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Styrelsen för Uppsala VBS  (817601-5405) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 
2019-07-01 – 2020-06-30 
 

 Organisation 
Styrelsens sammansättning
Ordförande:  Anders Karlsson 
Vice ordförande: Ulrika Mallmin 
Kassör:   Lars Bergman 
Sekreterare:  Simon Jepsson  
Ledamot:  Michael Jestin 

Ledamot   Yosef Belachew 
Ledamot   Pia Jestin 
Suppleant   Inger Salomonsson 
Suppleant   Felix Ho 
 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden samt ett oräknat antal 
överläggningar per telefon och e-post. 
 

Revisorer 
Johan Waxberg har varit revisor och Bengt-Åke Andersson har varit revisorssuppleant. 
 

Valberedning 
Valberedare har under året varit Wolf Pedersen (sammankallande), Emmi Osei och Rasmus Ornstein. 
 

Medlemmar 
Föreningen hade 2020-01-01 totalt 385 (331) medlemmar, varav 186 (160) män och 199 (171) kvinnor. Antalet 
aktiva medlemmar i åldern 7-20 år var 168 (163), 75 (70) pojkar och 93 (93) flickor. (Siffror för förra 
verksamhetsåret inom parentes.) 
 

Medlemsaktiviteter 
I samband med årsmötet genomfördes i Tiundaskolan en säsongsupptakt med volleyboll för alla medlemmar. 
Dessutom har det traditionsenligt arrangerats en julfest för seniorer. På grund av Coronaepidemin blev 
säsongsavslutningen inställd denna gång. 
 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls, tillsammans med de övriga föreningarna inom Uppsala Volley i Tiundaskolan den 14 
september 2019. 
 

Kansli 
Föreningen har under året saknat kanslilokal. Styrelse- och arbetsmöten har genomförts i Rullgrus lokaler. 
Efter Coronaepidemins utbrott har styrelsens möten genomförts i digital form.  
 

Förråd 
I Fyrishov har föreningen ett förråd gemensamt för både inomhusvolleyboll samt beachvolleyboll. 
Lars Bergman har varit ansvarig för förrådet. 
I Bolandsskolan finns ett mindre förråd med den utrustning som behövs för aktiviteterna i den lokalen. 
Ett administrativt förråd i finns IFU Arena 
 

Hemsida 
Föreningen har en hemsida gemensam med de övriga volleybollföreningarna inom ramen för Uppsala 
Volleyboll. Webmaster har saknats under verksamhetsåret 
 

Organisationer 
Föreningen har varit medlem i  

- Svenska VBF  
- Östsvenska Volleybollförbundet  
- Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
- ElitIdrott Uppsala 

 

Samarbete 
Föreningen samarbetar med Uppsala VK, Uppsala TV, Teknikum VK, VK Plazir och Fyrishov BC under 
namnet Uppsala Volleyboll. Samarbetet har framförallt gällt ungdomsverksamhet, motionsverksamhet, 
utbildningsverksamhet samt kansli, förråd och hemsida. Föreningarna hjälps även åt med att vara funktionärer 
vid varandras seriematcher samt vid större gemensamma arrangemang. 
Under höstsäsongens två första veckor genomfördes gemensamma träningar där alla medlemmar erbjöds 
delta. 
 
Information 
Under året har VOLLEYNYTT, ett digitalt nyhetsbrev, publicerats veckovis under den mest aktiva perioden. 



Lars Bergman har varit ”redaktör”.  
Facebook och Hemsidan är två andra informationskanaler.  
 
Verksamhet 
Föreningen har haft sju seriespelande lag under säsongen, fyra herrlag och tre damlag. Alla ungdomar som 
deltar i Ungdomsmästerskap har representerat Uppsala VBS. I Veteran-SM har spelare från Uppsala VBS 
medverkat i ett flertal deltagande lag.  
Totalt har elva olika ungdomskonstellationer tränat i egna träningsgrupper. 
Vid årsskiftet 2019/20 hade 223 medlemmar spelarlicens, 98 män och 125 kvinnor. Av dessa var 33 män och 
27 kvinnor nylicensierade under hösten. 
Under våren 2020 hade 205 medlemmar löst licens, 93 män och 112 kvinnor 
Utförligare beskrivningar om alla lag finns längre bak i denna berättelse samt i den separata Ungdomsbilagan. 
Bilaga 1 
 
Utbildningar 
Under hösten erbjöds det flera domarutbildningar i Stockholm. Flera av våra medlemmar deltog. 
Nya Distriktsdomare är: 
Anette Gustavsson, Magnus Gustavsson, Zia Mohammadi, Carl Dahlin, Joanna Ahrens och Alex Feng 
 
Några informella tränar-clinics har under året genomförts under ledning av Michael Jestin. 
 
