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4 · sporten

lokalt
Norsjö Volleys Zeinab Kamara
och Julia Norberg går upp i block
i USM-matchen mot Stöcke IF.
Foto: norsjö VoLLEy

Norsjös vinnarlag i U20-kvalet på tjejsidan.

Norsjös vinnarlag i U18-kvalet på tjejsidan.

Norsjös killag slutade tvåa i JSM-kvalet efter förlusten mot
Stöcke.

Succé för Norsjö i SM-kvalet
VOLLEYBOLL · Norsjö Volley fick maximal

utdelning i kvalet för U18- och U20-lag.
Samtliga tre lag gick vidare till vårens
SM-slutspel. ”Riktigt vassa laginsatser”,
säger Norsjö Volleys Tomas Bergqvist.

Hemmaklubben
Norsjö Volley ställde upp med
ett ungt lag i U18-klassen
på tjejsidan. Tio spelare i
laguppställningen var ett
eller två år yngre än många
av sina motståndare. Trots
den unga laguppställningen kunde laget vinna
alla sina matcher i raka set
och därmed var platsen till

vårens U18-SM i Jönköping klar.
– Vi gör en riktigt bra dag.
Vi spelar med hög energi
och bra fokus och det känns
otroligt stabilt.
■■Vad är det som
ligger bakom segern?

– Inför kvalet har vi kunnat träna riktigt bra och vi

har en jättejämn trupp. Att
sedan många av spelarna
spelar tillsammans i division I-laget gör ju att de är
samspelta vilket så klart är
en fördel.
Kampen om andraplatsen i U18-klassen på tjejsidan blev tuff. Stöcke drog
till slut det längsta strået
och KFUM Skellefteå Volley missar vårens slutspel.

Tufft motstånd

I U20-klassen på tjejsidan
fick Norsjö Volley stöta på
tufft motstånd tidigt och
laget var illa ute mot Skellefteå, men kunde till slut
vinna matchen i avgörande

”Det var hög klass
på spelet och bra
fart både lördag
och söndag. Ett
friskhetstecken
för volleybollen
i distriktet.”
Tomas Bergqvist, Norsjö Volley.

– Ett kvitto på att ungdomarna är duktiga och att
verksamheten är bra. Det
är jättekul att det blir så här
starka SM-kval, det var hög
klass på spelet och bra fart
både lördag och söndag. Ett
friskhetstecken för volleybollen i distriktet, säger
Bergqvist.

Bra seedning
set. Därefter blev det ytterligare en seger mot IKSU
efter jämnt spel och tre set
och därmed var platsen till
vårens slutspel i Södertälje
klar.

Tack vare de två segrarna i
SM-kvalet för Norsjös tjejer innebär detta bästa möjliga seedning inför slutspelet och en aningen lättare
resa i jakten på medaljerna.
Även Norsjö Volleys U18-lag på killsidan

var igång under helgen.
Där handlade det om en
direkt avgörande match
för att bestämma seedningen inför U18-SM. Den
matchen vann Stöcke med
2–1.
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FAKTA
Resultat

SM-kval U18 tjejer: 1) Norsjö,
2) Stöcke, 3) Skellefteå, 4) Vännäs, 5) Malå.
SM-kval U20 tjejer: 1) Norsjö,
2) IKSU, 3) Skellefteå, 4) Stöcke.
SM-kval U18 killar: 1) Stöcke,
2) Norsjö.

