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Johan Svensson utstrålar glädje under årets publikmatch mot Falkenberg
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Styrelsens berättelse
Styrelsen har under verksamhetsåret september 2019 till augusti 2020 bestått av: Ordförande
Peter Ahlm, vice ordförande Arianna Benigno, kassör Alvera Eilert-Vanderschot, sekreterare
Linus Oscarsson, ledamöter Mats Porsklev och Andreas Andersson samt suppleant Lotta Kjellin.
Styrelsen har haft möten månadsvis samt extra arbetsmöte.
Lunds VK fortsätter sitt arbete mot målet om att bli Sveriges mest kompletta volleybollklubb.
Även om säsongen fick en oförutsedd avslutning har vi tagit nya kliv mot att infria detta mål. Vi
fortsätter att erbjuda volleyboll till gamla som unga, nybörjare som veteraner samt elitspelare som
motionärer. Vår linje följer Riksidrottsförbundets vilja om ett livslångt idrottande och vi vill att
samtliga medlemmar i Lunds VK ska kunna utöva den formen av volleyboll man vill på sin egen
nivå.
Rent resultatmässigt har det dock varit svårt att mäta årets säsong då covid-19 medförde en
avslutning som var svår att förutse. Serierna fick avbrytas i förtid och elitlagens slutspel hann inte
ens påbörjas. Vi kan bara hoppas att de åtgärder som alla i samhället hjälpt till att bidra med
under våren och sommaren gör att kommande säsong kan fullföljas.
Även utomhusverksamheten blev lidande av covid-19 då inga turneringar enligt schemat kunde
arrangeras. Vi är dock väldigt glada att det årliga och populära beachlägret kunde genomföras
precis som vanligt även om vi var tvungna att sätta ett maxtak på antal deltagare. Ytterligare en
ljuspunkt i sanden var Sommartoppen by LKF som testades för första gången. En mixturnering
som återkommer veckovis där det gäller att samla poäng under hela tävlingsperioden. Lagen
lottas på plats inför varje turnering och efter tävlingsperiodens slut utses en king och en queen
med flest antal poäng. Sommartoppen by LKF lockade över unika 100 personer under sommaren
vilket verkligen får betraktas som en succe. Stort tack till LKF för stödet och räkna redan nu med
en uppföljning till kommande beachsäsong.
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.
Under sommaren är en rekryteringsprocess pågått som mynnande ut i att klubben kunde anställa
Anne Burgman till kansliet. Anne kommer att avlasta Stefan med mycket av medlemshanteringen
och en hel del annat.
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 211 000 kr. En kommentar till det fina resultatet är att i princip allt kan härledas till det
bidrag som klubben beviljades av Sparbanksstiftelsen Finn respektive Sparbanksstiftelsen Färs &
Frosta. Detta bidrag skall användas i ett projekt för föreningsutveckling som Stefan Sjöström
ansvarar för.
Den 30 juni bestod klubben av totalt 676st medlemmar. Fördelningen på dessa medlemmar kan
läsas enligt nedan och inom parentesen ses förra säsongens siffror.
●
●
●
●
●

Juniorer 353 st (322).
Seniorer 229 st (221).
Beach 10 st (21).
Ej spelande tränare/styrelsemedlemmar 52 st (40).
Supporters/stödmedlemmar 32 st (30).

Medlemsavgiften har under året varit 300 kronor för både ordinarie medlem och 100 kronor för
passiv stödmedlem. Antalet sponsorer har under året i stort sett varit oförändrat och ligger runt
25 st. Några väljer att stödja med ekonomiska medel och andra med tjänster vi annars hade
behövt betala för.
Vid sidan av vår diamantsponsor Euro Finans och huvudsponsor Sparbanken Skåne söker
klubben fortfarande ett par större samarbetspartners som kan vara med på klubbens fortsatta resa
mot att stärka vår roll som 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
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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.

