Vi gratulerar volleybollspelaren Joel Andersson från
Norsjö som är Charlotte Kalla-stipendiat 2019!
Nittonåriga Joel Andersson har just avslutat sina studier på Riksidrottsgymnasiet och nu väntar nya utmaningar,
- mitt mål är att skriva Elitseriekontrakt och komma till ett lag med höga ambitioner, att spela utomlands är det
jag vill göra på lång sikt, berättar han.
-

Joel har gjort en imponerande resa och vågat gå mot strömmen, säger Charlotte Kalla.

Årets stipendiat visar på att starkt driv och kärlek till sin sport gör att även om man växer upp på en liten ort så
är ingenting omöjligt. Volleyboll har alltid varit stort i Norsjö men huvudsakligen genom kvinnliga lag. Joel har
tränat med tjejlagen under sin ungdom och rest långt för att träna med herrar och idag är han en stark förebild
och drivkraft för andra i Norsjö där även fler killar börjat träna just volleyboll.
Joel Andersson spelar både volleyboll och beachvolley, sporter där det är en nödvändighet att kombinera sitt
utövande med ett vanligt jobb efter bästa förmåga, - det här stipendiet ger mig en bra förutsättning att satsa
vidare direkt under sommarens E20-EM och svenska beachvolley-touren berättar han.
Meriterna är hittills bland annat ett flertal svenska mästerskap, spel i landslaget samt utnämningar som
”Turneringens mest värdefulla spelare” i U20 Nordeuropeiska Mästerskapet.
-Joel har tagit sig till Riksidrottsgymnasium och vågat gå mot strömmen och spela med tjejer under uppväxten i
Norsjö för att få hålla på med sin sport. Här känner jag igen mig i att gå min egen väg med skidåkandet där jag
var rätt ensam bland mina jämnåriga hemma i Tärendö och skidåkning var en av de idrotter man skulle tycka
illa om under skolidrotten under min uppväxt.
Jag imponeras av Joels resa där han redan blivit utsedd till årets spelare på sin position som libero då han
spelade i elitserien under gymnasietiden.
Stipendiet på 15 000 kr delas ut av Pajala Kommun och Charlotte Kalla för andra året och är en hyllning till
Charlotte efter prestationerna i OS PyongChang 2018. Stipendiet riktar sig till ungdomar i åldrarna 14-20 i
Norrlands glesbygd där förutsättningarna för elitsatsningar är tuffare. Charlotte och juryn tackar för det stora
antalet sökningar där utövare av olika idrottsgrenar representeras och hälsar er välkomna till Soltorgscenen i
Pajala lördagen den 6 juli klockan 12 för utdelning av stipendiet men också auktion av den tredje och sista
tavlan av konstnären Annica V Waara där intäkterna går till stipendie-fonden.
Grattis Joel!
Charlotte Kalla med jury och Pajala Kommun

