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Målsætning for sæsonen 2021/22 

Nye medlemmer 
• Alle nye medlemmer i klubben skal opleve at blive taget godt imod. 
• Nye medlemmer kan orientere sig i folderen: ”Velkommen i Holstebro KFUM Volleyball” som man finder på klubbens 

hjemmeside.  
• Kidsspillere og deres forældre modtager personligt en folder ”Kidsvolley i Holstebro KFUM Volleyball” med information 

om træning, stævner, kontingent mm. ved indmeldelse. Holdets træner kan hente folderen til udskrift fra klubbens 
hjemmeside. 

• Klubben arbejder på rekruttering af spillere til alle hold, men med fokus på ungdomsholdene. 
 
Trænere / træningen 

• Der bør være en kvalificeret træner til alle hold. 
• Der afholdes trænermøde min. 2 gange om året. 
• Det er vigtigt at klubben giver trænerne mulighed for at komme på kursus. 
• Trænerne skal sikre de enkelte spillere tilstrækkelig med udfordringer. 
• Det tilskyndes at førsteholdsspillerne deltager i et/to træningspas med et ungdomshold. 
• Nye trænere bliver tilknyttet en kontaktperson i klubbens bestyrelse eller en erfaren træner. 

 
Information - PR 

• Informationen i klubben skal styrkes gennem hjemmesiden 
• Klubben skal have større synlighed på diverse sociale medier. 
• Udbrede kendskabet til volleyball og kidsvolley, idet alle klubbens medlemmer opfordres til at arrangere 

volley”turneringer” på deres uddannelsessted eller arbejdsplads. Klubben vil arbejde på at etablere samarbejder med 
efterskoler og byens uddannelsesinstituioner. 
 

Ungdomsafdelingen 
• Klubben skal være kendt for et godt idrætsmiljø for børn. 
• Der arbejdes løbende med at udbrede kendskabet til volleyball hhv kidsvolley på folke-/fri- og efterskoler, 

ungdomsuddannelser og lokale videregående uddannelser. 
 
Sociale arrangementer - m.m. 

• Det tilstræbes at ungdomsholdene tilbydes et stævne om året, hvor der indgår overnatning. Klubben betaler 
stævnegebyr, mens øvrige udgifter afholdes af spillerne.  

• Det tilstræbes at der afvikles klubarrangementer i løbet af sæsonen. 
• Information om klubarrangementer skal informeres via facebook, hjemmeside og opslagstavle i Stadionhallen. 
• Det tilstræbes at der arrangeres beachtræning og turnering i sommerperioden. 

 
Generelt 

• Det skal være sjovt at gå til volleyball. 
• Alle medlemmer af klubben skal yde et stykke arbejde til gavn for fællesskabet 
• Øge medlemstallet 

 
Optræden 

• Vi vil kendes for en fair optræden såvel overfor dommere som mod- og medspillere 
 


