VOLLEYBOLL

GRAND PRIX

VOLLEYCAMP
Svensk volleyboll bjuder in till Grand Prix Volleycamp - den 21-23 januari 2022. Vi välkomnar pojkar
och flickor födda -07 och -08 i samband med ett av årets största volleybollevenemang, Grand Prix i
Uppsala. Lägret riktar sig till dig som spelat fyrmanna och ska eller nyligen har tagit steget till 6-manna. Du kommer vässas som spelare tack vare våra erfarna och duktiga instruktörer. Tillsammans
med jämnåriga spelare kommer du få en minnesvärd upplevelse med både träning och möjlighet att
se landets bästa elit- och ungdomslag göra upp om GP-gulden. Antalet platser är begränsat till 16
pojkar och 16 flickor. Först till kvarn gäller, anmäl dig nu!
Du som deltar på lägret får:
- Kvalitativ träning av några av Sveriges mest erfarna och dedikerade tränare
- Träffa nya vänner i samma ålder med samma intresse som du - volleyboll
- Möjligheten att se mycket volleyboll på hög nivå, både ungdomar och elitspelare
- Nya träningskläder från Mikasa - T-shirt och träningsbyxor
- Chansen att vara med om härliga dagar i Uppsala tillsammans med många andra volleybollälskare
#SvenskVolleyboll | www.volleyboll.se

VÅRA LEDARE - TONY, JESSICA & MATHIAS

TONY WESTMAN
- FIVB-instruktör Level III
- Tränarmeriter: Förbundskapten,
elitcoach samt elitserietränare
sedan 90-talet

JESSICA SANDBERG
- Assisterande tränare för
damlandslaget 2018-2019
- Elitserietränare i Värnamo
- Spelarmeriter: 2 SM-guld

Tony är sportsligt ansvarig för
Grand Prix Volleycamp. Han
planerar lägrets innehåll, övningar och upplägg så de passar
åldersgruppen. Tony närvarar
också vid samtliga träningar
och leder programmet för helgen samt stöttar deltagarna att
utvecklas som spelare.

Jessica är ansvarig ledare för
flickorna på lägret. Jessica brinner för att utveckla unga spelare
och delar generöst med sig av
de erfarenheter hon samlat på
sig genom alla hennes år i volleybollens tjänst, både som spelare
och ledare. Jessica är mån om
att alla ska trivas och ha roligt.

PROGRAM
FREDAG
19.00		
19.30		
22.00 		

Hej och välkommen
Träning Fyrishov
Kvällsfika

LÖRDAG
07.30		
09.00		
12.00		
12.30		
15.00		
18.00		

Frukost
Träning
Lunch
Tid att se matcher i Fyrishov
Träning
Middag och se matcher i Fyrishov

SÖNDAG
08.00		
09.00		
13.00		
14.30		
16.30		

Frukost och utcheckning
Träning
Lunch och avslutning
Herrfinalen
Damfinalen

MATHIAS MORENCY
– Utbildad elittränare med 12 års
erfarenhet
– Instruktör åt SVBF
– Ledare inom barn- och
ungdomsvolleyboll
Mathias har en stor del i den
framgångsrika barn och ungdomssatsningen vi sett under
många år i Habo Wolley. Som
volleybolltränare och ledare har
han mycket kunskap att dela
med sig av till våra lägerdeltagare.

PRAKTISK INFORMATION
ANMÄLAN & BETALNING
Anmäl dig till lägret via länken på grandprixvolleyboll.se/grand-prix-volleycamp/. Efter anmälan kommer du inom något dygn få information om hur du genomför betalningen. Lägeravgiften är 1 800 kr.
Avbokning med pengarna tillbaka är möjlig senast 8 januari och ska mejlas till
jakob.birgersson@volleyboll.se för att vara giltig.
TRÄNING
Träningen kommer ske i Fyrishov (fredag) samt Bolandsskolan alternativt Tiundaskolan (lördag och
söndag). Pojkar och flickor tränar var för sig men i samma hall samtidigt. Samtliga ledare är med vid
alla träningar.
Fyrishov - Idrottsgatan 2, 753 33 Uppsala
Bolandsskolan - Björkgatan 26, 753 23 Uppsala
Tiundaskolan - Sibyllegatan 10-12, 752 30 Uppsala
LOGI
Deltagare och ledare bor på Scandic Uppsala Nord med gångavstånd till Fyrishov. Deltagarna sover i
4-bäddsrum, pojkar och flickor för sig. Ledarna sover i enkelrum.
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/uppsala/scandic-uppsala-nord
MAT
Frukost äter vi på Scandic. Resterande måltider äter vi gemensamt i Fyrishovs restaurang där också
deltagarna i Grand Prix äter. I anmälan uppger du eventuella allergier och/eller specialkost.
TRANSPORT
Transport mellan boendet, träningarna och Fyrishov planeras fortfarande men stadsbuss är ett möjligt
alternativ som kan bli aktuellt.
KLÄDER
Du kan kika på modellerna och tillgängliga storlekar på basesport.se. Överdelen är grå - Mikasa
MT193 - och nederdelen svart - Mikasa MT196 (Unisex) alternativt Mikasa MT162 (Dam).
BILDER & FILM
För att kunna marknadsföra lägret nästa år kommer vi fotografera och filma träningen på fredagen.
Bilderna kommer användas i våra egna plattformar och kanaler samt arkiveras av Svenska Volleybollförbundet för eventuella liknande ändamål i framtiden. Vid fredagens träning vill vi därför att samtliga
deltagare använder träningskläderna de får i samband med lägret så vi kan ta enhetliga bilder.
UTRUSTNING
Följande saker behöver du själv ha med till Uppsala:
- Inomhusskor för volleyboll
- Ett par uppsättningar träningskläder (om man inte vill träna i samma set alla dagar)
- Vattenflaska
- Kläder efter väder (det blir en del promenader mellan hotell och träningshallar)
KONTAKT
Jakob Birgersson, Svenska Volleybollförbundet - jakob.birgersson@volleyboll.se, 073-630 65 52
Tony Westman, ansvarig lägerledare - tony.westman@hotmail.com, 070-751 08 35
Jessica Sandberg, ledare flickor - jessica.sandberg@yes2event.se, 070-565 68 42
Mathias Morency, ledare pojkar - mathiasmorency@gmail.com, 070-874 19 20

