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Styrelsens berättelse
Styrelsen har under verksamhetsåret september 2018 till augusti 2019 bestått av: Ordförande
Sandra Petersson, vice ordförande och kassör Peter Ahlm, sekreterare Linus Oscarsson samt
ledamöter Arianna Benigno, Harjan Pook, Mats Porsklev och Andreas Andersson. Styrelsen har
haft möten månadsvis samt extra arbetsmöte.
Lunds VK har under året fortsatt sitt jobb mot målet om att bli en av Sveriges mest kompletta
volleybollklubbar. Bland klubbens framgångar på volleybollplanen detta verksamhetsår hittar vi
bland annat ett brons på Mikasa Challenge för Level 5 i Rödsvart grupp. Ett silver på killsidan i
U18SM. Klubben fick också smaka på den ädlaste valören när det blev ett guld i U16SM i den
röda klassen på flicksidan. Det blev guld även i sanden när Max och Emil Borna vann U18klassen på ett imponerande sätt. Klubben fick också äran att arrangera sitt första nationella
mästerskap när U23SM intog ISLK hallen under hösten. Arrangemanget blev lyckat och mycket
uppskattat bland deltagarna. Förhoppningen är att detta skall kunna bli en återkommande del i
klubbens verksamhet.
På seniorsidan kan vi konstatera att herrarna gjorde sin hittills bästa säsong och fick spela sitt
första slutspel där man dessvärre föll i åttondelsfinalen. Serien var jämnare än på mycket länge
och man kunde hota i princip alla lag. Den största skalpen togs när laget besegrade Linköping
(som senare vann SM-guldet) i grundserien på bortplan med 3-1. Damerna hade en tuffare säsong
vilket slutade med ett mindre lyckat kvalspel där laget dessvärre förlorade sin plats i Elitserien till
Värnamo. Efter en tid meddelade dock Degerfors att de ställde sin plats till förfogande och
därmed var Lund klara för spel i volleybollens finrum även till kommande säsong. Herrar B i
division 1 fortsätter att vara en grogrund får många av våra yngre talanger som knackar på dörren
till elitlaget och placerade sig i mitten av tabellen. Herrar C fick spela många tuffa matcher i
division 2 vilket resulterade i tre vinster på 14 försök. Även Damer B och C huserade i division 2
där B-laget hamnade på en slutlig tredjeplats och C-laget på en fin sjätteplats.
Klubben har fortsatt utvecklingen av beachvolleyverksamheten genom bildandet av en ny
verksamhetsgrupp ledd av Evelina Brink. Vi har arrangerat flera uppskattade turneringar och
samt ett beachläger för barn och unga. Stefan Sjöström har fortsatt sin anställning som
klubbchef. Stefan arbetar mycket med den dagliga administrativa delen samt sköter kontakter
med förbund, kommun och andra intressenter.
Styrelsen fortsätter att jobba för att få in fler människor i föreningen och verksamhetsområdena
vars huvudstyrka och/eller bakgrund inte är volleyboll. Detta har varit och är fortsatt en
utmaning och det är glädjande att vi har fått in flera nya tränare i våra grupper. Utan våra duktiga
tränare skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet. Vi ser med spänning mot framtiden och vi
vet att det finns en stor möjlighet att sprida intresset för volleybollen i Lund med omnejd,
framförallt bland barn och ungdomar. Vi jobbar oförtrutet vidare med att ta nya steg mot vår
vision och i Lunds VK finns det en plats för alla, gammal som ung!
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Genomförd verksamhet i de olika verksamhetsområdena
Marknad
Verksamhetsområdet redovisar ingen ekonomisk berättelse här utan hänvisar till
revisionsberättelsen. I korthet kan dock nämnas att resultatet för räkenskapsåret slutade på ett
plus på ca 68 000 kr.
Den 30 juni bestod klubben av totalt 634st medlemmar. Föredelningen på dessa medlemmar kan
läsas enligt nedan och inom parentesen ses förra säsongens siffror.
●
●
●
●
●

Juniorer 322 st (236).
Seniorer 221 st (213).
Beach 21 st (10).
Ej spelande tränare/styrelsemedlemmar 40 st (29).
Supporters/stödmedlemmar 30 st (47).

