Verksamhetsberättelse
Året 2020
Fastställd av årsmötet 2021-03-24

Allmänt
Året 2020 började med ett av Östersund Volleys häftigaste event på länge när
Vinterparken först bjöds på en Snowvolleyfestival med en massa tävlande
spelare, inspirerande motionärer och mängder av prova-på-ungdomar. Följt
av nästkommande helgs Snowvolley-SM på Stortorget.
Strax därefter bröt pandemin loss och föreningen har kämpat med att anpassa
sig efter rådande restriktioner. Det kan enkelt sammanfattas att det har varit
tufft och många träningstillfällen har ställts in. Flertalet har kämpat på och
ställt om istället för ställa in och i slutet av året såg vi äntligen snowvolley
som träningsform på Parkskolan.
Under 2020 har klubben haft totalt XX medlemmar XX män, varav XX
ungdomar och XX kvinnor varav XX ungdomar), att jämföra med 82
medlemmar vid utgången av 2019.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av


Daniel Anundgård, ordförande



Olof Alexandersson, kassör



Niclas Svedling, vice ordförande



Javad Mokhtari, ledamot



Saloume Bazyan Pihl, ledamot



Jonas Nilsson, ledamot



Sharif Besharat, ledamot



Mateeullah Zahid, suppleant



Nurollah Rostami, suppleant



Bismillah Zahedi, suppleant

Verksamhet
Beachvolleyboll
Den populära beachcup ångade på varje tisdag. Från mitten av juni snittade
20 spelare Parkskolans tre beachplaner och samlade poäng till slutspelet. Ett
slutspel där Javad Mokhtari vann som totalsegrare och Sharif Besharat var
bäst för dagen och kan titulera sig klubbmästare.
Förutom denna beachcup har det spelats hejvilt med beachvolleyboll på
Parkskolan, Minnesgärdet och Surfbukten men någon riktig herr- och
damturnering blev aldrig av.

Volleyboll
Herrlaget
Östersund herrsida gjorde under 2020 en storsatsning och klev för första
gången sedan 1997 in i det nationella seriesystemet och division 2 norra.
Flertalet av spelarna gjorde tävlingsdebut i Umeå i oktober och svarade för
riktigt bra insatser. En månad senare stor Östersund Volley själva för
hemmaarena när 3 riktigt spännande matcher spelades i Fyrvallahallen.
Efter två sammandrag satte pandemin stopp för serien och herrlaget kom av
sig och siktar på nya tag 2021.
Spelande tränare för herrlaget var Bismillah Zahedi med stöttning av Daniel
Anundgård.
Damlaget
Träningstiden för damerna har haft fortsatt hög aktivitet med Saloume
Bazyan som tränare. Gruppen har delats upp i äldre där många satsar på
veteran-SM samt yngre där majoriteten består av gymnasieungdomar. Många
spelare deltar även på våra öppna träningar med juniorer.
Juniorer
Tiden är öppen för alla där både killar och tjejer tränar tillsammans. Saloume
Bazyan Pihl är huvudtränade och gruppen består av många regelbundna men
också många nya spelare.
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Kidsvolley
Barngruppen har under året vuxit från några barn till ett stabilt roligt gäng.
Huvudtränare Daniel Anundgård har fått bra hjälp av Jonas Nilsson och
Anna Bergman samt fler intresserade föräldrar.
Herrveteranerna
Herrveteranerna brukar normalt håller sig i form genom att röra boll en gång
i veckan med veteran-SM som slutmål. Under året hade laget svårt att få ihop
lag och deltag aldrig på veteran-SM. När sedan pandemin satt stopp för
mycket deltagande har denna grupp haft svårt att aktivera sig så
träningstiden har tillfallit det satsande herrlaget.
Damveteraner
När gubbarna haft det kämpigt har damerna tagit vid. Nya träningsgruppen
har bestått av ca 15 spelare en gång i veckan där Saloume Bazyan Phil är
ansvarig. Laget ställde upp på veteran-SM i Uppsala där de slutade på en 11:e
plats.

Snowvolley
Denna för andra året nya rubrik, snowvolley, kan det skrivas mycket roligt
om. Även i år kom förfrågan från förbundet om att arrangera Snowvolley-SM
som föreningen givetvis hoppade med på. Snowvolley-SM spelades på
Stortorget den 22:a februari och hade ett starkt startfält med regerande
mästarna/mästarinnor på plats. Extra kul också att Östersund Volley ställde
upp på herrsidan och bjöd på några jämna matcher men klarade tyvärr inte
att ta sig vidare ur gruppen. Efter en riktigt lyckad dag där hela föreningens
medlemmar ställde upp vann till slut Björn Berg/Philip Franzon/Sven
Nord/Daniel Lundstedt (IKSU) på herrsidan och Susanna Thurin/Kristina
Thurin/Tadva Yoken (08 BC/Lidingö SK) på damsidan.
Helgen innan SM bjöd Östersund Volley på snowvolleyfestival i
Vinterparken. Dagen bestod av en turnering på 6 planer för föranmälda lag
som vanns av Star Team, många barn och ungdomar som provade på,
grillning och mycket trevlig umgänge.
Östersund Volley hade sedan nät utlånat till Vinterparken under resten av
säsongen så alla intresserade kunde låna boll och spela.
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Ekonomisk redovisning
Kassör Olof Alexandersson redovisar de ekonomiska dokumenten i bilaga 1.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse bifogas i bilaga 2.

Avslutningsvis
Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka för året som gått.
Vi ser fram emot flera härliga stunder på volley- och beachvolleyplanerna
under 2021!

För Styrelsen
2021-03-24
____________________________
Daniel Anundgård
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