
Årsrapport SIL Volleyball 2017. 
 
Innledning:  
SIL Volley startet året med  å være synlig i mange 
ulike media: det var N247 og FVN I lokalsporten, 
og dette skulle slå an tonen for årets viktigste 
satsing: å bli mer synlige. 
 
Administrativt: 
Tidlig i februar hadde vi “årsmøte” på Hanneviga 
Bowling,  og satt organisasjonen med  
foreldrekontakter, dugnadsanavarlige, nye trenere 
etc.Vi fikk også endret litt på klubbens 
retningslinjer ift dugnad. Vi har nå gått inn på en 
modell med mer stor-dugnader; takk til Roar og 
Sørlandschips. Vi har hatt Hans Olav Homme som 
kasserer og revisor, men siden Håvard Homme 
sluttet i klubben senhøstes, har vi fått en ny 
kasserer; Atle Try Stousland fra høst 2017 og 
Vigdis Heiland som Controller..Vi har takket av 
Kai Mestad! 
 
Sportslig: 
Vårt 3 divisjonslag Herre har nå spilt 4 sesonger i 3 
divisjon, men året 2016/2017 ble ikke vårt beste år, 
med nest siste plass. I høst 2017 sesongen, derimot, 
har vi ligget på 2dre plass. Fra høstsesongen 2016 
melder vi for første gang på et 3 divisjonslag Dame 
, med Vigdis som spillende trener og lagleder. Vi 
fikk fra høst 2017 fast trener til dette laget, med Ari 
Hamiti,som har tatt ungdomstrenerutdannelse, og 
laget gode treningsopplegg for jentene. Det var en 
ekstremt stor spillerstall med 15 jenter fra 15-17 år, 
og de gikk fikk en helt fantastisk deby med seier i 
de første kampene i 2016, til litt mer stopp i vår 
sesongen 2017. I tillegg hadde vi et 
genrasjonsskifte, hvor mange av 99 årgangen jenter, 
som har vært ryggraden i klubben, sluttet. Det har 
betydd at høstsesongen 2017 ble tung , med kun en 
seier i de første 4 kampene. Vi har hatt 2 
juniorspillere, Kristian Eieland og Endre Try med 
på Regionslagssamlinger, og de kunne også dradd 
med troppen til Oslospill,men sto over .Lena 
Engebu og Christina Heiland (2002 generasjon)  
har vært på regionssamling og vært tatt ut i netto-
troppen og representerte Agder I NM i Oslo  nå I 
jan 2018. Vårt utmerkede G17 lag vant Regionslag 
NM kvalik her i Agder. 
Vi har hatt et lag med i NM G15, og fler lag i 
Sandvolley U16, både gutte og jentelag. 
Vi har deltatt med 3 lag i april i Farsund Sør cup, 3 
Lag i september i Farsund, og 6 lag i ABT (Agder 
Bach tour). Vårt G19 lag vant Sør Cup finalen. 
Vi hadde med 3 lag i Vest Cup ,September 2017, og 
her kom bade H3 og G17 til finale, men’s D3 måtte 
ta til takke med b-finalespill. 
 
Økonomi: 
Vi har hatt 5 store  dugnader, ved Sørlandschips, 
med inntekter på ca 20.000. Det er store summer 
for en liten klubb med 30 aktive barn, men det er 
for å holde egenandeler lave. Vi har fått 5000 fra 
Søgne kommune til Søgne Open, se under 
prosjektkapittelet. 
Vi har fått 15 000 fra NVBF til prosjektmidler for 
minivolleyballskole, utstyr og gruppe. 
Vi fikk i desember 2016, 20 000 av sparebanken 
Sør til Tangvall II prosjektet og. 
10 000 fra Spareskillingsbanken til Tangvall II 
prosjektet. 
Vi har fått ny hovedsponsor, Søgne Og Greipstad 
Sparebank 
 
