
Säsongsplanering 2017/18 
Vad vill vi uppnå den här säsongen? 

Vi vill skapa en grupp spelare som fortsätter spela under lång tid och får uppleva mycket 
tillsammans.  
 
Vi vill utvecklas som handbollsspelare och handbollslag. 

Träning 
Vi kommer att ha två ordinarie träningstider per vecka med en timmes (eller lite längre) 
halltid per gång. Vi återkommer med besked om tider och platser. Ev kommer vi senare 
under säsongen att utöka träningstiden, genom att förlägga vissa träningsmoment utanför 
plan. 
 
I början av september (1-3/9) arrangerar klubben ett träningsläger i Skövde för -06:or och 
uppåt, se separat information.  
 
Ordinarie träningar börjar 15 min före halltiden med samling. Under samlingen går vi igenom 
vi vad vi ska göra på träningen och varför samt andra aktuella frågor. Även efter halltiden 
samlas vi i omklädningsrummet för att prata igenom träningen. Samlingen är alltså en viktig 
del av själva träningen.  
 
Ibland är Idrottshallen upptagen av andra aktiviteter. Då försöker vi träna på annat sätt, 
vanligtvis i Fontins motionsanläggning. 
 
Killarna klarar sig själva i stor utsträckning. Men, föräldrar, ta er gärna tid till att titta på 
träningarna ibland. Då får ni en annan bild av vad vi gör och ni kan prata med era barn om 
deras upplevelser av träningarna. Vi har inte alltid möjlighet att uppmärksamma alla och ge 
dem den feedback de kan behöva. I den delen kan föräldrarna vara till stor nytta. Eftersom vi 
faktiskt tränar mer än vi spelar match är det en större del av era barns handboll.  

Matcher 
Matcher är det som är roligast och mest utvecklande! Utgångspunkten är därför att så 
många som möjligt ska få så mycket speltid som möjligt. 10 spelare per lag är mest optimalt, 
men 9 eller 11 fungerar bra. Vi kommer att delta med tre lag i seriespel under året (d v s inte 
sammandrag). F n är vi ca 25 spelare, vilket knappt räcker till för tre matcher på en helg. Om 
ni vet någon som skulle vilja prova på att spela handboll eller komma tillbaka till vårt lag, så 
tveka inte att bjuda in dem! 
 
En matchsammanställning kommer att skickas ut för att ni ska veta vilka matcher ni kommer 
att kallas till. Några veckor före matcherna skickas kallelser ut via mejl. Ju tidigare vi får era 



svar, desto enklare blir vår planering. Om ni svarar nej tidigt, ger det oss möjligheter att kalla 
andra spelare. Om ni inte kan vara med på den tilldelade matchen, men kan vara med på en 
annan match får ni gärna meddela detta. Svarar ni inte, kommer ni att få påminnelser.  
 
Det är viktigt för spelarna att få bidra till matchinsatserna och därmed ingå i 
laggemenskapen. Det är även viktigt att ge de andra killarna förutsättningar att spela. 
 
Matcherna kommer att innebära en del obekväma tidpunkter och resor. Vi får försöka 
hjälpas åt med skjuts. Det är inte heller nödvändigt att ni som föräldrar är med vid varje 
matchtillfälle, se ovan angående träning. 
 
Killarna kommer att delas upp i matchgrupper för att de ska lära känna varann som spelare 
och kompisar. Under hösten ingår de i en grupp och till våren gör vi nya grupper. 

Cuper 
Vi kommer att delta i följande cuper under säsongen: Göteborg cup (sept), Hallbybollen (jan i 
Jönköping) eller Lundaspelen (dec i Lund), Bohus cup (april/maj), Aranäs open (maj). Och 
eventuellt Skadevi (okt i Skövde) och Potatiscupen (april i Alingsås). 
 
Om några år kan det blir fråga om t ex Rödspätte cup (Dan), Rallarcupen (Kiruna) och 
Partille Cup. 

Mål för gruppen  

Allmänna mål 
Fokus är den individuella tekniken: grundteknik, anfalls- och försvarsteknik. Den individuella 
utvecklingen är avgörande för hur spelarna och laget utvecklas. Bestämda positioner eller 
rörelsemönster kan ge kortsiktiga fördelar, men riskerar att begränsa utvecklingen. 
 
Prestationen är det viktiga, inte resultaten. Det är vad vi gör som vi kan påverka och 
utveckla, inte vad motståndarna kan prestera. 
 
Utvecklingen ska ske utifrån den nivå som respektive spelare befinner sig på, vilket kommer 
att innebära att vi ibland delar upp spelarna på träning. De spelare som har kommit längst i 
sin utveckling ska ges utmaningar och de som inte har kommit lika långt ska ges utrymme 
att ta större ansvar.  
 
