
Välkommen att söka till höstens träningsgrupper i beachvolleyboll 
Ansök senast 23:e september!  

Träningsperioden är 8:e oktober - 21:a december (11 v) (Satsningsgrupperna börjar 1v 

tidigare) 

All information finns även här på hemsidan. 
  

Det finns 3 olika kategorier av grupper att söka till. Dessa beskrivs närmare nedan.  

 

1.  Träningsgrupper grupp 1-5 

Sektionen erbjuder sektionsmedlemmar med tävlingsambitioner möjlighet att delta i 

träningsgrupp med tränare. Max antal träningsgrupper i vår är 5 herr och 5 dam, från elit- 

till Open-nivå. Varje grupp består av 6 spelare. De krav vi ställer på våra träningsmedlemmar 

är följande: 

·       Tävla för IKSU beachvolley. 

·       Vara medlem i sektionen IKSU beachvolley. 

·       Hjälpa till med skötseln av våra anläggningar (IKSU, Skogis och Bettnes). 

 

Anmälan görs här: Ansökan Träningsgrupper 1-5 och Ungdomsgrupp 

 

Urvalet görs baserat på tränaromdömen/kunskapsnivå och entrypoäng. För nya deltagare 

vars nivå är okänd eller svårbedömd kommer det eventuellt att hållas en try-out. 
Information om det kommer isf. ut efter anmälningstidens slut. 

  

 2. Ungdomsgrupp 

IKSU beachvolley bedriver ungdomsträning för killar och tjejer från 13 till ca 18 års ålder. 

Anmälan görs via länken ovan. 

 

3. Satsningsgrupper inom träningsverksamheten 

Vem som helst kan starta en satsningsgrupp med specifika kriterier som ligger utanför den 

ordinarie träningsverksamheten. De satsningsgrupper som kommit in för vårterminen är 

listade nedan.  

 

För utförlig information om grupperna och antagningskriterier, mm. se respektive bilaga 
längre ner i detta dokument. Då de exakta förutsättningarna ännu inte är spikade kommer 
info om kostnader och eventuella mindre justeringar i efterhand. Ni som anmäler er till dessa 
grupper kommer att få den infon inom kort. 
 

 

 

 

http://www.iksu.se/sv/sektioner/iksu-beachvolley/trana/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyUy9CYyj3Nargi5yJyRg1xJ8MlEHbkzwKr0NXWr-Co0AQbA/viewform


 

Tryck på länken till respektive grupp i listan nedan för att göra en anmälan. 

- Tourgrupp Herr (se bilaga 1) Ansökan Tourgrupp Herr 

- Elitgrupp Dam (se bilaga 2) Ansökan Elitgrupp Dam 

- SM-grupp Herr (se bilaga 3) Ansökan SM-grupp Herr 

- SM-grupp Dam (se bilaga 3) Ansökan SM-grupp Dam 

- Veteran Dam (se bilaga 4) Ansökan Veteran Dam  

 

Tränare HT 2018 

Om man är intresserad av att vara tränare under våren kryssar man för det i 

ansökningsformuläret. Att vara tränare innebär i regel att man håller en träning på 1,5 

timmar varannan vecka men andra varianter finns också.  

 

Sektionskort 

From hösten 2017 (start 1 oktober) så kan du inte längre köpa sektionskort för 2 900 kr bara 

genom att vara med i träningsgrupp. Du kan istället bidra till sektionen genom att vara 

tränare eller genom annat arbete (via IKSU beach styrelse), och därmed få köpa kortet för 

detta pris eller få det kostnadsfritt.  

Läs mer om det här. 

  

För er som inte vill köpa ett sektionskort och inte har ett IKSU-kort på annat sätt så kommer 

det att finnas koder som gör att ni kommer innanför grindarna när ni ska träna. Är det så att 

ni vill ha en sådan kod så kontakta beachtraning@iksu.se. 

  

Hur du betalar och mer info hittar du på hemsidan. 
  

Vid frågor som rör träningsgrupper kontakta beachtraning@iksu.se 

  

Vi ses och har kul i sanden! 

