
 
Styremøte Bø BVK onsdag 25. august 2021 
 
Kantina på Rådhuset kl. 20.00 
 
Tilstede: Morten Rønningen, Johan Jakob Vetleseter og Maria B. Lange 
Forfall: Lill Beate Andersen, Martin R. Kristensen og Maria Albrigtsen 
Referent: Maria B. L 
 
 Saksliste 
    

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

13/21 Oppstart av sesongen: 
Starter uke 35. 
 
Vi har disse gruppene: 
Ballsidighet 
1.-3. minivolleyball 
4.-7. minivolleyball 
U-15 
U-17 
Voksentrening for herre og dame 
 
Første miniturnering er 19.september. 
Første serierunde for U15 og U17 er 23. og 24. oktober, i Tromsø. 
Det er planlagt til sammen 6 helger med volleyballaktivitet for denne 
aldersgruppa. 
 

14/21 Treningstider og trenere: 
Ballsidighet: Onsdager 17-18, Hilde Klaussen og Marion Pedersen. 
1.-3. minivolleyball: Tirsdager 18-19, Heidi Lethonen m.fl. 
4.-7. minivolleyball: Tirsdager 18-19.30: Morten Rønningen og Erling F. 
Hansen.. 
U-15: Mandager og onsdager 18.30-20, Morten Rønningen og Erling F. 
Hansen. 
U-17: Samme som over 
Voksentrening for herre og dame: Mandager 20-21.30 
 
Morten er student og reiser bort på samlinger seks ganger i løpet av året. 
Han ønsker at noen, enten av de voksne spillerne eller foreldre, kan steppe 
inn på onsdagene han ikke er til stede. 
 
 
 
 



15/21 Trenerkurs 
Vi skal arrangere trenerkurs i Bø helga 4. og 5. september.  
Vi har per i dag 3 påmeldte fra Sortland, og flere påmeldte fra Bø. 
Morten Hunstad kommer fra Bodø for å være instruktør. 
Modul 1, «Minitreneren», på lørdag. 
Modul 2, «Grunnleggende ferdigheter», på søndag. (16 års aldersgrense). 
Vi sørger for lunsj begge dagene. 
 
Vi har fått 20 000 kroner fra Region Nord for å arrangere trenerkurs.  
 

16/21 Økonomi: 
Vi viderefører avtalen med «Idrett uten alkohol» og får 50 000 kroner. 
 
Rapporten til «Samfunnsløftet» er sendt. Der får vi 20 00. 
 
Vi har fått 45 000 fra Gjensidigestiftelsen. 
 
I tillegg har vi fått spons fra andre i tillegg fra kommunen i forbindelse med 
«Sommerskolen». 
 
Vi skal i møte med Sparebanken 68°nord om fornyelse av kontrakt. Vi fikk 
gave på 10 000 kr fra «Lokalbidraget» til Sparebanken 68°nord. 
 
Vi har fått to nye sponsorer: Elektroinstallasjon og Vesterålskraft Bredband. 
 

17/21 Sandvolleyballskole:  
Vi fikk mye utstyr fra Norges Volleyballforbund. (Baller, skjorter, flasker) 
Vi måtte pga. dårlig vær, arrangere to av dagene inne i Bøhallen. 
Samarbeidet med Bøhallen fungerer godt. 
Den siste dagen fikk vi være på Fjærvollstranda. 
Vi hadde 35 unger i barneskolealder som deltok. 
Vi hadde 5 ungdommer som deltok. 
12 ungdommer hadde lønnet sommerjobb i forbindelse med disse dagene. 
Det ble tatt bilder og film både inne og ute som vi har fått gode 
tilbakemeldinger på, fra sponsorer og andre. Disse kan sees på Instagram 
og Facebook. 
Det er veldig krevende å rigge opp og ned for hver dag, og uten toalett og 
mulighet for å varme seg er det litt ugunstig. Avtalen med Bøhallen var gull 
verdt. 

18/21 Sandvolleyballturneringer:  
Vi arrangerte to sandvolleyballturneringer. Ei under Reginedagan og ei rett 
før skolestart. Vi hadde planlagt ei tredje turnering, men koronaen stoppet 
den. 
 

19/21 Sandasol 2021: 
13.juni fikk vi besøk av NVBF og Vitor Macedo. Han er elitetrener for 
damer, BK Tromsø. 
18 ungdommer var med og hadde ei lærerik økt sammen med han. 



Styret hadde ei flott økt i klubbutvikling sammen med Kate Sønstebø, med 
fokus på sandvolleyball. 
De hadde med seg overraskelsesgave: 10 sandvolleyballer. 
Været var grått og kaldt, så deler av opplegget kunne ikke gjennomføres, 
men det blei bra likevel. 
 
 

20/21 Smashing Fredag:  
Vi viderefører «Smashing Fredag» og satser på å arrangere dette en gang 
i måneden. 
Vi ønsker at voksenspillere og foreldre blir med på å arrangere. 
 

21/21 Treningsavgift for voksne:  
Vi tar ingen treningsavgift for voksne, men krever at minimum to 
voksenspillere er med på å arrangere «Smashing Fredag» hver gang. 
Dette har vært positivt og sosialt. 
 

22/21 Overtrekksklær:  
Årsmøtet vedtok å bruke 20 000 kr til overtrekksklær. 
Vår kontrakt med Sport 1 varer ut 2022 og vi skal handle der. 
Klubben får 30% avslag. 
Det må utnevnes oppmenn for alle lagene, og disse samler inn info om 
størrelser. 
Morten tar kontakt med Sport 1 for et tilbud på hettegensere med og uten 
glidelås. Vi undersøkes om de har grønne hettegensere. 
 

23/21 Sandvolleyballanlegg: 
Styret foreslår å starte undersøkelser og planlegging med sikte på å bygge 
et sandvolleyballanlegg med tre baner ved siden av gressbanen på Steine. 
Dette må gjøres i samarbeid med Bø idrettslag som disponerer arealet som 
er aktuelt. Vi ønsker å starte arbeidet med å få anlegget inn på 
kommunens anleggsplan, da dette kan føre til et viktig økonomisk bidrag. 
Vi har fått lovnad på god sand fra Søberg. 
Det må jobbes for å få flere sponsorer. 
 

 Møtet slutt 21.50 
 
 
Maria B. L     
 
 


