
 

 

 

VÅRA LAG 

Seriespelande lag 

Herrar: UVBS A, UVBS B, Teknikum,  

UVBS C, UVBS D och UVBS E 

Damer: UVBS A, UVBS B, UVBS C, UVBS D 

UVBS E och UVBS F 

 

Ungdomsgrupper 

Flickor: 05, 06, 08, 09 

Pojkar: 07, 08 

Pojkar och Flickor: FP10 och FP11 

KIDS-volley 

 

Veteran 

Dam samt Herr 

 

Motionsspel 

Dam samt Herr 

 

Närmare detaljer om tider och hallar finns på 

www.uppsalavolley.com  

 

 

AVGIFTER 

Medlemsavgift per år 

Senior, tävling: 450 kr  

Senior, endast motion: 300 kr 

Ungdom t.o.m. 18 år: 250 kr 

Stödmedlem: 300 kr 

 

Träningsavgift per termin 

Senior: 1 500 kr  

Ungdom t.o.m. 18 år:  

400 kr vid träning 1 ggr/vecka 

800 kr vid träning 2 ggr/vecka 

Motion: 400 kr 

Kidsvolley 400 kr 

 
Utöver detta kan kostnader för eventuella 

turneringar eller cuper tillkomma. 

 

Plusgiro: 73 02 97-9 

Swish: 123 588 35 33 

 

 

Kontaktvägar 

 

kansli@uppsalavolley.se 

 

sportchef@uppsalavolley.se 

 

ungdom@uppsalavolley.se 

 

 

Postadress: Box 23062,  

750 23 Uppsala 

 

 

Hemsida: www.uppsalavolley.com 

 

 

 

 

 

   

 

Information om Uppsala Volleyboll 

för nuvarande och blivande 

medlemmar 

UPPSALA 
VOLLEYBOLL 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Medlemmarna i Uppsala Volleyboll tycker att: 

• alla som vill vara med får vara med 

• om alla gör lite är det roligt att vara med 

• med tydliga mål når vi framgång 

 

Som medlem i Uppsala Volleyboll får du: 

• tillgång till volleybollträning med tränare 

• spelarlicens, inkl. spelarförsäkring 

• möjlighet att köpa volleybollutrustning och 

volleybollkläder till klubbpriser. Kolla in 

shoppen på hemsidan! 

  

T I L L S A M M A N S  Ä R  V I  U P P S A L A  V O L L E Y B O L L  
Volleyboll är den ultimata lagsporten. I få sporter är den gemensamma prestationen och behovet av 

samarbete så kännetecknande som i volleybollen. I Uppsala Volleyboll vill vi att gemenskap och 

samarbete ska genomsyra allt vi gör. Tillsammans skapar vi roliga träningar, deltar i rafflande matcher, 

mästerskap och seriespel samt arrangerar fina volleybollturneringar. 

  

Som medlem har du en roll att spela även utanför plan. Alla 

kan bidra och engagera sig i de olika uppgifter som gör oss 

till den fantastiska klubb vi är. 

 

Inom lagen utses bl.a. lagkassör, tävlingsansvarig, 

reseansvarig, språkrör, arrangemangsansvarig, 

materialansvarig, laginformatör, ungdoms- och 

utbildningsansvarig.  

Mer info om rollerna finns på hemsidan. 

 

I Uppsala Volleyboll har vi valt bort tvingande 

insamlingsaktiviteter och olika försäljningskampanjer för våra 

medlemmar. Vi vill istället fokusera på volleybollen och 

klubben är med och arrangerar en rad högklassiga 

arrangemang. Genom åren har SM-finaler, landskamper, 

ungdomsturneringar, finaler i Svenska Cupen, samt Grand Prix 

anordnats och det är medlemmarnas engagemang som gör det 

hela möjligt. 

Som medlem förväntas du vara funktionär och vara med att 

göra Uppsala till volleyboll-Sveriges huvudstad.  

 

 
FÖRÄLDRAR 

Vad roligt att era barn och ungdomar valt volleyboll! Här 

bjuds på rörelse, energi och kamratskap. Kanske blir ni 

själva sugna på att testa eller väcka liv i slumrande förmågor. 

Det finns grupper för alla.  

Det finns många sätt föräldrar kan stödja klubbens 

verksamhet på; skjutsningar, som funktionär vid turneringar, 

som tränare och inte minst som påhejande publik! 

KLUBBEN   

Uppsala Volleyboll är samarbetsorganet för Uppsalas 

inomhusvolleybollföreningar. Där ingår föreningarna Uppsala 

Volleybollsällskap (UVBS), Teknikums Volleybollklubb (TVK) och 

Uppsala Volleyklubb (UVK). 

 

Vid årsmötet varje höst väljs en gemensam styrelse för 

föreningarna. Styrelsen arbetar för att planering, information och 

logistik i klubben ska fungera väl. Kontakta gärna styrelsen om ni 

har frågor eller förslag. 

 

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötena, unga som 

gamla. Var med och påverka framtiden för din klubb! 

LAGSPELARE PÅ OCH UTANFÖR PLAN 

Teknikum VK 


