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FØRSTE: Bø Volleyballklubb kunne glede seg over sin første turneringsseier i U15-klassen.
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Jublet for historisk seier
ØKSNES: Bø volleyballklubb tok en
historisk seier da de
gikk til topps under
rankingturneringa i
Øksneshallen i
helga.
Per-Einar Johannessen
per-einar@blv.no

Bø slo både BK Tromsø 1 og BK
Tromsø 2 i gutter U15-klassen.
– Dette er den første turneringsseieren etter at vi startet
klubben i 2019. Nå gleder vi oss
bare til neste turnering, forteller leder Morten Rønningen.
Snudde
Bø tapte riktig nok de innledende kamper mot Tromsø-lagene med henholdsvis 0-2 og
1-2, men da det gjaldt som mest
i sluttspillet klarte de å snu skuta.
Først ble BK Tromsø 1 slått 2-1
(21-25, 25-23, 15-4) og deretter
BK Tromsø 2 med 2-0 (25-23,
25-15).

BEST PÅ JENTESIDA: Arrangørklubben Øksil til topps i både jenter U15
og jenter U17.

RANKINGTURNERING: Sortland 2 i aksjon mot Øksil i U17-klassen.
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Bø-klubben har opplevd en
eventyrlig vekst siden oppstarten for to år siden.
– Vi har nå snart 150 medlemmer og det er jo helt fantastisk, forteller Rønningen.

med seier i både jenter U15 og
jenter U17.

Gledelig
Rankingturneringa i Øksneshallen samlet 22 lag fra Nordland og Troms.
– Aldri har så mange klubber

deltatt i Øksnes på ei rankingturnering, og det er spesielt gledelig at Lofot Volley, Bø og
Finnsnes nå stiller med aldersbestemte lag. I tillegg deltok lag
fra Sortland, Bodø og Tromsø
som vi er blitt godt kjent med
opp gjennom åra, skriver Øksilleder Hanne Steen på klubbens
nettsted.
Arrangørklubben markerte
seg også sportslig i turneringen

Motstand
– Vi er svært glade for at vi har
gode motstandere, og seirene i
helga kom på ingen måte uten
kamp. I U17-finalen ble det tre
sett, og våre jenter måtte ta ut
hele registeret for å hale seieren
i land. I U15-klassen ble det 2-0
i finalen, men det ble en svært

tett kamp, skriver Steen.
I gutter U17 vant det ene Sortland-laget alle kampene i gruppespillet.
Men i sluttspillet ble det 0-2
tap (19-25, 18-25) for BK Tromsø
i finalen.
Øksil tok tredjeplassen med
Sortland 2 og Lofot Volley på de
neste plassene.

