
 
Styremøte Bø BVK søndag 23. august 2020 
 
Kantina på Rådhuset kl. 19.00 
 
Tilstede: Maria Albrigtsen, Morten Rønningen og Martin R. Kristensen 
 
Forfall: Roy Rønne Gaasland, Arve Johnsen og Lill Beate Andersen.  
Referent: Morten 
 
  
   Saksliste 

 
 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av 2 til å skrive under 

referat. Martin og Maria skriver under. 
   
21/20 Orienteringssaker 

Aktiviteter i sommer: Ryddeaksjon på Gaukværøy. 12 ungdommer fra 
2004, 2005 og 2006 ble frakta i båt t/r Gaukværøy. God innsats under 
rydding og sandvolleyball før fruktspising, grilling og bading. Vi fikk god 
hjelp av Tore Hansen til å frakte avfallet til land. Fin dag som ga gode 
sponsormidler inn til klubben.   
Økonomi: vi har for tiden god økonomi, faktura for kommende sesong går 
ut til sponsorene i løpet av kommende uke.  
Kick-off for Region Nord i Tromsø 19.-20. september. Styret og trenere 
er invitert. Det er en egenandel på 1 000 kr. 
2 stk beach-flagg med klubbens logo er ferdigprodusert og hentes fredag, 
samtidig med Smashing-fredag flaggene.   
 

22/20  Nye grupper 
 Ballsidighet /leikgruppe. Tilbud til unger i barnehagealder. Ansvarlig 
voksne er Hilde Klaussen og Marion Petdersen (bestmødre). Onsdager kl. 
17.00-18.00. Vi ønsker å ha en bit frukt etc på slutten av treningene som 
ryddepremie.  
 J17 og G17: gjengen som spilte U15 sist sesong. 
 

23/20 Årets grupper og treningstider blir da som følger: 
Ballsidighet/leik: onsdager 17.00-18.00 
Minivolley 2009, 2010 og 2011: torsdager 18.30-19.30 
U15 / Minivolley 2007-2008: tirsdager og torsdager 18.00-19.30 
U17: 2006-2005: tirsdager og torsdager 19.30-21.00 
Herretreninger: mandager 20.00-21.30 
Dametreninger: mandager 20.00-21.30 
 
-på møtet ble vi enige om å prøve å rekruttere trener til Minivolley 2012, 
2013 og 2014 også og tilby treninger 1 t uka på tirsdager 18.30-19.30. 



 
 
 

24/20 Oppstart og coronaregler: 
Volleyball er ikke definert og kan per dags dato ha treninger hvis vi følger 
retingslinjer gitt av NVBF og lokale smittevernsregler. 3 hovedfokus. 

1. Hold deg hjemme hvis du ikke føler deg frisk. 
2. god hånd og hostehygiene 
3. Hold avstand og reduser antall personer man har kontakt med. 

 
Rent praktisk for oss innebærer det at treninga starter og avsluttes med 
håndvask. Det er ikke lov med mer enn 20 per bane (inkl foreldre og 
trenere på Ballsidighet) Vi kan ta i bruk begge baner eller dele opp i to 
partier hvis det blir hektisk. Vi må og ha liste over hvem som er i hallen 
med tanke på smittesporing.  
Oppdaterte regler for smittevernregler i kamp og trening finnes her: 
https://volleyball.no/nyheter/nvbfs-koronavettregler/ 
 

25/20 Programmet / appen Spond for kommunikasjon i lagene: denne kan være 
hendig med tanke på registrering av folk på trening mm. 

26/20 Trenerkurs, modul 3 og 4 i Bøhallen helga 29.-20. august. Svært kort 
varsel, men allerede 4 som vil være med. Morten Hunstad kommer og 
holder kurset.  

27/20  Rekruttering av trenere. 
Vi prøver å rekruttere blant de som blir med på trenerkurs i helga. Målet er 
å få trenere til ny Minivolleygruppe. 

28/20 Smashing Fredag 
I samarbeid med Idrett uten alkohol og med ungdomsklubben skal vi ha 
flere fredager med aktivitet i Bøhallen. Gratis tilbud til ungdom i 
ungdomsskolealder. Beachflagg er ferdig produsert og hentes hos 
Trykkmann denne uka.  

 Sandvolley/Vi møtes på stranda 
Den første aktiviteten var sandvolleyball 21. juni på Gaukværøy. Dette 
ble gjort i sammenheng med ryddeaksjon. 2004, 2005 og 2006 kullene 
deltok. 
Vi har fått gjennomført 2 av de 4 planlagte aktivitetene. 
Sandvolleyballturneringa og sandvolleyballskolen på Fjærvollstranda 
28. juli under Reginedagene ble en suksess. 42 på lista over deltagerne 
og feriegjester,  tilreisende fra Sortland VBK og ØKSIL, egne spillere og 
andre bøfjerdinger koste seg på 4 baner. Frukt og kanelboller fra Nybaka 
og fine premier ble satt pris på. Fin pressedekning i Bladet Vesterålen og 
på vol.no og generelt mye skryt for opplegget! 
Vi forsøkte å arrangere turnering søndag 16. august på Søbergssanden, 
men sterk vind og regn gjorde at vi måtte utsette arrangementet.  
Vi lånte ut mannskap, nettoppsett og baller til Bø ungdomsskole på 
turdagen til Fjærvollstranda fredag 21. august 2020. Det ble populært og 
mange fikk prøve sandvolleyball for første gang. Vi har fortsatt håp om å 
arrangere to turneringer og hopper til når været tillater det. Rapport skrives 



og sendes Gjensidigestiftelsen. Morten gjør det.  

  
29/20 Styremedlem som har flytta, hva gjør vi? 

I og med at vi har varamedlemmer og ungdomsrepresentant har vi nok folk 
i styret til å fortsatt være innenfor vedtektene i klubben. Varamedlemmer 
kalles som fast regel.  

30/20 Draktene til spillerne må samles inn.  
Flere logoer skal på og de må trykkes. Mulig enkeltspillere trenger nye og 
større spilletrøyer. Rene spilletrøyer tas med på trening. Logoer som skal 
på er Smashing fredag og muligens Framsikt. 

31/20 Utstyr mm 
Martin får 8000 kr å rutte med til å lage handleliste på utstyr til volleyball. 
Vi trenger muligens noe utstyr til Ballsidighetsgruppa også. Trenerne skal 
se på det. 
Nye matchballer og ballvogn bestilles. Passende antall kan være 15 stk. 

32/20 Annonsering mm 
Vi annonserer de nye treningstidene og gruppene på Facebook, på 
plakater på skoler og barnehager og butikker. I tillegg kjøper vi 
reklameplass på infoskjerm levert av Nettrakett som er plassert på Spar og 
Prix. Bøhallen har og en infoskjerm, vi sender til de også.  

33/20 Klubbutviklingskveld i uke 39 
Besøk med klubbutviler Kate fra NVBF var booka, men har fått beskjed om 
at denne utsettes inntil videre.  

34/20 Foreldremøter 
Vi må ha foreldremøter der vi informerer om klubbens planer og 
forventninger fra foreldre og spillere. Reiseledere og kamveiledere på 
turneringer, oppmenn, dugnadsinnsats på Smashing fredag og andre 
arrangement, bli trenere for egne unger mm 
Dag avtales med trenerne. Kan tas i forbindelse med trening,  

   
 

 Fastsette neste styremøte 
- Denne ble avglemt! 

  
 
Referat: Morten 
 
 

  
Maria Albrigtsen      Martin R. Kristensen 


