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Rekruttering og antall spillere
I tillegg til en ny trener kunne vi også rekruttere tre nye spillere. Deltakerne på treningene
var en blanding av nye spillere (ca. 15 %), en stor del av de kjente spillerne fra Lier (ca. 70%)
som også spilte de siste sesongene og spillere fra ungdomslaget (ca. 15%).
Vanligvis er vi 8-12 spillere, som er et bra antall for å kjøre en ordentlig trening. Men det er
fortsatt en relativt stor del av spillerne som deltar uregelmessig.
I august/september var vi litt flere på trening. Noen ganger over 12 stykker.

Treningsøkter
Pga. covid så kunne vi bare ha trening fra midten av august til begynnelsen av november.
Stemmingen på trening var bra, og vi kunne gjennomføre effektive treningsøkter.
Men hovedproblemet på trening var at ikke alle spillerne har samme teoretiske kunnskap
om 5-1 spillsystemer og forskjellige posisjoner som følger med spillsystemene. Vi hadde
noen ganger problemer med øvelser fordi man må forklare hvilke posisjoner det finnes og
hvor spilleren må stå på banen.
Vi gjennomførte to treningskamper mot ungdomslaget.

Kamper 2. Divisjon
Vi er 8 stykker fra H1 laget som spilte i serien 2020/2021. De siste kampene lånte vi tre spillere fra
ungdomslaget. Vi tapte mot Oslo Volley 0-3 og mot Tønsberg 2-3. Oslo Volley var klart det bedre

laget, men vi hadde også gode sjanser til å vinne ett eller to sett. I kampen mot Tønsberg var vi litt
uheldige og tapte en kamp vi egentlig skulle vunnet.

Organisasjon
Krav om refusjon dukket opp grunnet avlyste treninger og kamper.
Vi hadde opprinnelig to treninger i uka fra kl. 20.30 til 22.00. Pga. covid måtte vi vente på det forrige
laget før vi kunne gå in i Hegghallen. Det tok ofte ca 15 minutter før vi var klare til å starte treningen,
og hadde da bare 1 time og 15 minutter igjen av treningen. Egentlig bør spillerne møte opp kl. 20:15,
og kjøre individuell oppvarming sånn at vi kan begynne kl. 20:30 med øvelser. Kanskje vi kan skape
en løsning slik at vi kan varme opp før treningen starter og utnytte den lille tiden vi har for trening.

Ambisjoner/Forslag
•

Seriespill: Hvis serien 2021 skal finne sted er målet å vinne halvparten av kampene

•

Rekruttering har kun vært delvis vellykket. De 3 nye spillerne ble rekruttert av andre Lier-spillere
gjennom venner. Her må vi finne en mer effektiv måte. Det må være flere erfarne
volleyballspillere i Drammen området.

•

Kanskje man kan utvikle et partnerskap med en annen klubb, for eksempel: man kan ta kontakt
med Asker volleyball klubb, som spiller Eliteserie og snakke med dem for å sende spillere videre
til oss som ikke er gode nok for Eliteserien. Eller ta kontakt med en annen volleyballklub feks.
ROS Spikkestad som bare har ungdomslag for å ta over noen spillere som er klare for å spille 2.
divisjon.

•

Finne en måte å gjennomføre rekrutteringstiltak på Høyskolen/Universitet i Drammen.

•

Beachtraining for spillere på høyere nivå.

•

Rekruttering av juniorspillere som har et ønske om å spille på et høyere nivå. Det er et spesielt
viktig tiltak fordi det skaper motivasjon for ungdommer og er samtidig en god løsning for
bærekraftig rekruttering.