Medlemsavgiften har under året varit 300 kronor för både ordinarie medlem och stödmedlem.
Antalet sponsorer har under året i stort sett varit oförändrat och ligger runt 30 st. Några väljer att
stödja med ekonomiska medel och andra med tjänster vi annars hade behövt betala för.
Vid sidan av våra huvudsponsorer Euro Finans och Sparbanken Skåne söker klubben fortfarande
ett par större samarbetspartners som kan vara med på klubbens fortsatta resa mot att bli den
mest kompletta volleybollföreningen i Sverige.
Vår presentationsfolder med sponsorerbjudanden har uppdaterats. Den största utmaningen inom
sponsorområdet blir fortsatt att sätta fingret på och försöka formulera/förmedla varför våra
potentiella partners ska välja just volleyboll, med andra ord varför de ska stödja just oss och vår
sport. Vi tror att nyckel ligger i bredden som föreningen kan erbjuda i dagsläget med allt från
träning och lek för barn och ungdomar, beachvolley samt seniorvolleyboll på både tävlings- och
motionsnivå.

Utveckling
I arbetet kring klubbens utveckling har vi tidigare genom gruppdiskussioner försökt identifiera
utmaningar/frågeställningar både på kort och på lång sikt för att vi ska kunna växa. De största
utmaningarna vi brottas med är bland annat bristen på halltid, antalet ledare i föreningen samt en
större och mer välfungerande sponsringsgrupp. På kort sikt handlar det om att fylla våra
respektive arbetsgrupper med många personer som alla är villiga att jobba för att utveckla
klubben istället för att bördan ska ligga på några få personer.
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Kommunikation
Kommunikation innefattar alla de tänkbara sätt vi kommunicerar med våra olika intressenter på.
Främst handlar det om tre vägar; hemsida, media samt medlemmar.
Vår fina och informationsrika hemsida fortsätter att hålla en hög klass med täta uppdateringar
innehållandes både stort och smått. Målet på lång sikt är så klart att hemsidan ska bli en naturlig
samlingsplats för den som enkelt vill veta något om klubben och volleyboll kring Lund med
omnejd, såväl för medlem som icke medlem.
En annan plattform där vi kommunicerar information är via klubbens facebook-grupp.
Medlemsantalet fortsätter att ligga runt ca 400. Sidan fungerar otroligt effektivt för att få ut
viktiga budskap på ett snabbt och enkelt sätt. Dessutom stärker det klubbkänslan då
medlemmarna interagerar med varandra helt oberoende av lagtillhörighet. Via klubbsidan når vi
också många, totalt är det ca 1650 som ”gillat” vår sida.
Vi fortsätter att synas flitigt i lokalmedia (Hallå Lund!, Skånesport.se, Skånska Dagbladet samt
Sydsvenskan), framförallt genom med matchrapporter för våra elitlag men också mindre notiser
efter andra framgångar och även några större artiklar i samband med framgångar på
ungdomssidan.

Hemsidan Lundsvk.se
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Senior
Damer A:s säsong lyfte inte riktigt enligt planerna och laget fick kämpa i de nedre regionerna av
tabellen. Totalt blev det två vinster och en plats i kvalserien som slutade med att laget tappade sin
plats till Värnamo. Ett avhopp från Degerfors under sommaren gjorde dock att laget får en ny
chans kommande säsong att ta etablera sig i den högsta serien. Damer B och Damer C har båda
spelat i samma division 2-serie där Damer B tog tredjeplatsen. Damer C har i mångt och mycket
bestått av ungdomsspelare där fokus för spelarna legat på att få speltid och bekanta sig med
seniorvolleyboll. Laget slutade på en fin sjätteplats. Det skall också tilläggas att Josefin Karlsson
fick äran att ta emot Skånes Idrottsledarstipendium 2019 för sina insatser i Damer C, stort grattis!

