
Bø Volleyballklubb starter opp med 
DiamantVolley tirsdag 1. februar 
DiamantVolley er en spillform for volleyball der personer med 
og uten utviklingshemming spiller på lag. 

Klubben har fått to hovedinstruktører og fem hjelpetrenere som skal holde 
treninger hver tirsdag klokken 19:00-20:00 i Bøhallen. 

Selv om målgruppa er personer med utviklingshemming er alle som ønsker å 
trene og å ha det artig i lag velkomne. DiamantVolley er en spillform der 
funksjonsfriske og folk med utviklingshemming spiller i og på lag.  
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DiamantVolley 
Bø volleyballklubb inviterer til et nytt tilbud i Bø

BOVOLLEYBALL.NO 23. JANUAR 2022

Sjefstrener 1 
Øyvind Bjugn Aasan 
blir trener og vil 
lede treningene 

Sjefstrener 2 
Linda Marthinussen 
vil dere og møte på 
treningene 

Myke volleyballer 
Vi bruker myke og 
ekstra lette 
volleyballer på 
disse treningene

DIAMANTVOLLEY 
Bli med i et sosialt miljø

1
ER 

Treff gamle og nye 
venner

2
ARTIG! 

Vi trener for å ha det 
artig i lag
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http://bovolleyball.no


Målgruppen er personer 
med psykisk 
utviklingshemming i 
alderen 10 år og over. 
Du vil møte flere av ungdommene på 
bildet som hjelpetrenere. Her får du alltid 
noen å spille sammen med. 

Norges Volleyballforbunds visjon er “Idrettsglede 
for Alle”. For oss betyr dette at alle skal kunne spille 
volleyball uavhengig av alder, tro, kjønn, fysisk utvikling eller nasjonalitet. Vi ønsker at flere personer 
med psykisk utviklingshemming skal delta i fysisk aktivitet som fremmer idrettsglede, 
mestringsfølelse, aktivitetsglede og helse. Diamantvolleyball er en arena som kan bidra til å skape 
flere trygge og tilrettelagte møteplasser innen idretten der utøverne kan stifte bekjentskaper på tvers 
av bosted, alder, religion og nasjonalitet. Det er en egnet integreringsarena mellom funksjonsfriske og 
personer med psykisk utviklingshemning der alle kan delta og møtes uavhengig av funksjonsnivå. 

Dersom du eller noen du kjenner har lyst til å prøve DiamantVolley i Bø 
volleyballklubb kan du kontakte Morten Rønningen på telefon 91845143 og e-post: 
morten.ronningen@gmail.com
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BØ I VESTERÅLEN 
23. JANUAR 2022

VELKOMMEN TIL TRENING! 
Vi ønsker velkommen til første trening 
tirsdag 1. februar kl. 19.00. 

Kom med en venn, familiemedlem, 
støttekontakt eller hvem du vil og se 
om dette er noe for deg. 

Hvis det ikke passer 1. februar er det 
bare å ta turen en annen tirsdag.

Du og den som er med må ta på 
treningsklær og sko som er gode å 
bruke i hallen. 

mailto:morten.ronningen@gmail.com
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