
ÅRSBERETNING – GUTTER 19 

 

Vårt eldste juniorlag på guttesiden teller i skrivende stund 18 spillere – noen har vært med lenge, noen har nettopp begynt. Felles for 

dem alle er at de er flotte gutter som trives godt i hverandres selskap på trening. Laget har også fått prøvd seg i kamper denne 

sesongen, i GU19-serien, men kampprogrammet ble svært amputert som følge av alle koronatiltak (kun to serierunder ble avviklet). 

Når årsmøtet går av stabelen er det fortsatt tilsomt om det vil bli avholdt RM og evt. NM for denne årsklassen, men vi har ikke riktig 

gitt opp håpet ennå.  

Også treningstilbudet har lidd under pandemien – selv om vi hadde en tidlig sesongstart i august, rakk vi ikke mer enn 24 treninger før 

jul og vi har kun hatt 11 treninger så langt i 2021. Alle synes det er dumt, kjipt og trasig, men slik er situasjonen.  

Etter at Inghild meldte overgang til JU15-laget som trener der, har vi fått inn Tomasz som trener for disse gutta. Han bidrar med mye 

volleyballkompetanse, og har et stort repertoar av øvelser som han lar gutta få prøve seg på. Mye forskjellig utstyr er også tatt i bruk, 

inkludert akebrett som gjør nytten som fiktive spillere i blokk.  

Gjennom sesongen har det som oftest vært nok spillere til at vi trener med to fulle lag, og spillerne har dermed fått sjansen til å 

forbedre ferdighetene knyttet til å spille i system. Selv med endel nye spillere på laget, så begynner dette nå å fungere for de fleste. For 

mange begynner det også å krystallisere seg ut roller som den enkelte spiller passer best til. Mange har lyst til å spille kant (det er ofte 

de som ender opp med å smashe), men erfaring tilsier at det er minst like viktig å ha kontroll på de andre oppgavene – Serve’n må gå 

inn, mottaket (som gjerne tas av libero eller diagonal) må fram til legger, og legger må sende en god ball til midt-spiller eller kant. Når 

et angrep skal avsluttes er spørsmålet om gutta har hørt på det Tomasz sier - og forsøker å plassere ballen - eller om det er for fristende 

å dra til det man er god for, og så håpe at ballen går inn. Her må det vel være lov å indikere at fenomenet «selektiv hørsel» nok av og 

til forekommer. Kanskje er det heftig mye testosteron i omløp også – det kan både høres og se slik ut til tider.  

Etter å ha fulgt laget som oppmann i noen år, er jeg glad for at spillegleden fortsatt er stor, og dette satser vi på at vil vedvare også når 

verden forhåpentligvis vender tilbake til en eller annen form for normal.  
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