Klubbrådsträffar  
Inga klubbrådsträffar har genomförts under året 
 
Projektgrupper 
GP (Grand Prix) är Svensk Volleybolls största arrangemang och Uppsala Volleyboll har fått förtroendet att 
arrangera detta event sedan 2016. UVBS har avtal för fyra ytterligare år som arrangörer för GP. SVEAB 
(Svenska Volleyevent AB) ansvarar för projektledningen och Uppsala Volleyboll bemannar med funktionärer 
för elittävling och Veteran-SM. 
Fr o m 2019 ingår även Veteran-SM i GP-arrangemanget, och under 2020 arrangerades också ett 
ungdomsläger för ungdomar födda 2005 under GP-helgen 
 
Evenemang och Arrangemang 
Det stora årliga evenemanget är Grand Prix i januari. Uppsala Cup, Höstmixen samt Vårmixen är tre andra 
traditionsrika turneringar som återigen arrangerades under året. Mer om detta i Arrangemangsbilagan, Bilaga 
2 
 
Föreningens värderingar och samverkan med omvärlden 
Jämställdhet 
Föreningens målsättning är att ha jämn könsfördelning bland medlemmar, ungdomar, ledare och i styrelsen. 
Det gångna verksamhetsåret hade föreningen en relativt jämn fördelning i samtliga dessa kategorier. 
Målsättningen är att bibehålla denna fördelning. 
 
Integration 
Volleyboll är en av världens mest spridda sporter och deltagarna behöver inte kunna tala samma språk för att 
utöva sporten tillsammans. Därför är det självklart att föreningen välkomnar både aktiva och funktionärer 
oavsett etnisk bakgrund. 
 
Personer med funktionsnedsättning möjligheter till deltagande 
Föreningen har under året ej bedrivit träningar där personer med funktionsnedsättning haft möjlighet att kunna 
delta. Möten, och matcher har arrangerats i lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
 
Miljöpåverkan 
Föreningen har försökt minska verksamhetens miljöpåverkan genom bland annat 

- i största möjliga utsträckning använda epost och hemsidan för spridning av information 
- lämna in förpackningar till återvinning i samband med föreningens arrangemang 
- vårda lokaler och utrustning för att minimera slitage 

 
Idrottspolitiskt program för Uppsala kommun 
Föreningen kommunicerar information om Uppsala kommuns policy för barnidrott till ledare och föräldrar på 
samma sätt som övrig föreningsinformation, d.v.s. genom hemsidan, nyhetsbrev och ledarträffar. 
 
Övriga samarbeten 
Föreningen har under verksamhetsåret samarbetat med bl a Svenska Volleybollförbundet, Fyrishov AB, 
Uppsala Kommun, Destination Uppsala, Elitidrott Uppsala och Upplands Idrottsförbund-SISU idrottsutbildarna.  



Ett stort tack! 
 
Representation 
Anders Karlsson Samrådsmöten med Uppsala Kommun och Fyrishov 
  Elitidrott Uppsala 
Michael Jestin SVBF:s årsmöte 
Lars Bergman Östsvenska VBF:s årsmöte 
Anders Johansson SVBF:s Elitserieförening 
 
Uppdrag 
Anders Karlsson  Östsvenska Volleybollförbundets styrelse 

 
Bilagor 
Bilaga 1. Rapport från ungdomsverksamheten 
Bilaga 2. Rapport från motions- och arrangemangsverksamheten 
Bilaga 3. Resultat från tävlingsverksamheten  



UVBS Herr 
 
Aktiviteter 
Under säsongen genomfördes förutom träning och matcher, även funktionärssamarbete med övriga lag inom 
Uppsala Volley. 
Dessutom har laget medverkat i flertalet arrangemang, framförallt som funktionärer vid GP. 
 
