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Ungdomssektorn avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden  
2020-07-01 – 2021-06-30 
 

Organisation 
Under året har Lars Bergman varit den huvudsakliga samordnaren 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 under vardagar och söndagar har framförallt skett i Fyrishov, Bolandsskolan samt 
Tiundaskolan. 
Storvretagrupperna har haft sin verksamhet I Pluggparadisets och Ärentunaskolans gymnastiksalar. 
 

Coronapandemin 
För att minska smittospridning etc så minskades antalet parallella grupper i hallarna till max två st, mot normalt 3-4 
grupper. 
De yngre grupperna kunde efter ovan nämnda urglesning fortsätta sina träningsaktiviteter i stort sett som vanligt 
(Föreskrivna restriktioner fick beaktas)  
Ungdomarna i gymnasieålder fick göra träningsuppehåll under perioden 15 nov t o m januari. Äldre ungdomar fick 
göra uppehåll ännu längre, t o m maj. 
De från 2019/20 framflyttade Ungdomsmästerskapen, förutom JSM, ställdes in. De mästerskap som skulle genomförts 
under våren 2021 framflyttades till hösten 2021 
Även Stockholm Volley Cup-sammandragen ställdes in ganska tidigt under hösten 
Uppsala VBS hann deltaga med några lag, t o m arrangera två sammandrag, innan Corona stängde ner all 
tävlingsverksamhet i november 
 

Nyrekrytering 
Efterfrågan att få prova på volleyboll har varit stor. Under hösten tillkom P04, FP07 delades upp i F07 och P07, som 
båda snabbt fylldes på. Under våren kunde vi få igång ytterligare fem grupper; F04, FP06NY, FP08NY, FP10 och 
KIDSmini. I Storvreta har alla tre grupperna fått tillskott.  
Ytterligare ungdomar har provat på, men ej fortsatt. Efterfrågan har varit stor fortsättningsvis, även under sommaren. 
 

ÖPPET HUS 
För första? gången någonsin arrangerades under sommaren 2021 ÖPPET HUS-verksamhet under en kväll i veckan, när 
de ordinarie träningstillfällena upphörde i samband med  skolavslutningarna. 
Två hallar, fyra banor, fylldes med div ungdomar under 90 min. En av banorna tillägnades de nybörjare som dök upp. 
 

Ledare 
Ledare är en bristvara! Tack och lov kunde och ville de flesta ledarna fortsätta sitt ledarskap i ”sina” grupper trots 
Pandemiproblematiken. Dessutom lyckades nya ledare rekryteras till nystartade grupper. 
Totalt är det minst 27 st ledare som hållit verksamheten igång, några har även varit verksamma i flera av grupperna 
 

Utbildningar 

Inga officiella utbildningar har genomförts under året. 
 

Bidrag 
Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) är en stor och viktig bidragskälla som baseras på ungdomsaktiviteter. Består av både en 
statlig som kommunal del. Trots Pandemin lyckades föreningen öka antalet aktiviteter, vilket gav ett ökat bidrag. 
Då det blev aktuellt med ”Urglesning” i träningslokalerna, ansöktes och beviljades bidrag från Uppl Idrottsförbund f.ör 
att täcka de uppkomna kostnaderna 
Möjligheten att söka sk Corona-bidrag (via RF) för ökade kostnader utnyttjades också. 
 

Träningsgrupper 

Under året har mer än 200 barn och ungdomar regelbundet tränat volleyboll, fyrmannavolley och KIDS-volley, under 
Uppsala volleys fana 1-2 gånger i veckan. Detta under ledning av mer än 27 st ledare. Därtill ett oräknat antal 
ungdomar som provat på volleybollidrotten, men sedan av olika anledningar inte blivit kvar i verksamheten. 
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Jämfört med föregående säsong så har två grupper ”försvunnit”. 
För dåvarande KIDSNY blev det bara en säsong.  
FP08-gruppen upplöstes, men några av de ungdomarna fortsatte i nystartade grupper.  
Följande ungdomsgrupper har under året haft verksamhet i Uppsala VBS regi. 

 
 

Pojkar 03 borde också redovisas här, men i och med att de redan under föregående säsong började spela 
seriespel under namnet Herrar D så finns deras verksamhet medtagen bland de övriga seniorlagen.  
 