IKSU Beachvolley, träningsgruppen 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK3nlPmCKqAlACP2oOUp1dFXHj_hAd_9-BM796CS8t5vEqhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYdVWG6ezUmkW1_kXjL8MURh_TIXtpx3c0_3R70nh-tAKwpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo9jGxOHrW0hJWuiyq1OM9NQHgWmQoYhRrQWk0ozfyhippMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo9jGxOHrW0hJWuiyq1OM9NQHgWmQoYhRrQWk0ozfyhippMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE7kYP8yS2wUZE0LpqcSKUQ0FRIxU4pJm-a2vhDEqHQObxWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHc7_2ap-ic1lVFdiQzcW0B5cA3805-G6H_VfKRFiGNuVyTw/viewform
http://www.iksu.se/sv/sektioner/iksu-beachvolley/trana/


Bilaga 1 
 
Tourgrupp Herr HT-2018 
 
Kontaktperson: Joakim Svedberg 
Antal träningspass: 1 pass/vecka (12 veckor) 
Grupper: 1 herrgrupp (max 7 pers men kan bli färre) 
Avgift: Ingen 
 
Syfte och mål 
För att fortsatt underlätta satsningen för spelare som har ambition och potential att spela på 
den svenska touren 2019 bibehålls förslagsvis en tourgrupp likt den som funnit under 
föregående termin. Gruppen riktar sig till herrspelare tillhörande den högsta nivån i klubben 
där medlemmarna får hjälp med finansiering av halltid en gång i veckan. Målet med gruppen 
är att IKSU ska få fram fler spelare som under 2019 spelar kontinuerligt på SBT.  
 
Krav på spelare 
• Ambition att spela på Swedish Beach Tour 2019  
• Att närvara på IKSU Beach arrangerade aktiviteter  
• Vara goda förebilder både vid träning och tävling  
• Fysträning minst två gånger per vecka  
• Ytterligare minst två beachträningar per vecka utöver tourgruppen  
 
Urval 
För att ansöka till gruppen är det en förutsättning att man tidigare har deltagit på SBT, 
alternativt representerat Sverige på ett internationellt mästerskap. Gruppen kommer bestå 
av max sju personer och ansökan sker i form av formulär som skickas ut efter godkännande 
från styrelsen. 
 
Tveka inte att höra av er med frågor.  



Bilaga 2 
 
Elitgrupp Dam HT-2018 
 
Kontaktperson: Johanna Wikberg & Emmy Sjöström 
Antal träningspass: 1 schemalagt pass/vecka med tränare (12 veckor) 
Grupper: 1 damgrupp med max 6 spelare. 
Avgift: Ingen 
 
Beskrivning 
En satsningsgrupp för damspelare på sverige tour-nivå eller med ambitioner för det. 
Regelbunden, kvalitativ träning under höstterminen för fortsatt utveckling. Träningen kommer 
bestå av 1 gång i veckan under samma period som träningsgrupperna är igång. Isac Ersare 
är tillfrågad som tränare för denna grupp och låter positiv till det.  
 
Syfte och mål 
Att fortsätta utveckla IKSU beach damspelare på högsta nivå. Representera IKSU Beach 
och vara förebilder för såväl klubben som sporten, både internt och under tävlingar. Spelare i 
gruppen har som målsättning att också göra bättre resultat under tävlingssäsongen 2019 
 
Urval 
Att fortsätta utveckla IKSU beach damspelare på högsta nivå. Representera IKSU Beach 
och vara förebilder för såväl klubben som sporten, både internt och under tävlingar. Spelare i 
gruppen har som målsättning att också göra bättre resultat under tävlingssäsongen 2019 
 
Krav på spelare i gruppen 
Spelare i elitgruppen ska ta eget ansvar för utveckling, vara förebilder för klubben och 
sporten samt föra beachkunskap vidare. Detta innebär konkret:  
● Vara med i ordinarie träningsgrupp  
● Arrangera IKSU Beach Gala 2019  
● Om behov finns vara tillgänglig som tränare  
● Ta hand som fys självständigt; gym minst 2 gånger/veckan  
● Föregå med gott exempel i beachhallen, komma i tid till träningar, vara fokuserad och 
professionell samt bete sig på ett schysst och föredömligt sätt  
● Hjälpa till och deltaga i klubbevent i största möjliga mån, exempelvis “fixardagar” i hallen 
eller banorna vid skogis/bettnes  
● Bete sig professionellt och bedriva fair play under turneringar, representera IKSU beach på 
bästa möjliga sätt 
 
 
Tveka inte att höra av er med frågor.  



Bilaga 3 
 
SM-GRUPP Herr och Dam HT-2018 
 
Kontaktperson: Amanda Sjöström 
Antal träningspass: 1 schemalagt pass/vecka med tränare (12 veckor) 
Grupper: 1 damgrupp och 1 herrgrupp där varje grupp består av 6 spelare. 
Avgift: Återkommer 
 
Upplägg 
SM-gruppen skulle innebära en extra träningsmöjlighet för de spelare i klubben som redan 
satsar eller vill börja satsa på beachvolleyboll men som ännu inte är på Tour-nivå. Syftet 
med denna grupp är att minska “glappet” mellan elitgruppen och övriga grupper, vilket skulle 
ge större möjligheter för samarbete mellan grupperna vilket på sikt leder till en starkare 
klubb. Vi vill hjälpa de spelare som prioriterar beachvolleyboll och vill ha mer 
uppstyrd/schemalagd träning.  
 
