Lidingö november 2015

Lidingö SK Volleyboll och sponsring
Lidingö SK Volleyboll har tio lag i åldrarna 6 – 19 år. De tränar två-tre gånger i
veckan och deltar i Stockholm Volley Cup, en serie av turneringar i
Storstockholm. De äldre spelarna (flickor 13-19 år) spelar också USM. De
yngre spelarna avslutar säsongen med Mikasa Challenger i Örebro med över
250 lag. I samband med höstlovet 2015 deltog flera av lagen i 3-Kungaslaget,
en stor och anrik volleybollturnering i Kungälv.
Tack vare våra sponsorer har vi i år kunnat ta fram nya matchställ och overaller. Träningsoverallerna har erbjudits spelarna till ett mycket modest pris och i stort sett alla medlemmar
har valt att beställa en overall med sitt namn. Profilkläderna bärs med stolthet av alla i
volleybollklubben. Sedan USM-kvalet i januari har lagen ökat träningsintensiteten och
närvaron, något som avspeglat sig på resultatet och spelarnas prestationer.
- ”Det känns väldigt roligt att vi fått dessa nya kläder, det gör att man känner sig mer
engagerad”, säger Johanna Dahl, center i U18-laget. ”Det är inspirerande och visar att
många tror på oss”. Johanna kommer från friidrotten och har bara spelat volleyboll i ett och
ett halvt år. I år är hon nominerad till Distriktslaget.

Till USM tog vi fram dessa
matchtröjor med god
exponering.

Inför 3-Kungaslaget tog vi fram en
overall till samtliga spelare och ledare.

Profilkläderna har bidragit
till ännu bättre sammanhållning i föreningen.

- ”Vi började relativt försiktigt med att mitt företag gick in tillsammans med Hanley Energy i våras på
matchställen”, säger Lennart Neovius, ordförande i föreningen. ”Genom det ekonomiska stödet
kunde vi göra USM till en riktig succé, tjejerna märkte att vi satsade på dem och de antog
utmaningen”. Lidingö SK blev bästa Stockholmslag i U17-klassen i 2015 och placerade sig framför
giganterna Sollentuna, Södertälje och Vallentuna som dominerat Stockholms ungdomsvolleyboll hela
2000-talet. Till höstens satsning på nya overaller var det flera företag som ville komma in.
Overallerna togs fram till 3-Kungaslaget i Kungälv. Lidingö fyllde en buss till turneringen och gjorde
stort avtryck när de röd-blåa spelarna och ledarna vällde in.

U18-laget har inlett med att vinna de två första
omgångarna av Stockholm Volley Cup. En
välbehövlig påfyllning av vatten i en time-out.

Olivia ”Zingo” Zingmark fokuserar på serven. Olivia är
en av flera spelare som haft en helt osannolik utveckling
under senaste året.

Tidningen Volleyboll hade en helsida med Lidingös lag i Mikasa Challenger 2015.
För mer information, kontakta:
Lennart Neovius, 0708-38 52 08, lennart.neovius@volleyboll.se
eller
Anders Hellvig, 0730-311348, anders.hellvig@telia.com