Samarbetsavtal 
Laget har haft samarbetsavtal med Teknikum VK. 
 
Seriespel 
Laget har deltagit i Div I Norra.  
Hemmamatcherna har spelats i Tiundaskolan. 
 
Mästerskap 
Inget mästerskapsdeltagande. Vanligtvis är DM det mästerskap som finns på seniorsidan, men tyvärr blev det 
ingen DM-turnering denna säsong 
 
Turneringar 
Laget har deltagit i Södertelge Cup 
 
Lägerverksamhet 
Inget läger genomfördes detta år 
 
Träningar 
Laget har framförallt tränat i Fyrishov och Tiundaskolan, oftast tre ggr/vecka, t 
 
Spelarövergångar/förluster 
Wilhelm Fors, Simon Jepsson och Maisam Zahir har gått till Teknikum, Jon Hästö tillbaka till Säter, Hamid 
Ehshani till Lulevolley.  
Klev Diamanti, Rasmus Dahlberg, Emil Fröjd, Oskar Pedersen och Ronghan Wu har gjort uppehåll/slutat. 
Michael Jestin blev tränare. 
 
Tränare 
Patrik Törner och Michael Jestin, bägge nya för säsongen 
 
Spelartrupp 
Från föregående säsongs spelartrupp: 
Murtaza Hakimi, Adrian Norrby, Markus Palm, Erik Soxbo och Simon Stenlund 
Nya spelare: 
Peter Anundgård (Teknikum), Gijs Bellers (Belgien), Theo Blström (Tierp), Daniel Fridolfsson (KFUM Gbg), 
Filip Hammarström (RIG), Simon Kärrman (Herr B), Edvard Nordlund (Canada), Martin Schol (Herr B) och, 
Oskar Trozell (Sollentuna VK) 
Lawrence Montas kompletterade under våren (efter uppehåll)  
 
Årets Spelare 
Theo Biström 
"Theo gjorde sin första säsong i Uppsala-tröjan efter ett års uppehåll. Han visar att han är en libero med stor 
volleybollkunskap som snabbt tog enormt ansvar i bakplan. Individuellt har han även utvecklats mycket 
tekniskt och taktiskt. Han visade att han är en libero som hör hemma i elitserien och inte i Division 1." 
 
Lagberättelse 
Efter en tuff femsetare i öppningsmatchen bort mot Jomala visad UVBS Herr att man inte längre hörde hemma 
i Division 1 genom att inte förlorat något mer set under säsongen. Laget ökade träningsmängd och gjorde 
stora framsteg i gymmet för att förbereda sig för ett elitseriekval. Då man säkrat seriesegern och gett sig in i 
förberedelser för kvalserien slog pandemin till och alla matcher ställdes in. Lyckligtvis valde Svenska 
Volleybollförbundet att alla lag anmälda till elitseriekval skulle få en plats och UVBS tog sig tillbaka till svenska 

volleybollens finrum efter flera års tufft arbete. /Michael Jestin 



UVBS Dam 
 

Aktiviteter 
Under säsongen genomfördes förutom träning och matcher, även funktionärssamarbete med övriga lag inom 
Uppsala Volley. 
Dessutom har laget medverkat i flertalet arrangemang, framförallt GP och Uppsala Cup 
 

Samarbetsavtal 
Inget samarbetsavtal har förekommit. 
Laget har haft visst samarbete med UVBS B. 
 

Seriespel 
Laget har deltagit i Div 1 Norra.  
Hemmamatcherna har framförallt spelats i Bolandsskolan. 
 
Mästerskap 
Vanligtvis är DM det mästerskap som finns på seniorsidan, men tyvärr blev det ingen DM-turnering denna 
säsong 
 
Turneringar 
Laget har deltagit i Uppsala Cup 
 
Lägerverksamhet 
Inga träningsläger har genomförts. 
 
Träningar 
Laget har framförallt tränat i Lundellska skolan och Fyrishov, 2-3 ggr/vecka. 
 