Spelarna ska nå en förståelse för att de ingår i ett lag och vilka krav det ställer på dem i form 
av delaktighet och beteende. 
 



Spelarna ska ta större och större ansvar för förberedelse inför träning/match: passa tider, 
respektera samlingar, ha koll på kläder, mat och vatten. Det är viktigt att föräldrar ger stöd 
för att detta ska uppnås. 

Handbollsspecifika mål 
● Känna till grundläggande handbollsbegrepp, positioner i försvar och anfall samt 

regler 
● Agera på flera positioner, gärna även som målvakt 
● Spela offensivt försvar, 3-3 och 3-2-1.  

○ Offensivt försvar utvecklar den individuella tekniken i fråga om rörlighet samt 
djupet och bredden i försvarsspelet eftersom det blir mer kamp person mot 
person 

○ Under året kommer vi att testa defensivt försvar 
● Hindra sin motståndare: stöta, slajda, säkra 
● Passa i fart och ta emot en passning i fart 
● Agera med fart i anfallsspelet 
● Skjuta löpskott, hoppskott, kantskott 

○ Utföra ett kärnkast 
● Ta sig förbi sin motståndare, genombrott  
● Små samarbeten i både anfall och försvar: 2 eller 3 spelare, spärrar 
● Målvakt: grundställning, arbetsbåge 

Fysisk träningsplanering 
Vad vill vi träna på? 
 
I princip varje träning bör innehålla koordinationsövningar: hopp, löp, fall, grepp/fånga eller 
kast.  
 
Olika lekar eller spelövningar ska användas för att utveckla spelförståelsen - att vara 
spelbara och ha lämpligt spelavstånd.  
 
För att öka säkerheten i passningsspelet ska i stort sett varje träningar innehålla någon form 
av kast-/passövningar. 
 
Målvaktsträning - i vart fall en träning per vecka bör innehålla specifik målvaktsträning för de 
som är intresserade. Om man vill stå i mål på träning får man vara beredd att stå på match 
och tvärtom. 
 
Om en träning har haft fokus på lugnare moment kan den med fördel avslutas med 
tävlingsmoment med inslag av koordination/styrka, t ex olika stafetter.  
 
Ett antal övningar som uppfyller det ovanstående ligger som grund för planeringen av varje 
enskild träning. Under säsongen kan dessa byggas på genom progression, d v s att 



förutsättningarna i övningen ändras i takt med att spelarna utvecklas. Utöver dessa kommer 
även andra övningar att läggas in för att utmana och för att det ska vara roligt.  

Sociala aktiviteter 
Insamling av pengar/Försäljning  

- Förutsättning för deltagande i cuper, särskilt övernattningscuper som t ex 
Hallbybollen, men även Partille cup 

- Träningsläger 
- Övrigt 

A-lagsmatcher 
Sävehofmatcher 
Landslagsmatcher 
Någon aktivitet som inte är handbollsrelaterad 

Kommunikation  
Föräldramöten hålls, i vart fall, i början av höst- resp vårsäsongen. Även i samband med 
planeringen för Bohus cup hålls ett föräldramöte. 
 
Vi använder framförallt mejl och vår FaceBook-grupp. Men även KHK:s hemsida med 
kalender. Kalendern går att prenumerera på, se hemsidan.  
 
Det finns en funktion som heter Mina sidor i MyClub, där ni kan se alla kallelser, vår 
kalender, kontaktuppgifter till varandra etc. Sök på MyClub och skapa ett konto. Om 
spelarna har egna mejladresser eller telefonnummer får ni gärna uppdatera informationen på 
MyClub. Spara en länk till Mina sidor på hemskärmen på er telefon så har enkel tillgång till 
kalender, kallelser etc. 
 
Fråga om något är oklart och hellre en gång “för mycket”. Alla missförstånd etc drabbar 
barnen.  

Föräldraskap 
Tänk på hur ni pratar med spelarna. Var intresserade, lyssna och ställ frågor - tyck inte för 
mycket. Uppmuntra spelarna att våga och att stötta varandra. 
 
Ert bemötande mot andra föräldrar, motståndare och domare påverkar hur spelarna kommer 
att bemöta dessa aktörer (som vi ju behöver för att kunna utöva vår sport). 
 
Ni som föräldrar har en viktig roll att spela när det gäller hur spelarna tar ansvar för sin 
träning och sin idrott. Spelarna behöver känna till vad som händer, t ex vilka matcher de ska 
vara med på. Prata om när det är träning, vilken match de ska vara med på och den här 
Säsongsplaneringen. På så sätt hjälps vi åt att utveckla dem som spelare och människor. 


