endast förlorat 13 set.
Resultat för säsongen 2014/15:
• Korpen + träningsmatcher mot likvärdigt motstånd 36-4 i set.
• Sverigeserien 15-3 i set.
• Mot div 2 motstånd 5-6 i set.
Hösten 2015 startade med en trupp på 13 spelare i A laget. Med många ny spelare hade vi svårt
att få spelet att stämma till en början. Servemottganing var ett större problem under hela
säsongen men fick laget allt att stämma så var vi överlägset bäst på att blocka och anfalla.
A-laget deltog i Uppsala Cup (mot div 2 lag) under försäsongen och kom på en tredjeplats.
Spårvägen Herrar anordnade Spårvägen Cup med 7 deltagande lag i November 2015. Finalen
vanns av Bromma med 2-1 i set mot Spårvägen. Utöver det har herrarna även spelat
träningsmatcher mot främst Uppsala lag (division 2).
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Spårvägen Oldies (B-laget)
Spårvägen Oldies har tränats och coachats av Marcelo Gitterman under våren 2015.
Medelåldern ligger runt 30 och Oldies gör inte riktigt skäl för sitt namn längre. 2014/15 kom
laget på en övertygande 2:a plats i division 2 serien i korpen med endast 2 förlorade matcher.
Oldies hade det bästa anfallet i serien men hade brister i baggerspelet som fällde dem i
avgörande matcher. I ärlighetens namn fanns det endast 2 bra lag i serien och det var Oldies
och Lokomotiv 2000. Bästa placeringen någonsin för Oldies dock.
Oldies delades upp mellan A laget och Yahoos (C-laget) efter säsongen slut för att skapa större
trupper till båda lagen.
Till hösten 2015 räknade vi med att B-laget skulle ha minst 7-8 spelare som sedan skulle fyllas
på under säsongen. B-laget hade tyvärr endast 2-3 spelare visade det sig och vi fick fylla med
A-lags spelare. Lagsammansättningen haltade under hela säsongen 2015/2016 men var med
förstärkningarna från A-laget ett stabilt topplag och var 2:a i serien. Serien har varit bättre och
jämnare än året innan.
Spårvägen Yahoos (C-laget)
Spårvägen Yahoos har tränats och coachats av Christian Riiser under våren och under höstens
början av Milan Stockuka. Thomas Walfridsson tog över den rollen längre in i säsongen.
Under våren 2015 kom Yahoos 4:a i samma division 2 till en början serie som Oldies. Ett ganska
yvigt lag med relativt låg volleyboll kunskap men med stort hjärta och alltid fighting spirit ledde
laget till en 4:e plats.
Då det inte fanns en uttalad tränare/ ledare för Yahoos dök heller inga spelar upp från laget när
säsongen 2015/2016 började i augusti. Därmed lades Yahoos på hyllan för tillfället men
återuppstod som B-lag istället för Oldies.

Ekonomi
Klubben bedriver ingen skattepliktig näringsverksamhet.
Medlemskap i föreningen kostar 500 kr för aktiv och 100 kr för passiv medlem/år.
Träningsavgiften var 850 kronor/termin oavsett antalet träningar per vecka.
De intäkter klubben har kommer till största delen från träningsavgifter. Ungdomsverksamhet
ger även en del pengar i form av kommunala och statliga bidrag. Alla medlemmar bidrar till
intäkterna genom medlemsavgifter. Klubben har också fått bidrag från olika organisationer.

Övrigt
Under 2014 arbetade styrelsen med att ta fram klubbtröjor för våra spelare. Dessa leveredes i
januari 2015 och blev med stor glädje emot tagen av alla spelare och används flitig. Nu syns
Spårvägen VBK!!!
Den 24 mars 2015 arrangerade styrelsen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna en Idrottsskadekurs för medlemmarna för att öka säkerheten för alla som utövar sporten i vår förening.
Målet var att både tränare och aktiva spelare i varje lag ska kunna ge första hjälpen vid
idrottsskador under träningar eller matcher. Totalt 15 representanter från alla lag deltog.
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Styrelsen har arbetet med SISU Idrottsutbildarnas skattningsverktyg för Idrottslyftet för att
förbättra och utveckla föreningen. Den 8 april 2015 träffade styrelsen Marie Hedlund,
Idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna Stockholm/Stockholms Idrottsförbund för
utvärdering av detta och för att prata om hur vi kan samverka kring vår idrott och klubben.
Klubbens hemsida, www.sparvagenvolley.com, administreras av Mart Klaar, ordförande i
klubben. Respektive lag har en ansvarig som sköter uppdateringar för lagen.
De traditionsenliga sammankomsterna sker två gånger per år - säsongsavslutningsfesten och
Pepparkaksvolleyn. Pga. av halltiderna valde vi att ha säsongsavslutningen 2014/2015 för
ungdoms- och vuxenverksamheten separat. Den 21/5 2014 hade ungdomsverksamheten
avslutningsfesten med fika, prisutdelningar, gäster och volleybollspel. Vuxenverksamheten
avslutade med en turnering under sista träningen samt en ”Spelarträff” den 12 juni 2015.
Halloweenvolley blev en lyckad avslutning för Volley2000 innan höstlovet. Det var lek,
hinderbana, spel, utklädsel och godis. Barnen hade jätteroligt.
Pepparkaksvolleyn ägde rum den 16 december 2015 i A-hallen med många spelare från alla lag
samt familj och vänner. De närvarande delades in i blandade lag och möttes i en rafflande
turnering där volleybollnäten var täckta av lakan. Alla kalasade med pepparkakor och julmust.
Klubben visade upp volleyboll och gjorde reklam på olika sätt för att värva nya spelare till
ungdomslagen. Natalia Czermak höll i ett öppet prova-på tillfälle under sportlov 2015 i
Skärholmshallen. Det var främst pojkar som visade intresse, men även en tjej som nu spelar i
klubben. Klubben medverkade även under tre öppna prova-på-dagar i Liljeholmshallen under
”Höstlovskul” via idrottslyftet, där tre av våra yngre tränare representerade Volleyboll och
Spårvägen VBK.
Spårvägen VBK anordnade i november 2015 ”Spårvägen Volley Cup” med ambition att skapa
matchtillfällen för herr-, dam- och mixlag. Intresset från dam- och mixlag var tyvärr oväntat
låg och enbart herrlag spelade på cupen. Det blev 7 deltagande herrlag. Finalen i ”Spårvägen
Volley Cup 2015” vanns av Bromma med 2-1 i set mot Spårvägen.
Avslutning
Styrelsen vill härmed tacka alla som stöttat och hjälpt föreningen under det gångna året.
Tack för det engagemang ni lägger ner under er fritid, utan er skulle inte Spårvägens VBK
fungera!
Stockholm, April 2016

Mart Klaar
Ordförande

Niklas Wörman
Vice ordförande

Agnieszka Stachowiak
Kassör

Thomas Walfridsson
Sekreterare

Brad Sipes
Ledamot

Johanna Eriksson
Ledamot
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Katrin Rau
Ledamot
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