Spelarövergångar/förluster 
Caleen Alaras, Ida Lindqvist, Alicia Wedemalm, Ester Weismann och Hanna Westerland har gjort 
uppehåll/slutat 
 
Tränare 
Edin Numanagic 
 
Spelartrupp 
Från föregående säsongs spelartrupp: 
Linnea Alsterskog, Fanny Fichtel (hösten), Nicandra Norrby, Sandra Heggebö Rolfsen, Aleksandra Shega 
samt Surirat Putsai 
Nya spelare:  
Jenny Andersson, Sanna Barrineu, Kim Bellander, Judith Habicher, Ulrika Mallmin, Linnea Roos (våren) och 
Yar Shakely från Dam B, Klara Truneckova (Tjeckien), Iman Kalmodi (Sollentuna VK) samt Ainhoa Moliner 
Morro (våren, efter uppehåll) 
 
Årets Spelare 
Sandra Heggebö Rolfsen 
”Hon ger alltid 100% och har en förmåga att vara fylld av energi som smittar av sig och lyfter hela laget. 
En kjempebra spelare och en superlagkamrat”: 
Årets spelare i UVBS Dam A: Sandra Heggebö Rolfsen 
 
Lagberättelse 



UVBS Dam B 
 
Aktiviteter 
Under säsongen genomfördes förutom träning och matcher, även funktionärssamarbete med övriga lag inom 
Uppsala Volley. 
Dessutom har laget medverkat i några arrangemang, framförallt vid GP och Uppsala Cup. 
 
Samarbetsavtal 
Inget samarbetsavtal har förekommit, däremot har ett naturligt samarbete med A-laget förekommit. 
 
Seriespel 
Laget har deltagit i Div II Östra.  
Hemmamatcherna har spelats i Bolandsskolan 
 
Mästerskap 
Vanligtvis är DM det mästerskap som finns på seniorsidan, men tyvärr blev det ingen DM-turnering denna 
säsong 
 
Turneringar 
Laget har deltagit i Uppsala Cup. 
 
Lägerverksamhet 
Inga träningsläger har genomförts. 
 
Träningar 
Laget har tränat i Fyrishov C-hall och i Lundellska, 2 gånger i veckan.  
 
Spelarövergångar/förluster 
I och med att alla föreningens damlag spelade div 2 föregående säsong, bytte ett flertal av föreningens 
spelare lag inom föreningen 
Nadine Griesche (Tyskland). Beatriz Carneiro och Farran Wincott har flyttat från Sverige 
Lisa Andersson, Lisa Ahlgren Bergström, Malin Bjärkstedt, Marike Boger och Johanna Malmberg  
gick till Dam C 
Emilia Osei och Fanny Lagerström har gjort uppehåll/slutat 
 
Tränare 
Iman Kalmodi och Panayiota Lazarou,, bägge nya för säsongen. 

 
Spelartrupp 
Från föregående säsongs spelartrupp:  
Joanna Ahrens, Esther Belachew och Anna Jan 
Nya spelare:  
Madeleine Andersson, Elin Larsson, Loulouda Mantza och Madelen Wall från Flickor 01 
Moa Brandin, Tilda Jäger och Lisa Wunsche (hösten) efter uppehåll 
Zoe Kruger från Flickor 03 
Dessutom Amanda Berggren (Solna), Johanna Molin (Sollentuna) och Marcia Martinez Ascona (Örsundsbro) 
 
Årets Spelare 

 
 
Lagberättelse 
 
  



UVBS Dam C 
 
Aktiviteter 
Under säsongen genomfördes förutom träning och matcher, även funktionärssamarbete med övriga lag inom 
Uppsala Volley. 
Dessutom har laget medverkat i flertalet arrangemang, framförallt GP och Uppsala Cup 
 
Samarbetsavtal 
Inget samarbetsavtal har förekommit, däremot har ett naturligt samarbete med F01-laget förekommit. 
 
Seriespel 
Damer C spelade i division 2 Mellersta Östra. 
Hemmamatcherna har spelats i Bolandsskolan 
 
Mästerskap 
Vanligtvis är DM det mästerskap som finns på seniorsidan, men tyvärr blev det ingen DM-turnering denna 
säsong 
 
Turneringar 
Damer C har under säsongen deltagit i Uppsala Cup.  
 
Lägerverksamhet 
Inga träningsläger har genomförts. 
 
Träningar 
Laget har tränat i Fyrishov och Lundellska skolan, oftast 2 gånger i veckan.  
 
