
 

TRÄNINGSTIDER 

Denna vecka (18 dec – 24 dec): Ordinarie tider, men tveksamt om alla tider som kommer att 

utnyttjas 

Nästa vecka (25 dec – 31 dec) Inga tider i Fyrishov, övriga tider finns tillgängliga 

AKTIVITETER denna vecka 

Seriematcher 

Inga seriematcher denna vecka  

Ungdom 

Stockholm Volley Cup:  

Inga sammandrag eller deltävlingar denna vecka 

FÖREGÅENDE VECKA 

Seriematcher: 

UVBS Dam A: förlust hemma mot RIG med 1-3 

UVBS Dam B: förlust hemma mot Sthlms Vingar B med 0-3 

UVBS Dam C: förlust hemma mot Jomala  B med 1-3 

UVBS Herr A: vinst hemma mot Bromma med 3-1 

UVBS Herr B: förlust hemma mot Södertelge B med 2-3 

Teknikum: förlust hemma mot Jomala med 1-3 

Serietabeller:  

https://www.profixio.com/fx/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD8379&k=LS8379&p=1&l=14773967 

Ungdom 

RÄTTELSE: I förra veckans blad så stod att P03-4 blev 2:a i Level 6 Blå grupp.  

        Fel, fel fel.       Det rätta är:    De vann!!! 

Inga lag spelade denna helg 

Allt om Stockholm Volley Cup: 

http://www.volleyboll.se/distrikt2/stockholm-gotlandsvolleybollforbund/Barnungdom/StockholmVolleyCup2017-

2018/ 

  

https://www.profixio.com/fx/serieoppsett.php?t=SVBF_SERIE_AVD8379&k=LS8379&p=1&l=14773967
http://www.volleyboll.se/distrikt2/stockholm-gotlandsvolleybollforbund/Barnungdom/StockholmVolleyCup2017-2018/
http://www.volleyboll.se/distrikt2/stockholm-gotlandsvolleybollforbund/Barnungdom/StockholmVolleyCup2017-2018/


 
KOMMANDE AKTIVITETER 

Under helgen 13-14 jan 2018 arrangerar Uppsala Volley 

GRAND PRIX, de fyra bästa herr- resp dam-lagen från Elitserien 

Ungdoms-GP, de sex bästa flick- resp pojk-lagen från vårens U18-SM  

Veteran-SM, D35, H35, D50 och H50 är de aktuella klasserna 

Behovet av funktionärer är stort, det är önskvärt med dig som volontär 

MERA 

Inte många av lagen, varken seniorer eller ungdomar, planerar regelbunden träning under 

jullovet. Lars B, 0706-220358, kan ge upplysningar om lediga tider för de som önskar röra på 

sig under perioden 

VISSTE DU ATT  

När Bolandsskolans Idrottshall byggdes, så blev den speciellt anpassad för volleyboll och 

fridrott. Hallen blev bl a breddad 2 m extra för att kunna tillfredsställa volleybollspel på 

tvärplaner. Fridrotten  kunde t o m träna stav, längdhopp i sandgrop och diskus i hallen. Under 

ett flertal år var hallen volleybollens hemviste både för träning och matcher. Tyvärr blev hallen 

också attraktiv för innebandyn när den idrotten kom i ropet, och framförallt volleybollen tappade 

efterhand mer och mer kvällstider. 

 

http://www.grandprixvolleyboll.se/ 

https://www.sponsorhuset.se/uppsalavolley/ 

 

http://beachaidcamp.us15.list-manage1.com/track/click?u=f7bc85bdd390aacfb9a0faef8&id=7c77768f31&e=2174c2bf94
http://beachaidcamp.us15.list-manage1.com/track/click?u=f7bc85bdd390aacfb9a0faef8&id=da4d92f1d2&e=2174c2bf94