Utvikling og prosjekter: 
Vi har hatt dugnad på 3 baner på Langenes skole og 
åpnet de, før sesongen. Vi har hatt stor ombygging 
av Tangvallbanene ,som har blitt utbygd med 4 
fullskala baner nå, altså en dobling i kapasitet. Vi 

har hatt 2 minivolleyballskoler , 1 i sandvolleyball 
og 1 innendørs Nygårdshallen med 20 deltagere, vi 
har delt ut utallige T-shirts, baller og give-aways og 
gjort det samme til våre egne spillere og bedt dem 
bruke treningstøyet i gymnastikk på skolen med 
mer. 
Her har vi fått uvurderlig økonomisk hjelp av 
Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken og 
Gjensidigefondet for denne store ombyggingen som 
rent økonomisk ble like dyrt som 
hovdeutbyggingen,altså ca 80 000 kroner, og dette 
er mye penger for en klubb uten tippe eller 
nærmiljømidler.. 
Vi har hatt et prosjekt "Foreldrevolley" som har 
vært drevet av et par foreldre med innebandy og 
basket erfaring fra trening i Langeneshallen, men 
fra host 2017 ble dette lagt ned pga lite oppmøte på 
trening. 
Vi har hatt et nytt viktig prosjekt for klubben, 
BOFF: Barn Og Foreldre Felles, med trenerne 
Kristian Eieland og Endre Try som har tatt 
minitrenerutdanning gjennom forbundet NVBF. De 
har etterhvert hatt 8-10 barn med ditto foreldre til å 
leke,øve og spille med stor iver. 
Vi har hatt VOF, Voksne Og Foreldreparti 1 dag I 
uken, med 6-12 spillere, som er en trim-gruppe 
ledet av Bente Wolstad. 
Vi har skaffet nye drakter, overtrekk og bager til 
klubben, og tusen takk til sponsorene for hjelp til 
dette! Vi har startet Søgne Open, som har vært 
åpne, småturneringer bade sommer og vinter for 
alle bygdas barn og ungdommer. 
  
Sosialt: 
Vi har hatt 2 overnattingsturer/cuper til Farsund 
med overnatting på Farsund fjordhotell, for 20 
spillere og voksne. Vi har hatt en fantastisk Oslotur 
i mai for 30 personer og 3 netter på Hotell 33. Vi 
har vært med 3 lag ,2 netter på Vest Cup I 
Stavanger.. 
Vi har utviklet og stadfestet tanken om "volleyball 
som nummer 5 valg". 
https://www.ungdomsløftet.no/Idrettsgrener/den-
femte-aktiviteten/ 
Vi har lørdagsvolleyball med pizza og små-
turneringer en gang i måneden . 
 
Oppsummering: 
2017 har vært et flott år hvor vi har skapt en mer 
utholdende organisasjon , fått ned dugnadsnivået til 
nå å være stor-dugnader hos Sørlandschips og stor-
dugnader med banevedlikehold. Vi har nå 2 lag i 3 
div : Herrer og Damer, gode juniorlag som deltar 
bade i U-NM og Beach NM,samt representerer I 
Regionslag. Vi har meget god satsing på sosiale 
aspekter i klubben. Vi lykkes med mediaprofilen 
vår, og har hatt et 20-talls reportasjer I 
N247/BSnett,FVN , NIF mm. og vi har fått ny 
hoved-sponsor, Søgne Og Greipstad Sparebank, for 
et 3-5 års perspektiv. Vi har jmf årsrapporten I fjor 
som problematiserte det å være så liten klubb jobbet 
knallhardt med rekruttering med å starte ett nytt 
tilbud, BOFF for de aller minste barna, 2 klasse og 
opp til mellomtrinnet. Vi har bygd 2 nye senior 
sandvolleybaner, og skiftet ut hele draktgarderoben. 
Det har vært et hektisk men morsomt år! 
 
Takk for i år! 
 
Mvh Olav Eieland 
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