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HJELPETRENERE OG HJELPERE: Nadja Kustova, Stina Mari Rosales Kristensen, Hussein Azamat, Joakim Leonardo Olsen, Johan Selnes Rønningen, Dawit Mulue Negasi, Fanuel Mulie 
Negasi, Jad Allah Talab, Morten Rønningen og Manza Ayoub, samlet til bilde under «Smashing tirsdag». 
  FOTO: Mareno Leonhardsen

BØ: Nå starter Bø 
Volleyballklubb opp 
med «diamantvol-
leyball» som et 
ukentlig tilbud.

Mareno Leonhardsen
mareno@blv.no

– Det er en form for volleyball 
der personer med og uten utvi-
klingshemming spiller på lag, 
forklarer Morten Rønningen, 
leder i Bø volleyballklubb.

– Vi vet verken hvem eller 
hvor mange tilbudet vil treffe. 
Dette er nybrottsarbeid, og vi 
starter opp uten forutgående 
byråkrati og undersøkelser. Vi 
håper mange hiver seg med, 
men vi hiver oss til, om det så 
bare kommer én.

– Med to voksne hovedin-
struktører og fem hjelpetrenere 
håper vi å få til god oppfølging. 
Vi håper de som kommer har 
med seg følge i treningsklær – 
enten fra familie, en venn eller 
en støttekontakt. 

Ukentlig
– Vi prøver å ha det som et 
ukentlig aktivitetstilbud for de 
som har funksjonshemminger, 
og vi spiller etter samme peda-
gogikk som mini-volleyball – 
på litt mindre baner enn ordi-
nær volleyball. Samtidig gir vi 
hjelpetrenerne trenerkompe-
tanse, vi får mulighet til å hol-
de unge i klubben, og gir dem 
ansvar og tillit, sier Rønningen.

Støtte som Bø volleyball-
klubb får fra Norges volleyball-
forbund gjør det mulig å lønne 
hjelpetrenerne med et visst tre-
nerhonorar, opplyser han.

Felles miljø
– Det ligger an til at flere grup-
per er i sving samtidig i hallen. 
Deltakerne blir dermed en del 
av et større miljø. Det skal være 
lek og moro, og først og fremst 

er dette tenkt som en aktivitet å 
gå til én dag i uka.

– Vi håper også å kunne delta 
på noen turneringer. Det betyr 
i tilfelle å reise litt, siden slike 
tilbud er litt spredt, forteller 
klubblederen. 

Alle kan være med
– Selv om målgruppa er perso-
ner med funksjonshemming, er 
alle som ønsker å trene og å ha 

det artig i lag velkommen til å 
være med på det nye tilbudet.

– Helt uavhengig av alder, 
kjønn, fysikk, tro eller nasjona-
litet, sier Morten Rønningen til 
Bladet Vesterålen. 

Starter diamantvolley i Bø

TRENER: Øyvind Bjugn Aasan 
gleder seg til å komme i gang.
FOTO: Privat foto

SPENT: Trener Linda Marthinussen er spent på hvor mange nye tilbudet 
kan aktivisere på smashing tirsdag.
   FOTO: Privat foto

DIAMANTVOLLEY: – Vi starter 
uten en masse byråkrati og 
planlegging, sier Morten Rønningen 
i Bø volleyballklubb. 
FOTO: Mareno Leonhardsen