Krav på spelare 
För att bli antagen till gruppen förväntas spelarna klara följande krav:  
- Träna med en träningsgrupp.  
- Fysträna 2ggr/vecka  
- Vara med på de schemalagda beach-passen (Utvecklingsgrupp och ordinarie 
träningsgrupper)  
- Vara med på eventuella träningshelger  
- Tävla minst 3ggr utanför Umeå innan TP11 2019 (SM)  
- Som grupp anordna seriespel (t.ex. beachstege/king&queen) samt guldhatten-turnering  
- Ha för avseende att delta på sektionens kringarrangemang (t.ex. afterwork-beach) för att 
öka gemenskapen mellan sektionens alla nivåer samt agera som förebild för andra spelare.  
- Ställa upp som tränare för en träningsgrupp varannan vecka (alt. övrig motprestation). 
OBS! Att vara tränare är inget krav som motprestation för att få vara med i SM-gruppen detta 
år, vilket innebär att om någon som absolut inte kan/vill vara tränare behöver det inte betyda 
att personen inte får vara med i gruppen. Däremot så visar en tränare på ambition och vilja 
att utvecklas och hjälpa andra att utvecklas i sporten vilket tas hänsyn till vid urvalet av 
grupperna, samt att de kommer få ett gratis sektionskort enligt sektionens deal (då tränare 
inte ingår som krav på motprestation för gruppen).  
 
Urval 
Vid urvalet till gruppen kommer ambition och träningsvilja värderas högt, tillsammans med 
ranking efter de vanliga träningsgrupperna.  



I ansökan till gruppen besvaras följande frågor: 
- Ambition/mål med beachvolleyboll 
- Nuvarande träningsmängd (beach och fys) 
- Möjlighet att vara tränare för en träningsgrupp (ja) 
- Villig att ha 1 schemalagt beachpass utöver träningsgrupp (ja/nej) 
- Villig att fysträna 2 ggr/vecka (ja/nej) 
- Antal planerade tävlingar under säsongen 2018 (i och utanför Umeå) 
 
Utifrån ansökningarna kommer SM-gruppens ansvarsgrupp plocka ut de spelare som 
uppfyller de uppsatta kraven. Bland de lämpade spelarna kommer grupperna sedan 
bestämmas baserat på den ordinarie träningsgruppsrankingen (tränaromdömme/spelarnivå 
och rankingpoäng). 
 
Tveka inte att höra av er med frågor.  



Bilaga 4 
 
Veteran Damer HT-2018 
 
Kontaktperson: Anna Hopfgarten, 073-075 3265 hopfgarten@gmail.com 
Antal träningspass: 1 schemalagt pass/vecka med tränare 1,5 timme (12 veckor). 
Grupper: 1 damgrupp 
Avgift: Återkommer 
 
Beskrivning 
Målet är att träna med likasinnade och utveckla en stabil grupp som har samma ambition 
och mål – att tävla. 
 
Önskade tider: 16.00 -17.30 tisdag, onsdag eller torsdag.  
(Om den tiden inte funkar för tränare, önskas som tidigare terminer 19.30-21.00)  
 
Krav som ställs på spelare i gruppen  
De som ska vara med ska ha ambitionen att tävla och vara veteran eller snart veteran (30+). 
Deltagare ska ha ambitionen att träna/spela beachvolley fler än en gång i veckan, och köra 
motsvarande ett fyspass i veckan. Det är också viktigt att spelarna verkar för en positiv och 
stärkande träningskultur och sporrar varandra i träningen.  
 
Uttagning 
Uttagning sker primärt med rankingpoäng, det urvalet visar på tävlingsvilja och nuvarande 
formnivå. Men, även medverkan under tidigare veteranträningar är meriterande, samt 
deltagare med träningsvilja som främjar gruppens nivå.  Är det någon som söker till gruppen 
som inte har rankingpoäng men som har haft en förhindrande skada eller graviditet tas det 
med i beaktande, vid skada övervägs tidigare rankingpoäng under ett aktivt år, dock högst 3 
år tillbaka i tiden.  
 
Krav på spelare i gruppen 
De som ska vara med ska ha ambitionen att tävla (gärna sikta mot SM) och vara veteran 
(35+). Man ska ha ambitionen att träna/spela beachvolley fler än en gång i veckan, och 
köra motsvarande minst ett fyspass i veckan. Det är också viktigt att spelarna verkar för en 
bra träningskultur och hjälper/sporrar varandra i träningen. 
 
Motprestation av spelare 
Vilja att medverka i tävlingar under 2018, betala träningsavgift och så långt det är möjligt 
hjälpa till med klubbens verksamhet.  
 
Tveka inte att höra av er med frågor. 


