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Jonna Signarsson, mitten,
och hennes Norsjö Volley
hade många anledningar
att jubla under lördagen.
Foto: Norsjö VoLLey

Lowisa Nilsson, Wendela Granberg och Linn Fransson var Norsjös bästa spelare i mötet
med Stockholms Vingar B.

Linn Fransson, passare,
gjorde en stabil insats.

Norsjö gjorde en bra match och vann rättvist. Här en boll
som studsade via linjen och ut, till ny poäng för hemmalaget.

Sjunde segern för Norsjö Volley
VOLLEYBOLL · Lowisa Nilsson var bäst

på plan när Norsjö vann mot Stockholms
Vingar B under lördagen. ”Hon kliver
fram när det behövs och det känns jätteroligt”, säger tränaren Therese Granlund.

Norsjö Volley vann övertygade i tre raka set mot
Stockholms Vingar B under
lördagen.
– Vi har aldrig spelat mot
dem förut och visste därför
inte vilken typ av motstånd
vi skulle ställas mot. En bra
laginsats och vi gjorde vad
vi skulle göra.
– Vi la fokus på spelet

på vår egen sida nät och
både vårt försvar och vårt
blockspel var riktigt bra.
Där har vi höjt oss på slutet, säger Therese Granlund.
■■Vad är du mest nöjd
med i ert spel?

– Vi har en bra servepress och vi gör väldigt lite

egna misstag och det lägger
grund till segern.

”Några långa dippar”

Med setsiffrorna 25–18,
25–17, 25–16, kändes
segern stabil – även om
laget ibland hamnade i
svackor.
– Vi hade några långa
dippar i första och andra
set, men det blev bättre i
sista. Där tappar vi lite väl
många poäng i rad, men det
löser sig när vi hittar tillbaka och sedan kommer in
i matchen igen på ett bra
sätt. Vi behöver bli bättre
på att hålla en hög nivå
genom hela matcherna.

”Hon går bara framåt och framåt hela
tiden. Hon spelar på
en ny position i år
och det känns som
att hon börjar landa
i den”
Therese Granlund om Lowisa
Nilssons utveckling.

■■Vad är det som gör
att ni hamnar i de här
svackorna?

– De hade väldigt bra ser-

var och vi blev pressade i
våra servemottagningar.
Då blev vi lite stirriga.
Granlund gladdes åt
Lowisa Nilssons prestation
i matchen mot Stockholms
Vingar B.
– Hon går bara framåt
och framåt hela tiden. Hon
spelar på en ny position i år
och det känns som att hon
börjar landa i den. Hon tar
ansvar och hittar rätt. Det
känns som att hon börjar se
det som vi ser.
■■Vad är den stora
skillnaden i hennes
spel nu jämfört med
tidigare?

– Hon känns tryggare i
sig själv nu och tar avgörande beslut. Hon kliver
fram när det behövs och
det känns jätteroligt, säger
Granlund.
Även Lina Fransson och
Wendela Granberg förtjänar beröm för sina insatser
i lördagens match.
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FAKTA
Norsjö – Stockholms
Vingar B 3–0 (25–18,
25–17, 25–16)

Matchens lirare: Lovisa Nilsson

