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Arrangemangsgruppen avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden  
2019-07-01 – 2020-06-30 
 
Organisation 

Under året har Lars Bergman varit samordnare av arrangemangsverksamheten.  
 
Samarbete 

Föreningarna Uppsala VBS, Teknikums VK, Uppsala VK, Uppsala Team Volley och VK Plazir har 
skött arrangemangsverksamheten tillsammans. 
Vid flera av arrangemangen har Lars B sett till att det har funnits en väl fungerande kiosk.  
 
Arrangemang 

Följande arrangemang har genomförts under året. 
GRAND PRIX inkl Ungdoms-GP och Veteran SM 

Detta är Sveriges största volleybollarrangemang som Uppsala Volleyboll fått förtroendet av 
SVBF att arrangera i samarbete med SVBF och Destination Uppsala. 
Sveriges fyra bästa seniorlag på både herr- och damsidan samt de sex bästa herr- resp 
damungdomslagen deltog. 
 
Turneringarna genomfördes den 18-19 januari i Fyrishov. 
SVEAB (Sv Volleyboll Event AB) hae huvudansvaret med egen projektledare. Tillsammans med 
ett stort antal av föreningens medlemmar genomfördes evenemanget förtjänstfullt.  
 
UPPSALA CUP 

För 39:e gången arrangerades denna traditionsrika tvådagarsturnering. För tionde gången 
spelades varje klass klart under en och samma dag. Totalt sett deltog 21 lag (därav 6 lag från 
vår organisation), som alla spelade i Fyrishov. 
Flertalet av Uppsalas serielag var engagerade i funktionärsarbetet och Lars B var 
huvudansvarig för tävlingen. 
 
VETERAN-SM 

Även detta mästerskapsarrangemang har genom åren blivit en årlig tradition i Uppsala, sedan 
2002, och även denna andra gång i samband med GP (se ovan) 
Denna gång deltog 3 herrlag och 11 damlag i H35- resp D35-klasserna samt 7 lag i H50-
klassen.  
Alla matcherna spelades i Fyrishov och genomfördes under två dagar. Som vanligt hjälpte 
Uppsalalagens deltagare med uppmontering och nedmontering av utrustningen. 
 
HÖSTMIXEN  

En motionsturnering som traditionsenligt arrangerades, nu för sextonde gången.  
Några av lagen består av spelare från våra egna led men även en hel del spelare från bl a 
Studentserien i Uppsala dyker upp i olika konstellationer. Lika uppskattat som vanligt! Här är det 
Boland som är spellokal. Tyvärr var det bara 3 lag, färre än vanligt, som deltog denna gång. 
Lars B skötte det mesta av förarbetet och var även tävlingsledare. 
 
VÅRMIXEN 

En motionsturnering som också arrangerades för sextonde gången. 
I princip så är det samma lag och spelidé som vid HÖSTMIXEN, men de senaste åren har 
betydligt fler lag deltagit i VÅRMIXEN. Det var framförallt Lars B som stod för arrangörskapet 
och var tävlingsledare. 
 
STOCKHOLM VOLLEY CUP 

Detta är ungdomslagens variant på seriespel, sammandrag ungefär var fjärde vecka. 
Denna säsong fick vi förtroendet att arrangera två av dessa sammandrag, båda i 
Bolandsskolan, P16 resp Fyrmanna Level 6 
 
 



SÄSONGSUPPTAKT 

I samband med årsmötet samlades ett antal medlemmar, de flesta aktiva, i Tiundaskolan för 
motionsspel. 
 
SÄSONGSAVSLUTNING 

Den traditionsenliga säsongsavslutningen som brukar avsluta inomhussäsongen med en 
klubbsammankomst, blev detta år inställd. Det var den pågående Coronaepidemin som ställde 
till det. 

 



Motionsgruppen avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden  
2019-07-01 – 2020-06-30 
 
Organisation 

Under året har Lars Bergman och Wolf Pedersen varit samordnare av verksamheten. 
 
Samarbete 

Föreningarna Uppsala VBS, Teknikums VK, Uppsala VK, Uppsala Team Volley och VK Plazir har 
skött motionsverksamheten tillsammans. 
 
Motionsverksamhet 

Följande motionsverksamheter har förekommit under året. 
 

HERRAR MOTION 

Denna verksamhet fyller fortfarande en stor funktion. En stomme på ca 10 deltagare, framförallt 
från den äldre generationen, träffades under året, oftast onsdagar, i Boland. Dessutom brukar 
även en del spelare från diverse olika lag ibland dyka upp för ett ”extra” träningstillfälle.  
Några av de mest frekventa deltagarna har varit:  
Esa Stenberg, Frank Johansson, Håkan Roos, José Petri, Martin Lundmark, Roland Sundqvist, 
Tom Fritz, Tomas Andersson , Wolf Pedersen, Yosef Belachew och Åke Lager. 
Esa Stenberg och Wolf Pedersen har varit de mest drivande krafterna för denna verksamhet 
 
DAMER MOTION 
Under hösten kom vi återigen igång med en motionsgrupp för damer som av olika anledningar 
inte kunde/ville delta i den ordinarie serielagsverksamheten. 
Lars Bergman har varit ledare för ett gäng där de mest aktiva har varit 
 

Tävlingsverksamhet 

Från motionsverksamheten har ett flertal medlemmar deltagit i några av Uppsala Volleybolls 
arrangemang som varit mer eller mindre riktade mot motion; två st mixedturneringar, men även i 
Veteran-SM har våra medlemmar deltagit i flertalet lag.  
Några motionsturneringar på annan ort har också haft deltagare från herrmotionsgruppen 
Flertalet av herrveteranerna har även deltagit i en turnering i Tammerfors Finland, Kolibri (fd Pirkka), 
och några av de äldre medverkade i laget som deltog i GLOBAL VOLLEYBOLL CUP som 
genomfördes i Loutraki, Grekland, under senare delen av augusti  
 
Arrangemang 
I samband med årsmötet samlades ett antal medlemmar, de flesta aktiva, i Tiundaskolan för 
motionsspel. 
 
Resultat 

Se separat bilaga. 
 


