
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för VK Westan 2020 - 2021 

VK Westans styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret        2020-07-01 – 2021-06-30.  

 

Styrelsen har under det gångna året bestått av 

Ordförande Ann-Charlotte Järnström 

Sekreterare Christina Jannesson 

Kassör  Bittan Lundström 

Ledamot  Ana Sanz 

Ledamot  Vladimir Vujic 

Suppleant  Martin Lindquist 

Revisorer  Dennis Clarin och Peter Falck 

 

Styrelsen har haft nio protokollförda möten. 



Verksamheten har enbart bestått av barn – och ungdomsverksamhet, då övrig 

verksamhet, på grund av covid-pandemin, inte gått att genomföra.  En 

Ledarträff genomfördes den 25 maj. 

Träning har bedrivits i: 

-Fjärås idrottshall tisdagar och torsdagar 

- Kaparen på onsdagar samt ”Öppet hus” några fredagar 

- Presse idrottshall på söndagar och torsdagar  

  

Verksamhet 2020 – 2021 

Kidsvolley 12 /16 

Tränare Jan Magnusson 
Anders Boman 
 

Antal deltagare 24 
 

Aktiviteter under 
hösten 2020/ 
våren 2021 

Ex Antal träningar/Vad har vi haft för upplägg/Vilket fokus har vi haft 
på träningarna/Andra aktiviteter för gruppen 
 
Gruppen har haft 25 träningstillfällen där vi har varit totalt 24 barn 
och i snitt cirka 6-8 barn. 
Våra träningar har börjat med en samling där vi berättar om vårt 
namn och en litet kort samtal kring vår värdeord. 
Träningen inleds med uppvärmen antingen som en ”jage” lek eller en 
mer traditionell uppvärming. Därefter har vi ett antal bollövningar, ett 
litet spelmoment och som avslutning om tid funnits en lek och en kort 
samling. 
 
Gruppen har varit åldersmässigt ganska spridd och många nbya 
kommit till under året, detta gör att det har varit svårt att få de so 
varit med längst att ta steget upp till level 2. 
 

Spelar på level Level 1-2 

 

Fyrmanna 10/11  

Tränare Emma Wermström, Lena Apelgren, Magnus Luhr 
 

Antal deltagare 12-16 
 



Aktiviteter under 
hösten 2020/ 
våren 2021 

Under året har vi haft 2 träningar per vecka. Upplägget har varit 
fokuserat på grundslag och teknik med inriktning på fyrmanna level 4. 
Vi har introducerat nya slag som exempelvis smash, stående och 
hoppande. Träningarnas upplägg har varit samma genom terminen, 
start med uppvärmning, därefter teknik i grundslagen och sedan fokus 
på något specifikt område. Vi väljer beroende på träningshall – där 
hallarna har olika redskap tillgängliga för volleybollträning.  
 
Vi har hunnit med en turnering innan nedstängning pga pandemi. Vi 
åkte till Bjärke volley i Sollebrunn och spelade level 4. I övrig har 
antalet aktiviteter förutom träning varit begränsade. En av våra 
träningar använde vi att köra en miniturnering inom laget, vilket var 
mycket uppskattat av alla barnen och våra juniortränare. 
 
Vi har haft juniortränare hela terminen och dom tar mer och mer 
ansvar för sitt tränaruppdrag och hittar på egna övningar till barnen. 
 
Vi har även fått en hel del nya deltagare i laget under året som har 
kommit in bra i gruppen. 
 
Vi tränare har deltagit i 2 st coachingtillfällen för tränare samt fått 
möjlighet att delta i seminarie som handlade om träning för barn, 
både som förälder och tränare. 
 
En av våra tränare har även gått SISUs grundutbildning för tränare 
under året. 
 

Spelar på level Level 4 
 

 

Fyrmanna 08/09  

Tränare Kristofer Karlsson, Karin Stakeberg, Malin von Elek, Linda Pålsson, 
Valter D’Angelo 
 

Antal deltagare Ca 25 i gruppen, och vi har haft ett tillflöde av nya spelare 
 

Aktiviteter under 
hösten 2020/ 
våren 2021 

Säsongen har påverkats av COVID och vi har inte deltagit i några 
externa turneringar. 
Men vi har kunnat hålla igång träningen och har tänat 2 dagar/vecka, 
onsdagar i Kaparen och söndagar i Presse.  
Det har varit mellan 15-20 spelare per träning och vi har spelat på 
level 5. 
Vi har också genomfört ett antal fysträningar i Kungsbackaskogen och 
beachträning i Åsa. 
 



Många i gruppen var med på fredagsträningar under den tiden som 
det var möjligt att köra dessa.  
 