Pojkar 05 
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 spelade fyrmann level 7 under namnen Raptorz och Gatorz  
samt sexmanna i P16-klassen: 
Leo Bergqvist, Viggo Gesar, Isak Grimnell, Hjalmar Haldorsson Petter Karlsson, Karl Mastroianni, Malte Nöjd, Otto 
Reineck, Linus Soxbo, Christian Stammel, Måns Svensson, Robert Taslica och Ove Waernbaum som är kvar från 
föregående säsong samt Hugo Hermansson (nytillkommen i truppen), är grabbarna som har tränat två 
ggr/veckan. 
Tobias Nöjd har varit tränare för gruppen, med hjälp av Claes Uno Haldorsson och Fritjof Karlsson 
 
Fjolårets fyra flickgrupper med blandade åldrar, 2003-2006, blev denna säsong uppdelade i tre nya grupperingar. 
Då de tre grupperna tränat samma dagar och ofta mer eller mindre parallellt i samma hall så har gränsen mellan 
Flickor A och Flickor B varit lite flytande under året.  
Damer D 
Agnes Wählby, Anita Albertin (tillfällig gäst från Italien)i, Clara Philipsson, Cornelia Helgesson, Dima Awad, Emelie 
Carlstedt, Erica Muhizi, Filippa Jansson, Lovisa Kjellman, Nova Bergström, Rebecka Kruger, Ruth Mbeke och Saya 
Hawez är de som tillhört gruppen. 
Tränare: OskarTrozell 
 
Flickor A 
Alva Åkerfeldt, Amina Dahlberg, Bella Jacewicz, Clara Hultin, Defne Kehmali, Elina Åberg, Ella Bråholm, Ellen 
Nylander, Emese Gabulya, Eva Milivojevic, Freja Olsson, Inez Wennemark, Linnea Eide Ekman, Maja Tegelberg, 
Maria Khotyaintseva, Molly Svärd (HT), My Bergvall, Nathalie Lundberg, Nathalie Boogh Rossignol, Tindra Koert 
(HT) och Yanika Turunen Guevara har varit stommen i gruppen 
Tränare: Petra Philipsson 
 
Flickor B 
Alma Noreland Åberg, Ella Pennlöv, Emma Blomgren, Esther Disanayaka, Eve-Lisa Furbeck, Evita Likaj, Gift 
Agbontaen Aisen, Henrietta Kindmark, Jingrui Guo, Lilly Sjöström (HT), Ofelia Hellsten, Queen Dlicia Ishimwe, 
Rebecca Forrest (HT), Sara Martinsson-Lindell 0ch Vendela Bäckman (VT) har mestadels tillhört Flickor B. 
Tränare: Samuel Svärdmark 
 
Flickor 07 
Gruppnamnet är kanske något missvisande då flera av ungdomarna är födda redan 2006. 
Ida Edin, Lilly Belachew, Luna Berglöf, Maja Milbourn, Moa Lindh, Nora Soxbo och Qdrat Owolabi från föreg års 
FP07, som könsuppdelades upp inför säsongen.  
Rakel Skagerberg (hösten), Rigund Staubach och Zoe Beramendi från FP08 
Och de nytillkomna: Alice Olsson, Alinne Renlund Rosvall, Ceylan Javidi, Edith Jonsson, Hanna Beckman, Iris 
Andersson, Julia Wahlund, Klara Holm, Maj Grimnell, Nellie Engsborn, Olivia Lindblom och Simone Svanerö 
Tränare: Elsa och Lina Grell 
 
