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Ungdomssektorn avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden  
2019-07-01 – 2020-06-30 
 
Organisation 
Under året har Lars Bergman varit samordnare av ungdomsverksamheten. 
 
Samarbete 
Föreningarna Uppsala VBS, Teknikums VK och Uppsala VK har skött ungdomsverksamheten tillsammans. 
När det gällt spel i turneringar och ungdomsmästerskap, så representerar alla spelare Uppsala VBS  
 
Lokaler 
Den regelbundna verksamheten har under vardagarna framförallt skett i Fyrishov och i Bolandsskolan på söndagar. 
Även i Pluggparadisets och Ärentunaskolans gymnastiksalar har några grupper haft verksamhet 
Under några veckor under hösten utnyttjades tider även i Tiundaskolans Sporthall 
 
Träningsgrupper och spelartrupper 
Följande ungdomsgrupper har under året haft verksamhet i framför allt i Uppsala VBS regi. 

UVBS HJUN (födda -00 och senare) 
Ett temporärt sammansatt lag med stomme hämtad från P03. 
Laget deltog i JSM-kvalet, men lyckades inte kvalificera sig till Finalspel 
UVBS DJUN (födda -00 och senare) 
Även detta är en tillfälligt sammansatt träningsgrupp, spelarna kommer från både serielag och diverse 
ungdomsgrupper. Inför JSM-kvalet och under senvåren har laget haft specifika träningar med Iman Kalmodi som 
tränare   
Laget deltog i JSM-kvalet, men lyckades inte kvalificera sig till Finalspel 
 
Pojkar 03 
Edwin Beale, Aron Belachew, Ludvig Hammarlund, Hugo Ringbom, Alve Salomonsson från föreg säsong samt flera 
nytillskott såsom Elias Olsson från P01, Love Krehla från F01 samt Muslim Darwish från Örsundsbro 
Dessutom anslöt ett antal helt nya spelare till truppen efterhand under säsongen, 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 
De har deltagit med lag i Sthlm Volley Cup i P18-klassen samt seriespel div 3 under namnet UVBS D. 
Träningarna har skötts av Theo Byström. 
 
Flickor 03 är en grupp i blandad ålder (-03 till -06) där de flesta har varit med i flera år, men som dessutom fyllts 
på med några nya förmågor under året. De har deltagit i Sthlm Volley Cup-sammandrag i både F16-klassen och 
F18-klassen. 
Oftast har de på träningarna varit uppdelade i två grupper där Oskar Trozell och Petra Philipsson har skött 
träningarna, två ggr i veckan under året. Både Fyrishov och Bolandsskolan har varit träningsarenor. 
I Oskars grupp , ofta benämnd Flickor A, har det framförallt varit Agnes Hellqvist, Agnes Wählby, Billie Lyrén, Clara 
Philipsson, Cornelia Helgesson, Ebba Snäckerström, Dima Awad, Elisa Andrenuci, Emelie Carlstedt, Filippa 
Jansson, Iza Liljekvarn, Lovisa Kjellman, Ruth Mbeke och Saia Hawez. 
Petra har samtidigt, parallellt, tränat Flickor B med Alva Åkerfelt, Eva Milivojevic, Ellen Nylander, Fereshtah 
Hossaini, Inez Wennemark, Maja Tegelberg, Nathalie Lundberg, Nathalie Boogh Rossignol (Charlie), Tindra Koert, 
Tuva Åhlén, Vanja Bonnevie, Yanika Turunen Guevara och Zelma Andersson.  
 