Spelarövergångar/förluster  
Jenny Andersson, Kim Bellander, Sanna Barrineau, Judith Habicher, Ulrika Mallmin, Linnea Roos och Yar 
Shakely gick inför säsongen över till Dam A 
Hanna Carlsson, Lisa Dahlman, Kristin Johansson, Karin Nordenankar, Jennifer Viberg, Tina Vrieler och 
Cecilia Åhsberg har gjort uppehåll/slutat 
 
Tränare 
Edin Numanagic med hjälp av Timo Wätjen 
 
Spelartrupp 
Från föregående säsongs spelartrupp: 
Anette Gustafsson, Petra Sieber, Pernilla Kjellin och Sofia Visuri (hösten) 
Spelade i Damer B föregående säsong:  
Lisa Andersson, Lisa Ahlgren Bergström (hösten), Malin Bjärkstedt, Marike Boger, Johanna Malmberg (hösten) 
och Paulina Kimell 
Dessutom: 
Bella Anfelt (Örebro), Renee van Dorst och Naomi Langstraat (Holland), Oceane Celie (Frankrike), Felicia 
Franzén och Marina Blom, 
Hanna Westersand (Damer A föreg år) och Shilan Jaderi på våren 
 
Årets Spelare 
Pernilla Kjellin och Naomi Langstraat 
Det har inte gått att separera dessa två spelare i år. 
”De har båda bidragit energi, den ena med sitt lugn och erfarenhet och den andra med sin ungdomliga 
entusiasm och iver, och har med detta lett laget under matcherna. 
Dessutom har båda haft en mördande serve som gett många poäng under säsongen.” 

Årets spelare i UVBS Dam C: Pernilla Kjellin och Naomi Langstraat. 
 
Lagberättelse 
Dam C började säsongen med att spela Uppsala cup och fortsatte sedan med spel i division 2, mellersta östra. 
Där placerade de sig på en 4e plats av 8 lag. En stark uppegående trend sågs efter juluppehållet där spelet 
blev bättre och mer stabilt och vinsterna fler, endast en förlustmatch blev det under våren innan pandemin 
satte stopp för Uppsalas sista match. Laget slutade på en 4e plats av totalt 8 lag med 13 spelade matcher och 
totalt 24 poäng.  



UVBS Herr B  
 
Aktiviteter 
Utöver seriespel och träningar, har laget även deltagit i Uppsala Cup.  
Funktionärssamarbete med övriga lag inom Uppsala Volley har genomförts. 
Dessutom har laget medverkat i arrangemanget av GP. 
 
Samarbetsavtal 
Laget har haft samarbetsavtal med Teknikum VK. 
 
Seriespel 
Laget har deltagit i Div II Norra. Hemmamatcherna har spelats i Bolandsskolan 
 
Mästerskap 
Inget mästerskapsdeltagande. 
 
Turneringar 
Laget har deltagit i Uppsala Cup. 
 
Lägerverksamhet 
Inga träningsläger har genomförts. 
 
Träningar 
Laget har tränat 2 ggr i veckan i Fyrishov och Bolandsskolan 
 
Spelarövergångar/förluster 
Alexander Ahlund, Richard Lyoyza, och Wolf Pedersen har gjort uppehåll/slutat  
Oisin Challoner åkte tillbaka till Frankrike, Martin Schol och Simon Kärrman gick till Herr A 
 
Tränare 
Daniel Fridolfsson (hösten) och J-M Jestin 
 
Spelartrupp 
Från föregående säsongs spelartrupp:  
Ali Sakhizada, Calle Dahlin, Mike Ehsani och Zia Mohammadi. 
Youssef Awad, Ramnath Bath och Jente Ottenburgs endast under hösten. 
Nya spelare:  
Emad Tavakolizadeh, Wycklif Gihuki  och John Richard (endast hösten) 
Najib Nori och Reza Rahmani från Herr C 
Rasmus Lundberg från Örebro 
 
Årets Spelare 
Calle Dahlin 
”Calle har trots sin ringa ålder visat en mognad som lovar gott inför framtiden. Han tränar flitigt och är 
mottaglig för råd och nya idéer och vill alltid utvecklas. Han ställer alltid upp för laget och har nästan 100% 
närvaro vid match. Han har dessutom gått en domarutbildning och fått prova på att döma div. 2 matcher som 
förste- och andredomare. En ung man för framtiden”  
 