Pojkar 07 
Inför säsongen 2020/21 blev tidigare gruppen FP07 uppdelad så att det skapades ett separat gäng för killarna. 
Trots det var tillflödet av nya så stort att vi aldrig var för få och ibland nästan för många. Hösten inleddes på level 
6 där vi slutade förra säsongen, men med tanke på att det fanns så många nya och att några av dem var yngre 
(födda 08) bestämde vi oss för att delta i turneringar både för L5 och L6 i Stockholm Volley Cup. 
De yngre som spelade L5 fick en bra start på SVC när de vanna alla sina matcher i den första turneringen i början 
av oktober (på L5 blå). Det blev även en imponerande inledning för resten av gänget när vi ställde upp med tre 
lag på den första L6-tuerneringen och två av dem (Viking och Kaboom i L6 blå) vann alla sina åtta set, medan Skill 
Boys (i L6 grön) vanna alla utom ett.  
Tyvärr blev det sedan bara en turnering till innan alla tävlingar under senare delen av terminen och på våren 
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ställdes in pga pandemin. Det var för de yngre i L5 röd/svart och laget (Uppsala Wienerbröd) klarade sig bra på 
den nya nivån; de vann en match, förlorade en och spelade oavgjort i en. De äldre i gruppen genomförde också 
en internturnering tillsammans med tjejerna istället för att fortsätta L6-spel i SVC, men var inte med på några fler 
officiella turneringar. 
Resten av säsongen blev därför bara träningar (med flera pandemi-uppehåll) där vi tidigt försökte gå över till 
utomhusverksamhet och sedan ta igen det vi förlorat genom att återuppta inomhusträning under sommaren 
inför nästa säsong. Nivån har då också höjts så att alla träningar på slutet bedrivits på L7-nivå eller sexmanna. 

 
Kvar från förra säsongen var Jakob Davidsson, Noel Ljungberg Runhagen, Gustav Stavbom, Athanasios Baliakas, 
Max Bergqvist, Jax Wall (Bergdahl), Adam Lundblad och Klas Andersson. Nya för säsongen var Isac Lillsunde Siraj, 
Emil Enroth, Alessio Ugorji, Conan Chumakonde, Simon Thorell, Wilmer Lind, Hampus Pålsson, Elis Kallin, Max 
Jansson, Jonatan Prytz, Gabriel Berg Kruse, Anton Sköld och Liam Erkstam. Senare anslöt även Diar Aliabadi, 
Mehran Saidi Abasabad och Saeed Saleh. 
 
Erik Davidsson och Mia Ljungberg var tränare för laget, ibland tillsammans med Lars Pålsson.  
För coachning på L6-turneringarna stod Erik och Mia medan Pålle coachade L5 med hjälp av Calle Kallin den sista 
turneringen.  /Erik Davidsson 
 
KIDS-gruppen 
som tränade en gång i veckan under ledning av Fredrik Larsson, Linda Hubinette och Erik Bergman, har haft 
följande deltagare: 
Alma Holmstrand (NY), Daniel Bergman, Fanny Hubinette, Gabriel Härnvi, Henry Ruth (NY), Isak Said, Johannes 
Oreland, Leo Ljungberg (NY), Lowa Hubinette, Melvin Klarin, Nicolas Bergman samt Tyra-Margit (Larsson) 
Seeman. 
 

07-grupperna kunde inte svälja alla nya intresserade. Således läge att omedelbart etablera en ny grupp för ungdomar 
födda 2008-09. De fick beteckningen FP08 (har inget med föreg års FP08 att göra). 
Dessutom uppkom ganska snart önskemål från ett kompisgäng födda 2004 att de ville testa på volleybollsporten. 
Bägge grupperna kom igång tidigt under hösten. 

FP08  
Det började med måndagsträningar men under våren blev det ytterligare ett träningstillfälle per vecka.  
Gruppen blev ganska snart fulltecknad, på gränsen till övertecknad.  
Anton Bergvall, Edvard Ruth, Eleftherios Baliakas, Elias Abdulaziz, Estelle Forsberg, Hanna Rising, Hedvig 
Andersson, Iza Lerchs-Urdzewics, Josef Hansen Mohisenpour, Klara Kalén Nordström, Linus Rising, Lukas Propst, 
Nora Arntsen, Nova Edehult, Oskar Törner, Valter Grabbe samt Wilma Johansson. 
Lucas Gutestam med hjälp av Axel Evelius var den första tränarkonstellationen, men efter att Lucas flyttat till 
Stockholm under januari  tog Axel hjälp av Alex Feng och Sofia Lansåker 
 