Flickor 05NY är en grupp som Lars Bergman startade upp under hösten. Gruppen fylldes på under året och till 
slut blev den väldigt stor. Naomi Langenstraat har varit medhjälpande tränare. Träningarna har bedrivits i både 
Fyrishov och Boland 
Gruppen deltog i några av Sthlm Volley Cups deltävlingar.  
Amina Dahlberg, Antonia Magnusson, Bella Jacewicz, Ebba Jönzén, Elise Andersson, Ella Blomqvist, Erica Mahizi, 
Lilian Peltonen, Linn Immelgård, Linnea Eide Ekman, Maria Khotyaintseva, Mia Krezic, Molly Svärd, My Bergvall, 
Olivia Punga, Rebecka Kruger, Signe Örtqvist, Sofia Sadeghi och Sztella Marinkov är flickorna som trots 
gruppnamnet är i åldersspannet  -04 till -07.   
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Flickor 05 NYNY 
Ännu fler i åldersspannet  -03 till -06 hörde av sig och ville pröva på volleyboll, så efter sportlovet kom ytterligare 
en grupp igång under ledning av Lars Bergman, och där Samuel Svärdmark efterhand tog över. Intresset var stort i 
gruppen, så stort att de fortsatte med träningar även under sommaren, två gånger per vecka i Bolandsskolan.  
Även om några tappade intresset så har fler tillkommit efterhand 
Till slut bestod gruppen framförallt av Alma Noreland Åberg, Elina Åberg, Emese Gabulya, Freja Olsson, Henrietta 
Kindmark, Nova Bergström, Ofelia Hellsten, Rebecca Forrest och Ella Bråholm.  
 
Pojkar 05/06 
Gruppen består av pojkar födda 2005 till 2006 och är, en grupp som volleybollmässigt hängt ihop i flera år 
De deltog i Stockholm Volley Cup där speladefyrmann level 7 under namnen samt sexmanna i P16-klassen: 
För att hitta dem i resultatlistorna så får man leta på namnen Raptorz och Gatorz.. 
Natanel Barrueta, Leo Bergqvist, Viggo Gesar, Isak Grimnell, Petter Karlsson, Karl Mastroianni, Malte Nöjd, Otto 
Reineck, Linus Soxbo, Christian Stammel, Måns Svensson, Robert Taslica och Timmy Thulin från föregående 
säsong samt Hjalmar Haldorsson och Ove Waernbaum, nya för den här säsongen, är grabbarna som har tränat två 
ggr/veckan. 
Tobias Nöjd och Erik Soxbo har varit tränare för gruppen, med hjälp av Erik Davidsson och Fritjof Karlsson 
 

Under året har drygt 60 barn tränat fyrmannavolley och ca 15 barn tränat i KIDS-grupper under Uppsala volleys fana en 
till två gånger i veckan under ledning av elva ledare. Uppsala VBS har deltagit med lag i Stockholm volley cup med 5 lag 
 

FP07 
Gruppen, som består av barn födda 2006 och 2007, inledde säsongen 2019-20 med att fortsätta på level 5 i 
Stockholm Volley Cup; till en början i de lägre klasserna grön och blå. Intresset för turneringar var stort, även 
bland de som var nya i sporten, och gruppen deltog med två lag (uppdelade i killar och tjejer)  i alla de fyra 
deltävlingar som spelades på hösten. Efter jul provade de även på Level 5 röd ett par gånger med olika 
laguppställningar och glädjande nog följde även fler och fler som börjat på hösten med. Innan tävlingarna ställdes 
in pga Corona-viruset deltog gruppen med två lag vid alla de tillfällen som de kunde vara med. Även om 
resultaten inte alltid var i topp - särskilt när de provade högre nivåer - var det alltid bra stämning och stor 
entusiasm inom gruppen när det var dags för match. Det enda undantaget var möjligtvis den nya spelformen där 
matcherna spelades på tid som inte var populär och inte alltid kändes 100 % rättvis och sportslig.  
Den sista turneringen för säsongen blev den internturnering som arrangerades av klubben tillsammans med 
andra grupper på Level 3-4 den 1:a mars. Tyvärr blev det inte tid till att möta lag från de andra grupperna, men 
eftersom vi var så många från gruppen - 14-15 deltagare - kunde vi ha en egen turnering med tre lag inom gänget. 
Det blev en väldigt rolig eftermiddag med bra spel och var ett tydligt bevis på hur stora framsteg som gjorts 
jämfört med början av säsongen. Utan turneringar att delta i, fortsatte laget sedan att träna fram till den 7:e april, 
flera veckor med ett extra tillfälle inlagt på helgen, och om bara säsongen fortsatt hade det säkert blivit 
rekordstort deltagande i både Mikasa Challenge och resten av SVC. 
Kvar från förra säsongen var, Albert Ekström, Elsa Oreland, Gustav Stavbom, Ida Edin, Jakob Davidsson, Jax Wall 
(Bergdal), Lilly Belachew, Luna Berglöf, Maja Milbourn, Matilda Öhrn Gustafsson, Moa Lindh, Noel (Ljungberg) 
Runhagen, Nora Soxbo, Sara Färdeman och Sonja Öberg. 
Adam Lundblad, Athanasios Baliakas, Max Bergqvist, Qdrat Owolabi, Sandra Messo och Sara Faradjev, anslöt 
under hösten och senare också Klas Andersson. 
Erik Soxbo var huvudtränare för laget under säsongen, med Tobias Nöjd och Erik Davidsson som extra hjälp. För 
coachning på turneringarna stod Erik Davidsson och Maria Ljungberg, med hjälp av medföljande föräldrar. 
 