Vi har varit i beachhallen i Kviberg 
  
Uppstartsläger Kaparen, augusti 2020, med SISU rollspel, violleyboll 
och grillad korv 
 
En gemensam Westan turnering, november 2020, level 4,5, 6-manna 
med spelare från vår grupp integrera neråt med 10/11 i level 4 och 
uppåt med 06/07 i 6-manna 
 
Ett par tillfällen under hösten 2020 erbjöds fokusträning  med 
Westans Janne Magnusson och Magnus Luhr eller Tony Westman från 
SVF (både praktik och teori); anfall, mottag, försvar och serve, för 
spelare och tränare 
 
Malin & Linda gått SISU tränarutbildning 
 

Spelar på level 5 
 

 

Sexmanna 

Tränare Chandee Tamung, Fredrik Carlsson, Karin Stakeberg, Kristofer 
Karlsson, Linda Hjalmarsson och Magnus Luhr.  
 

Antal deltagare Totalt 50 flickor och 12 pojkar.  
 

Aktiviteter under 
hösten 2020/ 
våren 2021 

Säsongen har påverkats av COVID och vi har inte deltagit i några 
externa turneringar.  
Men vi har kunnat hålla igång träningen och har tänat 2 dagar/vecka, 
tisdagar i Fjärås och söndagar i Presse, undantaget några träningar 
innan jul då det var en ökad smittspridning i samhället och även 
högstadieskolorna gick över till distansundervisning. 
 
Det har varit mellan 30 och 40 spelare på varje träning. Under denna 
säsong har vi börjat spela 6-manna.  
Med runt 20 nya spelare i gruppen har vi haft en utmaning att planera 
träningar, hålla motivationen uppe för de som spelat länge samtidigt 
som nya spelare ska lära sig grundslagen och få förståelse för spelet.  
 
Många i gruppen var med på fredagsträningar under den tiden som 
det var möjligt att köra dessa.  
 



Vi har också genomfört ett antal fysträningar i Kungsbackaskogen och 
beachträning i Åsa. 
 
Vi har varit i beachhallen i Kviberg som avslutningsaktivitet. 
  
Uppstartsläger Kaparen, augusti 2020, med SISU rollspel, volleyboll 
och grillad korv. 
 
En gemensam Westan turnering, november 2020, level 4,5, 6-manna 
med spelare från vår grupp integrera neråt med 08/09 i level 5 och 6-
manna några från 08/09 var med i 6-manna spel 
 
Ett par tillfällen under hösten 2020 erbjöds fokusträning  med 
Westans Janne Magnusson och Magnus Luhr eller Tony Westman från 
SVF (både praktik och teori); anfall, mottag, försvar och serve, för 
spelare och tränare. 

Spelar på level Sexmanna och lite på level 7 
 

 

 

Utbildning 

Vi har anordnat ett antal olika utbildningar anpassade för olika grupper och 

dess ledare. Hösten började med forumteater, spel och grill ihop med 

representanter från SISU. 

Senare under hösten 2020 hade vi 2st kurser för ledare i Pressehallen där 

ledarna fick lära sig nya tekniker kring servermottagning, offensiva spelet samt 

anfall. 

Kurser anordnades ihop med Sydsvenskan och Bring it Promotion, en timme 

teori och två timmar praktik. Intresset var väldigt bra både mellan ledarna och 

spelarna som hjälpte till. 

I samband med en av söndagsträningar hade vi en mycket uppskattad lurs i 

Lära om Kost för träning och återhämtning ihop med SISU. 

Vidare under vintern har vi deltagit i några distansföreläsningar med stort 

intresse från medlemmar. 

Mest uppskattade var Peppföreläsning med Jim Thuresson och Gör det bättre 

om du kan med Johan Fallby. 



Våren 2021 startade med stränga regler kring hantering av Covid spridning men 

vi lyckades ändå genomföra grundutbildning för ledare med 2 deltagare samt 

grundutbildning för unga ledare med 4 deltagare. 

Kungsbacka kommuns Idrotts- och hälsocertifiering 

VK Westan är en certifierad förening. 

GDPR 

Föreningen har en integritetspolicy. Via Sportadmin får medlemmar godkänna 

att vi hanterar personuppgifter i enlighet med vår policy. Personnummer krävs 

för LOK-stöd, licenser mm i en idrottsförening. 

Registerutdrag 

VK Westan har tagit fram en rutin för hantering av registerutdrag avseende 

grova brott och fått in utdrag, utan anmärkning, från samtliga ledare och 

styrelseledamöter. 

Material 

Inventering genomförd under maj/juni 2021 och Material-/Inventarielistan är 

uppdaterad. Listan är publicerad på klubbens hemsida under fliken 

”Ledare/Föreningens material/Dokument”. 

Förråden finns i anslutning till våra träningslokaler (Kapareskolan, Presseskolan, 

Fjärås Idrottshall samt i klubblokalen på Galaxen). 

Hemsidan 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt och av varje grupp. 

Juniortränare 

Karin Stakeberg har varit ledare för våra fem juniortränare. De har varit stöd i 

några olika grupper. 

Ledarträffar 

Vi hade som alltid ledarträffar i början och i slutet av säsongen för att planera, 

utvärdera och utveckla verksamheten. 

 

Styrelsen för VK Westan 