P04 
Det började med Malte Howard inkl kompisarna Eric Berglund, Jakob Holmberg, Nils Knutsson och Rickard 
Dahlström. Redan veckan därpå var det fler kompisar som hängde på:  Albin Oskarsson, Elias Wahlstrand, Leo 
Dimberg och Teodoros Athonasopoulos. Ludvig Odelström kom också i samma veva. Ammar Matloob och Max 
Lövheim fyllde också på innan Coronan innebar träningsförbud under november, december och januari. Ganska 
snart efter omstarten i februari anslöt även Emil och Petter Ahlford, William Sundberg, Liam Berkhout samt 
Michail Kyriazdis. Siste man in i truppen, Jaimez Harvey, kom först i maj. 
Två träningar i veckan under ledning av Lars Bergman och Calle Dahlin fortsatte in under sommarlovet 
 

Under hela säsongen har det varit stor efterfrågan på nybörjarvolleyboll, och det i alla åldrar.  
På grund av, eller tack vare, att all tävlingsverksamhet, både seriematcher, ungdomssammandrag och turneringar, blev 
inställda under våren, uppkom då möjligheten att starta upp ett flertal ungdomsgrupper på de outnyttjade 
söndagstiderna i Boland. Från och med februari kom fem nybörjargrupper igång: 

FP08NY 
Detta var en av de första grupperna som kom igång, med både pojkar och flickor, födda 2008-09. Fler och fler 
anslöt sig till gruppen och ganska snart kom önskemål om ytterligare en tid i veckan, en önskan som gick att 
uppfylla. Emad Tavakolizadeh och Fida Hussein började som ledare, men kvällsarbeten och sjukdomar gjorde att 
Lars Bergman fick ta ett flertal av träningarna. Oftast med fler än 12 ungdomar närvarande vid varje tillfälle. 
Annie Ståhlberg, Beri Abdulrahman, Diana Ahmed, Elif Sagir, Elin Gellermark, Elvira Rio, Enna Elvira Sakovic, 
Gabriel Hofstadius, Ida Yng, Kelli Forsenberg, Leo Danielsson, Liv Mattson, Maya Berglöf, Milka Gebru, Olivia 
Klockars, Sophie Landström, Tyra Arenrot, Vilmer Linhäll samt Whitney Simbi blev den slutgiltiga gruppen. 
 
KIDSmini 
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Här blev det ett föräldrapar, Stephanie Darman och Orlando Omar Prieto Mahaney som kunde och ville vara 
ledare på den aktuella söndagstiden. Flera barn har provat på, men till slut en kärntrupp på 5 st: 
Carl Liu, Dora Liu, Iris Taslica, Maya Marina Prieto Darmanin och Vanessa Mobini 
 
FP06NY 
Åldersgrupperna 2006-07 skilde sig inte från FP08NY. Samma scenario; endast söndagar till en början, fler och fler 
ville vara med, önskemål om ytterligare ett tillfälle per vecka, vilket också kunde ordnas. Intresset är fortfarande 
stort, flertalet ville och kunde fortsätta även under sommarlovet. 
Stamatina och Emese Gabulya har oftast haft 15-20 närvarande på sina träningar. Stommen i gruppen är: 
Alessia Ugorji, Alicia Berglund, Amina Nurovic, David Leijon, Dziana Haniyeva, Ella Gould Nordström, Elsa 
Torstensson, Grace Delano, Gustaf Pär Hansson, Jakob Dubiel Gilda, Jana Alchoum, Klara Sandegren, Leticia 
Blomqvist, Limar Katrjy, Malte Shalit, Mehran Saidi Abasabad, Sami Saleh och Telma Gillgren 
 
F04NY 
Med Simone Tironi som ledare kunde vi även ta emot och starta en nybörjargrupp för flickor födda 2003-05. Även 
för denna grupp blev det söndagsträningar. Trots stort förhandsintresse, ca 15 st som kommit och provat på, så 
blev det inte så många som fullföljde. Till slut utkristalliserades denna kärntrupp:  
Emma Simonsson, Matilda Ehn, Melisa Tömek, Ruby Gajesu och Tara Jawahar 
 
FP10 
Det blev till sist även en femte nybörjargrupp som kunde komma igång under söndagseftermiddagarna. De som 
kom och testade på och som blev kvar är:   
Arion och Elmer Somo, Danya Ahma, Deniz Kizil, Ebbot Nordenanka, Leia Antonsson, Lukas Hofstadius, Nellie 
Engvall Sevov, Olivia Stjernström och Vera Pettersson Sävborg.  
Lars Bergman med hjälp av framförallt Pelle Hagback blev ledare för gruppen. 

