Warberg Volleys historia
Warberg Volley är en ny, ung och energifylld klubb som startades den 28 februari 2009.
Klubben startades med hjälp av några personer, där en del av dom idag ingår i styrelsen. Det
började med att ett gäng killkompisar som tidigare spelat ihop i andra klubbar, bestämde sig
för att spela ihop igen och detta började dom med i division två hösten 2010. Under hösten
startades även två ungdomslag, ett för tjejer och ett för killar.
Våren 2011 slutade herrarna som segrare i division 2. Detta gav klubben en energikick och
klubben fick då sin första eventansvariga i samband med att man deltog i Costal Culture. Där
visade klubben upp sig och folk fick testa på beach volley. Två av klubbens spelare gjorde en
uppvisningsmatch i beach volley ihop med två av Warberg IC:s innebandy spelare.
Klubbens engagerade medlemmar ville dock inte vara utan volleyboll en hel sommar så
herrlagets tränare Peter Svensson tog ansvar för att hålla igång beach volleyn en dag i veckan
på Kåsa strand, vilket lockade många semesterfirare.
Under hösten 2011 startade Warberg Volley ett damlag och man började även genom
Idrottslyftet att åka ut till skolor för att introducera volleyboll för yngre ungdomar. Detta
resulterade i att man även började träna barn i kids volley och volley 2000 under hösten 2011.
Damlaget har ännu inte börjat spela serie spel men har gjort stora framgångar på kort tid då
dom vann distriktstävlingen Sydsvenskan i Mars 2012. Framtiden för Warberg Volleys
damlag ser alltså lovande ut då man inför hösten 2012 går in i division 2 för seriespel.
Herrarna spelade hösten 2011 i division 1 sydvästra, där dom vann serien utan att förlora
någon match. Genom att vinna division 1 kvalificerade dom sig till vårettan där man tog sig
vidare till superettan genom en 2a plats.
Warberg Volley arbetar för fullt för att hänga med samtidigt som den växer och utvecklas hela
tiden. Idag är vi cirka 60 stycken licenserade spelare i klubben och har nu cirka 15 stycken
tränare/ledare, förutom styrelsen och några engagerade medlemmar som utför ideellt arbete
för klubben.
Välkomna att gå med i vår grupp på Facebook, sök bara på Warberg Volley så hittar Du oss!
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