Lagberättelse 
Även denna säsong bestod laget av många nya spelare med varierande nivåer och erfarenhet och dessutom 
två nya tränare. Laget utvecklades under hela höstterminen och vann en hel del matcher. Dessvärre försvann 
några viktiga spelare efter juluppehållet. Den ena tränaren tvingades sluta och lagsammanhållning och 
träningsvillighet sjönk snabbt och kraftigt med dåliga resultat som följd. Sen kom Corona och säsongen tog 
slut. /JM Jestin, tränare 



UVBS Herr C 
 
Aktiviteter 
Utöver seriespel och träningar, har laget även deltagit i motionsturneringar i Eskilstuna och Nyköping. 
Funktionärssamarbete med övriga lag inom Uppsala Volley har genomförts. 
Dessutom har laget medverkat i arrangemanget av GP. 
 
Samarbetsavtal 
Föreningen har haft samarbetsavtal med Teknikum VK. 
 
Seriespel 
Laget har deltagit i Div III Mellersta. 
Hemmamatcherna har spelats i Bolandsskolan 
 
Mästerskap 
Inget mästerskapsdeltagande. 
 
Turneringar 
Laget har deltagit motionsturneringar i Nyköping och Eskilstuna 
 
Lägerverksamhet 
Inga träningsläger har genomförts. 
 
Träningar 
Laget har tränat 2 ggr i veckan i Bolandsskolan och Fyrishov. 
 
Spelarövergångar/förluster 
Under säsongen: Andreas Wallin (skada), Axel Evelius (b-laget), Fida Abdullahi (b-laget) och Reza Akbari 
(slutat) 
 
Tränare 
Wolf Pedersen 
 
Spelartrupp 
Knechtel  
Under hösten dessutom: Andreas Wallin, Axel Evelius, Fida Abdullah och Reza Akbari,  
Under våren dessutom: Yuichiro Sato, Ludvig Lindfelt och Christian Martin,  
Dessutom några flitiga deltagare på träningarna:  
Jawad Husseini, Niklas Sauer, Pandu Feruzi, Kamran Bakhsha och, Hamid Rezai 
 
Årets Spelare 
Årets spelare i UVBS herr C har utsetts av laget. Det fanns flera starka kandidater till årets spelare i UVBS 
herr C, ett lag som knappt fanns förra säsongen. 
  Han är mycket träningsflitig och ligger högt i närvaroligan. Har en stor positiv inverkan på laget under träning 
och match. Han är en av de som utvecklats mycket under säsongen och är en av de klart bästa spelarna i 
laget. Hans outtröttliga hoppande efter bollar och generella initiativtagande drar med sig resten av laget. Han 
sprider stor positiv energi och glädje omkring sig inte minst genom att man aldrig innan träning riktigt säkert 
vet vilken hårfärg han kommer att ha.   
Årets pelare i UVBS herr C är Lucas Gutestam 
 
Lagberättelse 
Laget är helt nytt i seriesammanhang. Laget bestod i stort sett av endast nya spelare, även om några varit 
med lite förut. Successivt under säsongen har samspelet och stabiliteten i spelet blivit bättre och bättre, 
framför allt under våren där dock inplanerade turneringar och seriespel tyvärr inställdes/avslutades i förtid pga 
Coronapandemin. Laget slutade på fjärde plats i div III Mellersta. 



 UVBS Herr D 
 
Bakgrund 
Egentligen är detta samma träningsgrupp som i Ungdomsberättelsen går under beteckningen P03 (Pojkar 03). 
Chansen att delta i seriespel uppkom i och med att Örsundsbro drog sig ur, och den möjligheten tog man vara 
på mitt under säsongen. En bidragande orsak var också att flera av spelarna som tillkom under säsongen var 
”överåriga” för att delta i Stockholm Volley Cup 
 
Aktiviteter 
Utöver seriespel och träningar, har laget även deltagit i Stockholm Volley Cup i klassen P03, men det beskrivs 
Ungdomens verksamhetsberättelse 
Funktionärssamarbete med övriga lag inom Uppsala Volley har genomförts. 
Dessutom har laget medverkat i arrangemanget av GP. 
 
