
 

Nyhedsbrev fra Middelfart Volleyballklub 
Juli 2021 

Kære medlem af Middelfart Volleyball Klub 

 

I bestyrelsen har vi besluttet at udsende nyhedsbreve cirka hver anden måned for at informere og kommunikere 

mere med dig som medlem.  

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om sæsonafslutningen, beachvolley-event ved Kulturøen, og så retter vi blikket 

mod den kommende sæson. 

Samtidig vil vi også gerne ønske dig en rigtig god sommer! 

 

Med venlig hilsen 

Formand, Mikkel Dragmose-Hansen - På vegne af klubbens bestyrelse 

 
Sæson 20/21 og sæsonafslutning 

Sæsonen 20/21 har været meget anderledes. COVID-19 

nedlukkede næsten alle klubbens aktiviteter. Kun eliteherrerne 

måtte spille. Det gav pokaltitlen og bronze i slutspillet. I sæsonens 

små genåbninger gav damerne også konkurrenterne kamp til 

stregen i 1. division! 

Ellers er vi rigtig glade for at have dig som medlem. Trods de 

vanskelige omstændigheder, hvor træning og kampe måtte aflyses 

og alternative former for træning måtte i gang, ser vi nu ind i en 

fremtid med meget mere volley.  

Vi valgte at forlænge klubbens sæson indtil juni måned, så vi 

kunne give blot en anelse igen til dig som medlem.  

Sæsonafslutningen blev afholdt udendørs i slutningen af maj, hvor 

medlemmer, familie og støtter bakkede op om arrangementet 

med grill, beachvolley og hygge ved Middelfart Marina. 

 

Beachvolley-stævne 

Klubben afholdt sit første beachvolleystævne i City Grand Slam 

sammenhæng, hvor en afdeling af DM i beachvolley første gang 

blev afholdt i Middelfart.  

Et samarbejde med Middelfart kommune og volleyforbundet gav 

også muligheden for, at skoler, virksomheder og interesserede 

kunne prøve kræfter med beachvolley i dagene d. 21-24. juni, 

mens DM-afdelingen blev gennemført d. 25-27. juni.  

En stor tak til alle de frivillige kræfter og de cirka 3000 tilskuere 

som var igennem området i dagene. Det gav liv og stemning – og 

vejret var med os! 

Sandet fra de midlertidige baner bliver genbrugt til at opbygge 

professionelle baner ved Lillebæltsskolen og Lillebæltshallen i 

samarbejde med Middelfart Håndboldklub og Basketklubben. Det 

giver helt nye muligheder for at udforske bl.a. beachvolley i 

fremtiden.   

 

Næste sæson - opstartsdatoer 

Kids 7/9 

HU15 31/8 

HU17 - afventer 

D1 - 24/8 

DU15 31/8 

Motion 7/9 
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