Allie Davenport i anfall hemma Idrottshallen. Damlaget satte hemma mot Degerfors nytt publikrekord för
damvolley med 514 personer.
På herrsidan kan vi glatt konstatera att Herrar A förbättrade sig avsevärt gentemot debutsäsongen
2017-18! Laget vann nära på hälften av säsongens matcher och föll på målsnöret i kampen om att
ta femteplatsen. Efter fortsättningsserien ”Play-In” tröt krafterna något och laget föll i
åttondelsfinalen mot Habo med 3-1 i matcher. Detta var första gången klubben fick spela slutspel
på herrsidan. Herrar B bjöd på ömsom vin, ömsom vatten och slutade på en sjätteplats i division
1. Likt Damer C bestod även Herrar C av merparten ungdomsspelare med fokus på speltid. Laget
skaffade sig många nya erfarenheter under säsongens gång och kom till slut på en sjundeplats i
division 2.
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Herrar A inför publikmatch mot Örkelljunga där också nytt publikrekord sattes för herrvolley med 792 personer
Slutligen kan vi konstatera att Lund till kommande säsong kommer anmäla fem lag till spel i de
nationella serierna från Elitserien till div 2, två damsidan och tre på herrsidan. Klubben fortsätter
därmed traditionen med en bred verksamhet där grundtanken är att det skall finnas möjlighet att
se en progression till önskad/passande nivå som enskild spelare.
Senior-DM arrangerades i vanlig ordning av Skånes Volleybollförbund och turneringen vanns i år
av EVS på damsidan och Malmö på herrsidan. Lund gick inte utan medaljer utan tog ett brons på
damsidan genom Lund B efter vinst mot Kronan U18. På herrsidan blev det silver för Herrar B
efter en knapp finalförlust mot Malmö.
Dessvärre fanns inget lag på plats att representera Lund på säsongens upplaga av Veteran-SM i
samband med GP-helgen i Uppsala. Vi tar nya tag och hoppas på att kunna skicka lag nästa år för
att försvara Lunds färger!
Lunds VK fortsätter också att vara representerad på den internationella scenen i herrlandslaget.
Sedan tidigare har både August Borna (Lunds VK) & Jacob Link (CS Prata Volley (ITA)) tillhört
truppen och i år kan vi glädjande konstatera att även Martin Bergman anslutit efter en
imponerande säsong. Även Caleb Watson tog en plats i det Australiska landslaget under våren.
Stort grattis till samtliga spelare!
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Motion och motionsserie
Motionsdelen i föreningen är fortsatt en stor del med en stadig tillströmning av spelare. I
genomsnitt har de olika grupper inom motion lite över 100 medlemmar. Under det gångna året
har motion haft 4 träningsgrupper, alla grupper har en blandning av svenska och internationella
spelare från 17 år och uppåt.
Vi har under året försökt att bygga vidare på en struktur i motion för att få ett bättre samarbete
mellan de olika grupperna genom att skapa olika nivåer efter spelkvalitet av medlemmar. Varje
torsdagskväll organiserar motion en Lunds VK-serie med spel i en mixserie och en fri serie. Flera
av medlemmar deltar i dessa serier och några är dessutom aktiv i externa serier så som LUGIserien.
I år arrangerade vi för första gången också motionsturneringen Lundamixen. 11 lag deltog första
gången och vi siktar på att växla upp turneringen till nästa säsong.

Deltagarna vid första årliga Lundamixen

Ungdom
Under verksamhetsåret 2018-19 har klubben fortsatt satsningen på att utveckla organisationen
kring barn/ungdomssidan genom ungdomskommitténs arbete. Tidigare har det funnits en
ungdomsansvarig, men i takt med att klubben har växt har behovet av att engagera fler
människor i planering och uppföljning av barn/ungdom ökat. Utökningen av VolleyBompa och
Kidsvolley level 1-3 i Lund med omnejd har fallit väl ut och det har därmed har klubben fått in
fler barn och ungdomar som nya medlemmar.
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Uppvärmning inför klubbens Kidsvolleyavslutning
Framgångarna för klubbens ungdomar har varit många. Klubben hade sju lag på plats under
Mikasa Challenge i Örebro. Bäst gick det för flickorna i Level 5 i den rödsvarta gruppen som tog
sig till A-slutspel och fick med sig en bronspeng hem.
I U16-SM i Falköping blev det guld på flicksidan i den röda klassen efter en finalvinst mot
Kronan. I klassen deltog 9 lag och Lund lyckades gå hela vägen obesegrade!
På U18-SM i Jönköping deltog Lunds VK med två lag, ett i vardera klass. Flickorna gick till B
slutspel där man i sista matchen om niondeplatsen ställdes mot lokalkonkurrenten Ystad. Ystad
visade sig vassast och tog hem matchen med minsta möjliga marginal, 15-13 i avgörande set. På
pojksidan höll det på att bli en skräll när Lund pressade guldfavoriten Habo i finalen. Första set
blev ett maraton som Lund till slut kunde vinna med 34-32! Habo kämpade sig dock tillbaka och
vann de två efterföljande seten. Silver till killarna som gjorde en mycket fin turnering!
Många av killarna från U18-laget deltog också i Junior-SM i Södertälje som slutade med en
femteplats. Även här var det Habo som satte käpparna i hjulet för Lund när lagen möttes i
kvartsfinalen. Vinst med 2-1 för Habo som sedermera vann hela turneringen.
Till U23SM fick Lunds VK möjligheten att ta över stafettpinnen som arrangör för första gången,
något som föll väldigt väl ut. Arrangemanget blev lyckat och förhoppningen att detta skall bli en
stående punkt i föreningens kalender med stor potential för tillväxt. Rent spelmässigt slutade det
med en sjundeplats för damerna och en bronsmedalj för herrarna.
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Medaljörerna i herrklassen i U23SM
Klubben har under säsongen även stått arrangör för turneringar i de flesta åldersklasserna.
VolleyBompa för de allra minsta har fortsatt att vara ett populärt inslag och efter att
verksamheten nu spridits till fler hallar aktiverade vi mellan 60-70 barn varje vecka. Denna grupp
riktar sig mot 3-5-åringar och består främst av lek med lite inslag av volleybolliknande övningar.
På det stora hela är vi extremt stolta över vår breda ungdomsverksamhet som fortsätter växa och
producera duktiga volleybollspelare. Under verksamhetsåret hade klubben tre spelare på RIG i
Tim Johansson, Leo Fjätström och Albin Fransson.
Många av våra spelare har också representerat Sveriges olika ungdomslandslag under säsongen.
Två spelare hade också äran att bli stipendiater i OS-fonden till minne av Oldrich Slavicek. Dessa
var Siri Engström och Daniel Yahoo.
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Daniel Yahoo och Siri Engström tilldelades stipendier ur OS-fonden