 
De två nybörjargrupper som Jan Täcktor startade upp i Storvreta föregående säsong, lever vidare. Från början två 
flickgrupper. men nu utökat till även Storvreta 05P (pojkar). Janne som tränare för alla grupperna. 07:orna  har 
framförallt tränat tisdagar i Pluggparadiset medan 05:orna varit i Ärentunaskolans gamla idrottshall på fredagar. Några 
av ungdomarna tränar även med andra grupper ”inne i stan”. De mest aktiva i resp grupp, har varit 

Storvreta 05  
Alma Kjellgren, Beatrice Jansson, Defne Kehmali, Elin Åberg, Elsa Hallenberg, Emma Green, Emma Qvarnström, 
Engla Axelsson, Freja Pettersson, Maja Eriksson, Molly Landqvist, Nea Norstedt, Queen Dlicia Ishimwe, Tove 
Leander Rönngren, Tove Presto Höök, Tyra Lineholm och Wilma Lundin 
 
Storvreta 05P 
Elias Sköld, Hugo Åkerman, Jonathn Grenzelius, Jonathan Lind, Leo Lindholm, Marcus Andersson, Max Jansson, 
Sean Hassan, Sten Eriksson, Thaenga Schärer samt Viktor Högberg 
 
Storvreta 07: 
Amanda Eklund, Amanda Ohlander, Elin Lundqvist, Ernina Brandel, Hedvig Andersson, Linnea Ekström, Louise 
Bohman, Nellie Andersson, Nora Jonsson, Rebecka Colby, Siri Wadskog, Tilda Sjöberg och Ylva Forsmark 
 

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.  
Av 2019/20 års mästerskap som preliminärt blev framflyttade till september 2020, blev det endast JSM som kunde 
genomföras 

UVBS HJUN (födda -01 och senare) 
Ett temporärt sammansatt lag med stommen hämtad från Herr D. 
Laget har deltagit i 2019/20 års JSM, som pga den säsongens Coronarestriktioner blev framflyttat till denna 
säsong, sep 2020.  
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  
UVBS DJUN (födda -01 och senare) 
Laget var inte kvalificerat till detta slutspel.  

Denna säsongs ungdomsmästerskap har inte heller kunnat genomföras planenligt under våren. Coronapandemin igen! 
Allt framflyttat till september 2021 
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Ungdomsturneringar  
Stockholm Volley Cup är den ”serieverksamhet” som finns tillgänglig för alla ungdomar som ännu inte uppnått 
junioråldern.  
Lag från ungdomsgrupperna har deltagit i de få deltävlingar som hann genomföras. Detta för såväl sexmanna som 
fyrmanna-sammandragen 
Dessutom har ett lag från KIDS-gruppen deltagit i ett KIDS-sammandrag, arrangerat i Uppsala 
MIKASA CHALLENGE är den stora avslutningsturneringen för fyrmannavolleyboll, i stället för SM.  
Även denna gång framflyttad till september pga Coronaepidemin. 
Föregående säsongs upplaga som blev framflyttad till sep 2021, kunde aldrig genomföras. 
 

Övriga aktiviteter 
Bollrullare  
Några av ungdomarna har varit engagerade som bollrullare i Herrarnas Elitserie, samt under GRAND PRIX. 
 
Turneringsarrangemang 
Det har funnits planer på att starta upp en större ungdomsturnering. Tyvärr har detta inte lyckats. 
Däremot var planerat att det under säsongen skulle bli deltävlingar i Bolandsskolan inom ramen av Stockholm 
Volley Cup, men även här ställde Corona till det. Under oktober lyckades ett sammandrag för NNN    och KIDS 
genomförs, dessutom på samma dag! 
 

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

LIU (Lokal ldrottsUtbildning) 
I Uppsala bedriver framförallt Celsiusskolan denna verksamhet för elever i gymnasieålder. 
För första året någonsin, började 3 st flickor på denna utbildning. Tyvärr så var ingen av dem med i Uppsala VBS övriga 
verksamhet. 
Alex Jenkins, har varit tränare/ledare för den volleybollspecifika delen, med hjälp av Adrian Norrby. 
Intresset från våra egna ungdomar verkar dock vara mycket större för kommande säsong 
 

Bilagor 
Resultat från tävlingsverksamheten. 


