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Sex barn från Mariestad har
fått upp intresset för volleyboll.
Ett framsteg för en sport
som länge har tvingats slå ur
underläge.
– Vi måste tänka på framtiden, säger ledaren Gunilla
de Jongh.
VOLLEYBOLL

Ställa upp i sammandrag?

Informerar på skolorna

Endast en procent
spelar volleyboll
År 2005 genomförde Statistiska
Centralbyrån (SCB) på uppdrag
av Riksidrottsförbundet (RF)
en undersökning av barn och
ungdomars tävlingsvanor. En
postenkät skickades ut till
3 000 ungdomar i åldrarna
13 till 20 år. Svarsfrekvensen
uppgick till 63,4 procent.
Där framkom det att endast
en procent av ungdomarna är
medlem i en volleybollförening.
Idrotten delade den procentsatsen med bland annat snowboard, skidor (längd) och cykel.
Mest populärt var fotboll där
totalt 37 procent av ungdomarna
var aktiva. Tvåa på listan var
innebandy med 16 procent.
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Nicole de Jongh ﬁck chans att träna
på baggerslag.

Linnea Eng var koncentrerad.
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Vad är roligast på träningarna?
– Det är när vi spelar matcher i
slutet på träningen.
Hade du spelat volleyboll
någon gång innan?
– Ja, på gympalektionerna i
skolan och när jag gick på fritids.
Gunilla de Jongh säger att
man har varit ute på skolor
och informerat om volleybollträningarna. Ingen hade blivit
gladare än henne om ﬂer ﬁck upp
intresset för volleybollen.
– Jag är nöjd med de sex vi har
här, men hoppas förstås att det
kan bli ﬂer. Man får vara glad för
de som är här och vågar sig på en
ny utmaning.

Hilma Engelbrektsson gjorde sin tredje träning när MT var på besök.
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De sex barnen som valt att prova
på har hela vintern och våren på
sig att bredda sina kunskaper.
I början på nästa år ﬁnns tankar
om att ställa upp med ett lag i
Volley 2000, som är ett sammandrag för yngre spelare.
– Då är man fyra på planen
samtidigt och i nuläget skulle vi
kunna ställa upp med ett lag.
Vad är förklaringen till att
volleybollen har så svårt att
rekrytera barn och ungdomar?
– Det beror ju på att det ﬁnns
så många andra idrotter. Vi
konkurrerar främst med fotboll,
innebandy och ishockey. Det
verkar som att de ﬂesta lockas av
de sporterna mer.
Hilma Engelbrektsson ﬁck

nys om volleybollträningarna
av kompisen Tuva Winberg. Hon
ångrar inte sekund att hon hängde
med och förra veckans träning var
hennes tredje totalt.
– Vi har kul på träningarna
och man får bra bollteknik, säger
hon.
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Det är i Kronoparksskolans lilla
gymnastiksal hoppet ﬁnns.
Gunilla de Jongh, nestorn inom
volleybollen i Mariestad, har tillsammans med Joanna Kleinrok
hand om nybörjarträningen för
barn mellan åtta och tolv år.
Varje torsdagskväll träffas de
för att träna på grunderna; servar,
rörelsemönster samt bagger- och
ﬁngerslag.
– Vi har kört i fem veckor nu och
det har varit ungefär sex barn på
varje träning, säger Gunilla som
är tacksam för att siffran inte står
på noll.
– I många år har intresset för
volleyboll varit lågt. Vi måste få
fart på det och ha något att bygga
kring.

Det här kan vara vändpunkten
för sporten i Mariestad. Ansvaret ligger inte bara på Gunilla
och Joanna, utan också på att
det ﬁnns andra som är villiga att
ställa upp.
– Med föräldrar och ledare
skulle det underlätta vårt arbete.
Tanken är att få igång en liten
ungdomsverksamhet inom kort,
förklarar Gunilla.
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De slår ett slag
för volleybollen
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Gunilla de Jongh instruerar de träningsvilliga volleybolltjejerna. Här är det Tuva Winberg som drämmer till bollen över nätet.
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