Vi er mange volleyballinteresserte ungdommer og voksne i Sigdal, og har i senere tid ønsket oss et
større og bedre tilbud for volleyball. På bakgrunn av dette vil vi gjerne bruke Sigdals hallen som en
arena for dette.

Vi har da også lyst å danne en egen gruppe under Nedre Sigdal IF som Nedre Sigdal Volleyball. Vi er
sannsynligvis allerede ca 40 stk som ønsker å være medlem. Vi er mange som er motiverte for å sitte
i et styre, og uten noen stor prosess er forslag til styre som følger:

Eirik Østenengen – leder
Ole Kristoffer Wærsted – Nestleder
Marie Mørch Lislien - Sekretær
1 person fra Sigdal volleyballklubb

I tillegg har vi spurt Henning Endeberg om å være trener, han er positiv til dette.

Trening i hallen vil kreve innkjøp av stolper, nett og oppstreking av baner. En bane er 9x18 meter, og
vi må nesten ha to baner til trening. Disse kan plasseres slik at volleyball kan trene på den ene siden
av skilleveggen mens ei annen gruppe trener på den andre. I tillegg er det lurt å merke opp en
sentercourt også- siden vi har veldig lyst til å melde oss opp i seriespill!

Vi har regnet på dette og har kommet frem til ca. 65 000,- i kostnader for innkjøp. Dette vil
inneholde: 2stk. Stolpesett (dette vil er stolper som kan rulles ut med motvekt 2stk. nett og da
oppstreking av 3 baner. Baller har allerede Sigdal volleyballklubb som vi tenker vil være med oss til
volleyballgruppa. De trener i dag i samfunnshuset i Prestfoss og der er det trangt….

Muligheter for finansiering gjennom å søke støtteordninger og eventuelt et samarbeid med Vad 4H
som også har et ønske om bedre og større kapasitet til volleyballtrening og turneringer. Dersom
Nedre Sigdal tillater at vi oppretter egen volleyballgruppe blir vi også berettiget utstyrsmidler på
30%.

Vi vet ikke hvor dyrt dette blir for idrettslaget, men vi vil jo betale medlemskontigent, kan jobbe
dugnader osv. bl.a ønsker vi å arrangere «åpen hall» med volleyballturnering noen fredager da det
ikke er klubb. Vi hadde nattvolleyball med 4H for 2 uker siden, og det er mange som gjerne vil gjøre
noe tilsvarende igjen.

Håper dere kan behandle vår forespørsel i et styremøte ganske raskt. Vi kommer gjerne og forteller
hva vi planlegger