Beach
Klubbens fortsätter att satsa på diverse arrangemang på beachsidan, mycket tack vara den
fortsatta tillgången till Borgarparkens Beach Arena. Konkurrensen att arrangera turneringar har
fortsatt att öka. I år valde vi att arrangera turneringar på alla nivåer under Swedish Beach Tour
(Challenger, Open Svart och Open Grön). Det visade sig vara bra att arrangera ett par Open
Grön också då det är fler deltagare till den turneringsnivån.
I samband med att Gustav Svensson (tidigare beachansvarig) lämnat Lund för arbete i Göteborg
rekryterade vi med Gustavs hjälp en ny beachkommitté bestående av beachansvarig Evelina
Brink (beachansvarig), Alexander Persson och Erik Augustini. De har dragit ett stort lass kring
planering och utförande av diverse arrangemang. Utöver turneringar har vi också stått värd för
vår årliga och mycket populära två veckors beachläger för barn och ungdomar för de som ville
förbättra sina beachvolleykunskaper och träffa nya vänner. I år slog vi dessutom deltagarrekord
på Beachlägret för barn och unga.
Nytt för säsongen var att vi arrangerade löpande beachvolleyträningar under maj och juni på två
olika nivåer, nybörjare och mer erfaren. Något vi planerar att utveckla till nästa sommar.
Sammanfattningsvis kan vi fortsatt konstatera att Borgarparkens Beach Arena är en fantastisk
möjlighet för oss att fortsätta sprida volleybollen i Lund och i år kan vi tydligt se betydelsen i och
med våra fortsatta framgångar i sanden.

Postadress
Lunds Volleybollklubb
Högevallsgatan 1
222 29 Lund

Hemsida
www.lundsvk.se
Email
info@lundsvk.se

Organisationsnr
802447-0190
Bankgiro
888-5626

Diamantsponsor

Huvudsponsor

Huvudledarna på Beachlägret 2019 - Evelina Brink och Miriam Öhman

Projekt
Under denna säsong har klubben bedrivit några projekt. Klubben blev tilldelad medel av
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta till att utveckla Volleybompa och Kidsvolleyverksamheten i
Lunds kommun.
För första gången stod klubben också värd för ett SM-arrangemang, nämligen U23-SM som gick
av stapeln den 3-4 november i nybyggda ISLK-hallen. Lunds kommun bidrog med projektmedel
till U23-SM.
Alldeles i slutet av verksamhetsåret har Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen
Finn beviljat klubben ett generöst bidrag till föreningsutveckling, En klubb för hela livet. Detta
projekt kommer att pågå under de kommande ett och ett halvt verksamhetsåren.

Övrigt
Under verksamhetsåret 2018-19 har Lunds VK blivit beviljade medel genom Idrottslyftet till fyra
projekt och utbildningar inom föreningen:
- Distriktsdomarutbildning
- Ledarutbildning
- Kidsvolley i Lunds kommun
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- Tränarkurs i Kidsvolley
Ett varmt tack till bidragsgivarna som stöttade barnen och ungdomarna som deltog i vårt
Beachläger under sommaren 2019:
- Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
- De lekande barnens fond
- Lunds kommuns bidrag till lovverksamhet
- JustNu
Ett stort tack till riktas speciellt till
- Crafoordska stiftelsen som har bidragit med 30.000kr till utveckling av klubbens
ungdomsverksamhet.
- Folke Ljungdahls stiftelse som har bidragit till klubbens utveckling.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla sponsorer och samarbetspartners som på ett eller
annat sätt stöttat Lunds VK under säsongen 2018-19!

__________________________
Sandra Petersson
För Styrelsen
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