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 på drygt 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 1770 som ”gillat” vår sida.
Vi fortsätter att synas flitigt i lokalmedia (Skånesport.se, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen 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.
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Senior
Våra dam- och herrelitlag vann detta år fler matcher i elitserien än något tidigare år och vi är
övertygade om att vi kommer ta ytterligare kliv genom våra lags uthållighet. Erfarenheterna stärks
och byggs på för varje år, inte bara för spelare utan även för ledare och övriga personer runt
omkring lagen. Även om inga slutspel hann påbörjas finns det ändå ett par personer att lyfta fram
lite extra. Stina Rix fullständigt pulveriserade damernas poängliga med totalt 333 poäng, 59 poäng
fler än den som kom på andra plats.

Stina Rix är drottningen i damernas poängliga
Martin Bergman tog en självklar plats i Årets lag där seriens coacher får rösta fram de spelare som
utmärkt sig mest under säsongen. Siri Engström och Agnes Hegardt blev med sina 15 år de
yngsta damspelarna någonsin i klubbens historia att göra sina första matcher.

Martin Bergman är kungen i mitten ingen rår på
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Damer B, som i stort är ett ungdoms- och utvecklingslag har i år fortsatt sin fina utveckling i
division 2. De slutar tvåa efter en stark säsong bakom suveräna Helsingborg, i en serie som inte
helt avslutades. Herrar B, som är en härlig blandning av äldre och yngre spelare, kämpade i slutet
av säsongen för att undvika en nedflyttningsplats. Laget gjorde det som krävdes och fortsätter
spel i division 1 nästa säsong. Herrar C, som spelar i division 2, har spelat sammandrag denna
säsong. Efter en framgångsrik sista omgång slutade killarna på tredje plats.

Herrar B efter seger mot Helsingborg
Vi har en fantastisk arrangemangskommitté som förtjänar att lyftas fram. De arbetar främst med
arrangemangen runt våra elitlag. De har testat nya idéer och säkerställt att vi alltid har Lunds
godaste hembakta fika i caféet. De drog också ett stort lass till planeringen och utförandet av
säsongens två publikmatcher. Hela 697 personer bevittnade damernas vinst mot Värnamo med
klara 3-0 och 726 stycken såg herrarna ge Falkenberg en tuff omgång även om det blev förlust
med 1-3. Vi fortsätter att drömma om dagen då vi ser 1000 personer på läktaren i Idrottshallen.
Stort tack arrangemangskommittén – utan er hade världen varit tråkigare!
Slutligen kan vi konstatera att Lund till kommande säsong kommer anmäla sex lag till spel i de
nationella serierna från Elitserien till div 2, tre på 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.
Inte heller denna säsong fanns något 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!
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Motion och motionsserie
Motionsdelen i föreningen är fortsatt en stor del med en stadig tillströmning av spelare. Totalt
sett har de olika grupper inom motion haft närmare 140 spelare. 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 (Motionsserien) 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 LUGI-serien.
Föregående säsong anordnades klubbens nya turnering Lundamixen för första gången och tanken
var givetvis att följa det i år med en ny upplaga. Dessvärre satte covid-19 stopp även för att denna
turnering skulle kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Vi tar istället sikte på att göra ett
nytt försök till säsongen 20/21 med mål om att kunna växla upp turneringen till att bli något
stort.

Lussecupen – en årlig höjdpunkt i Motionsserien

Ungdom
Ungdomarna i föreningen var troligtvis de som tydligast fick känna av pandemins utbrott. Inga
mästerskap kunde genomföras som planerat och många av våra medlemmar gick därmed miste
om höjdpunkten på säsongen.