FP08 
Lars Pålsson och Katrin Vink har med hjälp av Hugo Ringbom varit ledare för denna grupp som tagit klivet från 
KIDS-volley till fyrmanna 
Flertalet kommer från tidigare års KIDS-volley, men under säsongen har det varit både avhopp och nytillskott. 
Deltagarna under säsongen har varit  
Göta Wadskog, Hampus Pålsson, Hannes Eriksson, Johannes Hagsköld, Jonathan Löfgren, Jonatan Björkman Prytz, 
Karl Svalling, Lovis Isaksson, Nora Koldsö Åhlund, Rakel Skagerberg, Rigund Staubach, Sandra Ax, Selma Oltner, 
Signe Fasth, Siri Wadskog, Ylva Forsmark och Zoe Beramendi 
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Storvreta 05 och Storvreta 07 
Jan Täcktor konstaterade att volleybollintresset bland flickor i Storvreta med omnejd var stort 
Två nybörjargrupper startades upp, med Janne som tränare. Bägge grupperna har tränat en gång per vecka i 
Pluggparadiset och Ärentunaskolans gamla idrottshall  
F05-gruppen: 
Elsa Hallenberg, Elvira Edberg, Emma Green, Emma Qvarnström, Engla Axelsson, Freja Pettersson, Josefine 
Hedberg, Julia Eklund, Maja Eriksson, Molly Landqvist, Queen Dlicia Ishimwe, Thea Berggren, Tove Leander 
Rönngren, Tove Presto Höök, Tyra Lineholm, Tyra Rubbetoft och Wilma Lundin 
F07-gruppen: 
Alma Tongring, Alva Törnhult, Amanda Eklund, Amanda Ohlander, Elin Lundqvist, Elin Ålsjö, Elsa Albertsson, 
Felicia Ryström, Göta Wadskog, Linnea Ekström, Louise Bohman, Siri Wadskog och Ylva Forsmark 
 

Måndagar, i Fyrishovs B-hall, är sedan några år tillbaka synonymt med Kidsvolley, som denna säsong varit uppdelade i 
två olika grupper, varav den ena bestått av ”nybörjare” 

 
”Fortsättnings”- gruppen, under namnet KIDS, ledda av framförallt Fredrik Larsson, Linda Hubinette och Erik 
Bergman, har haft följande deltagare: 
Cornelia Lemchen Wicksell, Daniel Bergman, Fanny Hubinette, Gabriel Härnvi, Isak Said, Johannes Oreland, Lowa 
Hubinette, Melvin Klarin, Nicolas Bergman och Tyra-Margit (Larsson) Seeman. 

