
Föräldramöte  
F06



Ledare / lagföräldrar
• Tränare/ledare

• Patrik Pedersen

• Thomas Olsson

• Anders Lindberg

• Torbjörn Gregorioff

• Jessica Nihlmar

• Fredrik Johansson

• Lagföräldrar

• Jessica Björklund

• Anna Johansson

• Clare Pedersen

• Marie Andersson

• Magnus 
Christoffersson



Föräldrar
• Betala medlemsavgift (försäkring)

• Svara på matchkallelser

• Köra till matcher

• Baka och stå i café på sammandrag

• Café under Herr och Dam matcher 

• 12/11 kl 15:00 OV Dam -Tyresö, IH 

• 30/1 lö 19:00 OV Herr- Lugi , Arenan

• Café/Grill under beachhandbollen

• Funktionär 1 dag under beachhandbollen

• Idrottsrabatten (minst 5 vår och höst per medlem)

• 50/50 lotter under A-lagsmatcher. kontakta Mats Wald 0706-350650, mats@tfsp.se



Lagkassa

• ca 24.000:-

• Café på sammandragen

• Idrottsrabatten 



Gröna Tråden

• Det skall vara kul att komma till träningar 
/matcher!

• Vi behandlar varandra, motståndarlag, 
domare och funktionärer med respekt

• Det finns en plats för alla i OV

• Nivåanpassad träning



Träningar

• 3 träningar/v,  tanken är att man är med på 2 utav 
dem.

• Fler tränare, målet att vara 4 tränare/träning

• Nivåanpassning av träningar

• Hampus Kretz - ungdomsutveckling

• Specifik målvaktsträning

• Enkät till tjejerna, favoritposition, mm

• Vi följer ”Gröna Tråden”



Korsvis träning

• Träna med lag som är äldre eller yngre.

• är helt ok enl. klubbens policy.

• Beslut mellan tränarna i de båda lagen.



Träning

• vi kommer att få besök av både Dam och 
Herr spelare som kommer att hålla i 
träningar under hösten.



Kom på 
Hemmamatcherna!!

• Lärorikt

• Stärker 
sammanhållningen 
i laget & klubben

• Spelprogram finns 
på hemsidan



Matcher

• 2 lag anmälda i seriespel

• kommer att komma ut kallelser för 1 mån i 
taget



Matcher
• Svara på matchkallelserna

• Mål

• alla kallas till lika många matcher

• alla skall spela med alla

• alla skall spela lika mkt

• alla skall spela på alla positioner (behöver 
dock inte spela lika mkt på alla positioner

• alla stannar kvar mellan matcherna

• alla skall duscha efter match



Matchningspolicy OV Helsingborg har en genomtänkt och klar policy 
angående matchning och så kallad "toppning" av ungdomslag. Ett av 
klubbens huvudmål är att få så många ungdomar att spela handboll som 
möjligt. Den individuella utvecklingen ska prioriteras före lagets 
möjlighet att vinna enskilda matcher eller att nå högt i serien.  
Det är viktigt att tydliggöra föreningens policy för spelare, ledare och 
föräldrar. Att samtliga berörda tar del av och vet 

Utveckla spelarna individuellt på deras nivå.



Nolltolerans



Cuper 

• Skadevi Cup, Skövde, 3-5 Nov.

• Lågan Cup, Hörby, April

• Påskacupen Kävlinge/Lödde,  April

• Bohus Cup, Göteborg 4-6 Maj

• OV Beachhandboll,  Juni

• Partille Cup, Juli 

• Göteborg Cup,  Sept



Övriga aktiviteter

• Träningsläger 

• Andra aktiviteter, heldag.

• 2 ggr/år Höst/vår



Informationskanaler

• https://ovhelsingborg.myclub.se/f06

• Facebook: OV flickor 06



Beställa Kläder

• https://www.stadiumteamsales.se/ov/ov

• Finns som länk på Myclub sidan



Frågor?
• Vad kan vi förändra, förtydliga, förbättra?

• Vad är bra?

• Övriga frågor

• Många spelare, hur gör vi för att ha kvalité?

• Specifik målvaktsträning?

• Finns intresse för att dra in mer pengar?

• Sponsring av kläder?