Postadress
Lunds Volleybollklubb
Högevallsgatan 1
222 29 Lund

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

Organisationsnr
802447-0190
Bankgiro
888-5626

Diamantsponsor

Huvudsponsor

En och annan turnering hanns dock med, här på Kidsvolleyturnering i Åstorp
Klubben har dock under året fortsatt satsningen på att utveckla organisationen kring
barn/ungdomssidan genom ungdomskommitténs arbete. Ökningen av klubbens medlemmar
märks tydligast i denna del av verksamheten. Det stora intresset har gjort att vissa grupper till och
med har fått sätta upp en kö då man inte kunnat ta emot fler. Extra roligt är det att se
tillströmningen av unga killar i U16/18. Vid säsongens inledning bestod gruppen av 5-6 killar
men mot slutet hade antalet mer än fördubblats och till kommande säsong innehåller gruppen av
ca 20 stycken. Detta är så klart en fantastisk utveckling då det historiskt alltid har varit svårt för
oss att locka unga killar till att spela.
Den enda turneringen som kunde genomföras som planerat var U23SM och för andra året i följd
stod Lunds VK som värd. Arrangemanget blev återigen lyckat med 17 deltagande lag. För Lunds
del blev det en sjätteplats på damsidan medan herrarna bärgade ett brons.

Finaldags i U23SM
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. Till kommande läsår har två medlemmar
antagits och det är Agnes Hegardt och Siri Engström som alltså båda gjorde debut i elitlaget
under den gångna säsongen. Vi önskar Agnes och Siri ett stort lycka till!
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Agnes Hegardt & Siri Engström
En av våra unga ledare hade också äran att bli stipendiat i OS-fonden till minne av Oldrich
Slavicek och det var Otto Lindberg.

Beach
Som vi redan förkunnat försvann stora delar av årets tävlingssäsong på beachsidan. Till slut
kunde klubben dock arrangera en Challenger med gott resultat. Vi hoppas givetvis att ordningen
ska vara återställd till nästa sommar så att vi kan göra comeback med våra populära tävlingar på
Borgarparkens Beach Arena.
Vi är mycket glada för att vårt återkommande beachläger kunde genomföras likt tidigare år under
veckorna 25-26. Det anordnades också träningsläger med stjärnglans när flerfaldige olympiern
Simon Dahl hjälpte till med att förmedla sina kunskaper till nya talanger.

Några av deltagarna under årets beachläger
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Ett nytt inslag som definitivt kommer få en uppföljning är Sommartoppen by LKF som testades
för första gången i år. Ett enkelt och roligt koncept där alla deltagare spelade en mixturnering
varje onsdag. Lagen lottas på plats inför varje turnering och efteråt får deltagarna en poäng som
samlas ihop. I slutet efter alla omgångar utses en king och en queen med flest antal poäng. Över
unika 100 personer deltog vid de olika tillfällena under sommaren, verkligen lyckat!
Ett stort tack riktas härmed till beachkommittén beståendes av Evelina Brink, Alexander Persson
och Erik Augustini för den här säsongen. Vi hoppas kommande säsong kan bjuda på fler
tävlingar.

Projekt
För andra gången stod klubben också värd för ett SM-arrangemang, nämligen U23-SM som gick
av stapeln den 2-3 november i Idrottshallen och Bollhuset. Lunds kommun bidrog med
projektmedel till U23-SM.
Projektet En klubb för hela livet, med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och
Sparbanksstiftelsen Finn, har påbörjats under verksamhetsåret men har blivit försenat pga
Corona.
Lunds VK har också beviljats medel för ett projekt inom ramen för Tränarcoacherna via RFSISU Skåne.

Övrigt
Under verksamhetsåret 2019-20 har Lunds VK blivit beviljade medel genom Idrottsmedel till tre
projekt och utbildningar inom föreningen:
- Ledarutveckling
- Datavolleykurs
- Tränarkurs i Kidsvolley
Lunds VK har även blivit beviljat kompensationsstöd pga Corona under våren 2020 av både
Riksidrottsförbundet och Svenska volleybollförbundet.
Ett varmt tack till bidragsgivarna som stöttade barnen och ungdomarna som deltog i vårt
Beachläger under sommaren 2020:
- Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
- De lekande barnens fond
- Lunds kommuns bidrag till lovverksamhet
- LKF (Lunds kommuns fastighets AB)
- JustNu
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Ett stort tack till riktas speciellt till
- Crafoordska stiftelsen som har bidragit med 40.000kr 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 2019-20!

__________________________
Peter Ahlm
För Styrelsen
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