Vi startade terminen med att börja träna Level 2, men redan i januari började vi känna på Level 4. Snacka om 
stora framsteg i laget! På grund av Corona-pandemin, så togs beslut tidigt (från mars) att inte träna mer 
inomhus. Hela mars-månad föll bort, men i april tittade äntligen solen fram och vi kunde börja känna på 
utomhusträning i sand. Till en början var det roligt att leka och spela i sanden, speciellt de fina dagarna. Inte 
alls lika roligt i hagelskurar kunde vi konstatera. Vi hann med en intern klubbturnering innan pandemin kom till 
Sverige, men dessvärre ingen annan. Vi hoppas att vi kan köra igång höstsäsongen inomhus med nya krafter 
och att vi återigen kan få åka på och ha egna turneringar. Vi vill testa hur bra vi är på Level 4 och hoppas att vi 
snart kan ta nästa steg./ Linda Hubinette 

 
När hösten startade hade så många nya anmält intresse, att en ny grupp, KIDSNY; etablerades. 
Madde Wall tog hjälp av       och skötte tränarskapet fram till dess att Corona innebar stopp på  
verksamheten i gruppen. 
De som deltagit under säsongen är:  
Eleni Baliakas, Emilia Andrenuci, Emma Wirbäck Windahl, Guido Gutierrez Pizzul, Lisa Lunneryd (Wall), Märta 
Baumgarten, Saga Elfversson, Tara Shamani och Thanasis Baliakas  
 

Mästerskap 
Det är en målsättning att Uppsala (under Uppsala VBS namn) ska delta i alla mästerskap som SVBF organiserar.  
H20 resp D20 (juniorklasserna), H18 resp D18 samt H16 resp D16 är de olika klasserna.  
Av olika anledningar så kan den målsättningen inte uppfyllas alla säsonger. 
Den här säsongen deltog bägge juniorlagen i kvalturneringarna men efterföljande slutspel sköts på framtiden pga 
Coronaepidemin 
De lyckades inte kvalificera sig till Finalspelet . 
Spelare som deltagit i de två juniorlagen har varit: 
H20-laget: Edwin Beale, Thor Chumaconde, Love Krehla, Elias Olsson, Hugo Ringbom, Alve Salomonsson och Samuel 
Svärdmark från P03, Maisam Zahir från Teknikum, Carl Dahlin och Zia Mohammed från Herr B 
Ledare: Theo Biström och Anders Karlsson  

D20-laget: Anna Jan, Amanda Beggren, Tilda Jäger, Aleksandra Shega, Madde Wall, Madeleine Andersson, Loulouda 

och Elin Larsson, alla från Dam B 
Ledare: Iman Kalmodi och Lazarou Panayiota 
De övriga ungdomsklassernas kval- resp slutspel kunde inte genomföras pga Coronaepidemin, allt blev framskjutet till 
september, med förhoppning om att epidemin då har klingat av. 
 
Ungdomsturneringar  

Stockholm Volley Cup är den ”serieverksamhet” som finns tillgänglig för alla ungdomar som ännu inte uppnått 
junioråldern.  
Lag från ungdomsgrupperna har deltagit i flertalet deltävlingar inom såväl sexmanna som fyrmanna 
Dessutom har lag från KIDS-gruppen deltagit i några sammandrag. 
MIKASA CHALLENGE är den stora avslutningsturneringen för fyrmannavolleyboll, i stället för SM.  
Denna gång framflyttad till september pga Coronaepidemin 
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Övriga aktiviteter 
Under året har ungdomarna varit engagerade i årets stora arrangemang, Grand Prix (GP). De yngre framförallt som 
bollrullare och golvtorkare, medan de äldre fått mera ansvarskrävande uppgifter.  

Ungdomslägret 
I samband med GP, i januari, arrangerades ett ungdomsläger. 
Från Uppsala VBS deltog Hjalmar Haldorsson från Pojkar 05 samt Clara Philipsson och Cornelia Helgesson från 
Flickor 03. 
Turneringsarrangemang 
Det har funnits planer på att starta upp en större ungdomsturnering. Tyvärr har detta inte lyckats. 
Däremot var planerat att det under senvåren skulle bli deltävlingar i Bolandsskolan inom ramen av Stockholm 
Volley Cup, men även här ställde Corona till det  
 

SVBF:s volleybollgymnasium 
Inga Uppsalaspelare har denna säsong gått på volleybollgymnasiet i Falköping, Sveriges enda riksidrottsgymnasium för 
volleyboll  
 
Bilagor 

Resultat från tävlingsverksamheten. 


