
VOLLEYBALL
A S K E R  S K I K L U B B  -  V O L L E Y B A L L G R U P P A

For mer informasjon om volleyballgruppa - se våre sider på www.asker-skiklubb.no eller Facebook: Asker SK Volleyball

ASKER SK VOLLEYBALL
VOLLEYBALLGRUPPA I ASKER SKIKLUBB STARTET I 1997 OG 
HAR I DAG RUNDT 100 MEDLEMMER FRA 11 ÅR OG OPPOVER. 
DETTE GJØR VOLLEYBALLGRUPPA I ASKER TIL EN AV DE STØRSTE 
JUNIORGRUPPENE I REGION ØST.

Volleyballgruppa prøver å gi tilbud til alle volleyballinter-
esserte i Asker og omegn, uansett alder og kjønn. I dag har 
vi lag for gutter og jenter født mellom 1998 og 2004, tillegg 
til senior- og veteranlag. 

De siste årene har klubben kvalifisert seg til NM-delt-
agelse flere ganger for de aldersbestemte klassene, i 
tillegg til veteran-NM. Klubben har flere gode resultater 
å vise til.

Klubben har også seniorlag for både damer og herrer. 

Vi prioriterer bredde, men prøver også å gi muligheter for 
de som vil satse innen volleyball. Alle får være med, ingen 
må sitte på sidelinjen. I turneringen stiller vi med flere 
lag for at alle skal få prøve seg. Vi har også hatt sand-
volleyballspillere og volleyballspillere som har spilt på 
det norske landslaget og vunnet NM. Den mest meriterte 
sandvolleyballspilleren er Victoria Faya Kjølberg, som har 
vunnet både NM og Nordisk, i tillegg til deltagelse i både 
EM og VM for aldersbestemte lag. I 2015 ble hun Nordeuro-
peisk mester for senior, og satset siste år mot OL i Rio, 
men dessverre uten å nå helt frem. Oscar Sæther fors-
varte denne sesongen NM-gullet fra i fjor i sandvolleyball 
GU19, en sterk prestasjon.

For å lykkes som klubb må alle bidra, noe som skal være 
spennende og utviklende for barn, ungdom, og voksne, 
samtidig som foreldre må delta og være god bidragsytere 
på sidelinjen. Vi har også behov for flere trenere og ivrige 
lagkontakter for stadig å kunne gi et bedre tilbud og in-
spirerende fellesskap.

TURNERINGER OG SERIESPILL
SOSIALT, INKLUDERENDE OG MOTIVERENDE FOR ALLE

VIL DU PRØVE DEG?
VI ØNSKER NYE SPILLERE VELKOMMEN TIL VOLLEYBALLGRUPPA. 

Lagene i de aldersbestemte klassene, U15, U17 og U19, spiller i hver sin un-
gdomsserie som består av 7 turneringer. Disse spilles på forskjellige sted-
er i østlandsområdet fra september til april. Tilslutt kåres en seriemester i 
hver klasse. I måndene januar og februar avholdes det regionsmesterskap 
hvor de beste lagene kvalifiserer til NM. NM for hver aldersklasse er in-
nendørssesongens høydepunkt og de pleier å være i mars. Det er en flott og 
spennende opplevelse å være med på et NM. I minivolleyball ønsker en ikke å 
fokusere så mye på resultatene. Der er kampoppsettet for hver turnering satt 
opp uavhengig av hvilke lag som taper eller vinner. Og alle deltakere på hver 
turnering får premie. Konkurransene er et sosialt treffpunkt, både for spillerne 
og foreldre som er med som sjåfører og heiagjeng.

For å bli kjent med volleyball kan en delta på inntil 4 treninger, før man må 
registreres som medlem. Ta kontakt med trener i den aktuelle gruppen for 
avtale om dette. 

TRENINGER 
Volleyballgruppa gjennomfører treningene sine fordelt på tider i haller  og  
skolegymsaler i Asker. Hvert lag trener normalt tre ganger hver uke. Treningene 
varer normalt 1,5-2 timer.
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JU15 GU15

JU17 GU17

JU19 GU19

D2 H2,H3

Veteran

SANDVOLLEYBALL
2008 BLE DET STORE GJENNOMBRUDDET FOR SANDVOLLEYBALL I ASKER, DER KLUBBEN ARRANGERTE SENIORTURNERING I ASKER SENTRUM. 

2008 ble det store gjennombruddsåret for sandvolleyball i Asker, 
der klubben arrangerte seniorturnering på torget i Asker. Året etter 
arrangerte klubben NM i sandvolleyball for senior, med en bane på 
torget og tre nye permanente baner på Føyka. Etter de nye sandvol-

leyballbanene på Føyka kom på plass, gjennomfører klubben faste 
treninger og turneringer for sandvolleyball på gjennom vår- og som-
mersesongen. I 2016 ble det utvidet fra tre til fem baner på Føyka, 
som har økt tilbud og kapasitet for spillerne.

JU
 =

 Je
nt

er
 u

nd
er

, G
U 

= 
Gu

tte
r u

nd
er

*)
 T

re
ni

ng
sg

ru
pp

e,
 s

am
le

t 

Etter at du er registrert medlem i Asker Skiklubb må du melde deg inn i riktig 
treningsgruppe i Volleyballgruppa. Treningsavgiften er 4000 kroner (3000 for 
spillere under 13 år), der 2000 kroner av denne treningsavgiften kan betales 
ved å delta på en dugnad som tilbringer innbringer samme beløp til klubben. 
Dugnaden de to siste årene har vært salg av toalettruller, 10 sekker på våren 
og 10 på høsten.

Hvis du vil være med på turneringer, som vi ønsker at flest mulige vil, må det 
også betales en spillerlisens til Volleyballforbundet.

Sandvolleyball-aktiviteten har egen treningsavgift på p.t. kr. 250.

KONTAKT OSS
ER DET NOE MER DU VIL VITE ELLER HAR DU LYST TIL Å BLI MED , TA GJERNE KONTAKT 
ELLER SE VÅRE SIDER PÅ WWW.ASKER-SKIKLUBB.NO ELLER PÅ FACEBOOK, ASKER SK 
VOLLEYBALL! 

Styreleder Frode Pedersen, mobil 95171918, askvolley@gmail.com
Trener Steinar Sæther, mobil 91521986, steinarasaether@gmail.com

Utstyr
Volleyball er lite utstyrskrevende, Asker Volleyball stiller med draktoverdel, 
medlemmene med treningssko for innebruk, shorts/tights og knebeskyttelse.
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HVA KOSTER DET ?
DELTAGELSE I VOLLEYBALLGRUPPA FORUTSETTER AT DU ER MEDLEM I ASKER SK

KLUBBLAG
I DAG HAR ASKER SK VOLLEYBALL DISSE LAGENE