Seriespel 
Laget har deltagit i Div III Mellersta, en serie som spelats i sammandragsform. 
Hemmamatcherna har spelats i Bolandsskolan. 
I och med Coronaepidemin kunde inte serien slutspelas, de sista sammandragen ställdes in 
 
Mästerskap 
Inget mästerskapsdeltagande. 
 
Turneringar 
Laget har inte deltagit i några turneringar 
 
Lägerverksamhet 
Inga träningsläger har genomförts. 
 
Träningar 
Laget har tränat 2 ggr i veckan, framförallt i Bolandsskolans Idrottshall och Fyrishov. 
 
Tränare 
Theo Biström 
 
Spelartrupp 
Edwin Beale, Aron Belachew, Ludvig Hammarlund, Hugo Ringbom, Alve Salomonsson från fjolårets trupp i 
P03 
Elias Olsson från P01, Love Krehla från F01 samt Muslim Darwishi från Örsundsbro 
Dessutom anslöt ett antal helt nya spelare till truppen efterhand, där dock inte alla fullföljde säsongen: 
Daniel Babopesarakli, Esias Måqvist, Eskil Hansen, Isak Sjöström, Samuel Svärdmark, Simon Norrlid, Teo 
Thun, Thor Chumakonde, Ture Hultin och Vitus Buchert 
 
Årets Spelare 
I stället för årets spelare utdelades tre utmärkelser. Lagets träningsflitigaste var Edwin Beale, lagets stjärna 
Ture Hultin och lagets förebild Hugo Ringbom.  
 
Lagberättelse 
Som tidigare nämnt är detta samma träningsgrupp som i ungdomsberättelsen går under beteckningen P03. I 
början av säsongen hade få av spelarna i laget spelat sexmannavolleyboll med positionsspel, vilket de fixade 
galant i slutet av säsongen. Trots ett ungt lag där många spelare gjorde debut i seniorseriespel knep laget en 
seger och låg på en 7:e plats i div III mellersta när serien var tvungen att avbrytas.  
 



BOKSLUT för UPPSALA VBS

INGÅENDE BALANS 1/7  2019

TILLGÅNGAR SKULDER

plusgiro 3 050,80 skulder 320 739,49

kassa 1 0,43 lars b      kortfristiga 0,00

OK-konto 2 930,21 eget kapital -146 211,08

STADIUM konto 2 120,52 redovisat resultat 86 506,22

kassa 2 104,00 anders k

bankkonto 225 525,55

lager 0,00

fordringar 2 499,13

  kortfristiga 24 804,00
___________ ___________

SUMMA 261 034,64 SUMMA 261 034,63

RESULTAT 1/7 2019-30/6 2020

KOSTNADER INTÄKTER

avgifter -84 460,00 bidrag 267 991,80

anmälningsavgifter -79 310,00     Lokalt Aktstöd 0,00

hyror -219 968,00     Hyresbidrag 0,00

resor -80 669,00 anmälningsavgifter 38 200,00

mat, logi -28 422,70 sponsring 77 237,00

funktionärer -43 596,00 medlemsavgifter 78 325,00

material -142 276,40 mat, logi 3 882,00

mtrl för försäljning -4 208,00 träningsavgifter 278 917,07

porto, fax, tel -3 554,10 publikintäkter 0,00

arvoden -2 898,00 kiosk netto 5 352,33

kopiering -2 550,00 materielförsäljning 5 795,00

diverse -22 691,00 diverse 52 530,55

  reserverat nästa år -66 000,00 not 1

räntor 0,00 räntor 43,95
_________ _________

SUMMA -780 603,20 SUMMA 808 274,70

ÅRETS ÖVERSKOTT 27 671,50

UTGÅENDE BALANS 30/6 2020

TILLGÅNGAR SKULDER

plusgiro 34 538,00 skulder 296 693,49

kassa 1 0,00 lars b      kortfristiga 80 285,24

OK-konto 2 974,16 eget kapital -59 704,86

STADIUM konto 215,97 redovisat resultat 27 671,50

kassa 2 104,00 anders k

bankkonto 281 157,12

lager 0,00

fordringar 4 804,13

  kortfristiga 21 152,00
___________ ___________

SUMMA 344 945,38 SUMMA 344 945,37

not 1 Ungdomsmästerskapskostnader 

 


