Sammanfattning av KHK F09 första föräldrarmöte 170408

Kort presentation av alla. 28 föräldrar var på plats + Christian Andersson
från föreningen
Hur ser Truppen & Tränartillgången ut ?
Vi är 44 spelare i registret varav 43 har deltagit under våren. Vi har varit
29-37 på plats per träning. Vi är fyra ledare från Handbollsskolan som har
som ambition att fortsätta då våra tjejer nu bildar eget lag.
Vi är en mycket stor trupp spelare och några av oss som är ledare jobbar
ganska ofta helg så vi måste bli fler ledare om vi ska ge våra tjejer
förutsättningar att få bra träningar och mycket speltid.
Och glädjande så fick vi tillskott av fler som vill engagera sig.
Befintliga ledare som hänger med från Handbollsskolan:
(dotterns namn inom parantes)
Jonas Sundin
(Ella S)
Fredrik Strauss
(Elsie)
Dalal Ismail
(Selma)
Magnus Johansson (Tuva)
Nya ledare:
Anna Siverbo
(Tilde)
Niklas Andersson
(Hanna)
Anders Dahlen
(Siri)
Monna Bojeh
(Tindra)
Martin Berglund
(Linnea)
Utöver dessa nya ledare ovan så har vi också positiva signaler som kom
under mötet och i vissa fall efter mötet från följande personer som troligen
kommer bidra som ledare / lagföräldrar / eller med annat engagemang:
Malin Schwarzlmüller (Melissa)
Charlotte Lewin
(Karolina)
Thomas & Therese Bräck (Troja)
Fredrik Karlquist
(Ida K)
Återkoppla gärna om jag missuppfattat eller missat någon
Information från klubben av Christian Andersson
- Kort historik om klubben
- Kungälvs största förening (exkl Friskis)
- Nu bildar vi eget lag och blir en del av ”Tävlingsverksamheten”
- En ideell förening kräver engagemang av föräldrarna
- Vi kommer att ha ansvar för kafeteriaverksamheten två gånger per
säsong

- Bohus Cup är numera Sveriges största inomhusturnering och en
mycket viktig del av klubbens verksamhet. Här kommer vi få ansvar för
tex en hall eller ett boende för övernattande lag
- Bohus Cup 2018 spelas 4-6 maj
- För att avlasta tränarna så krävs det att vi har lagföräldrar som
ansvarar och koordinerar så att laget gemensamt löser sina åtaganden
med tex kafeteriapass och Bohus Cup
- Ett lagkonto är också bra om man har och kanske jobbar med några
försäljningsuppdrag per år för att bygga en lagkassa så att det
ekonomiska trycket inte blir så stort på familjerna vad det gäller avgifter
för kommande Cuper och andra kostnader
- Sponsring av laget är alltid välkommet men ska alltid stämmas av så
att ej intressekonflikter uppstår med nuvarande klubbsponsorer

Träning, Matcher & Cuper 2017/1018
- Träning 1 gång/vecka a´ 90 minuter (gissningsvis på lördagar)
- Uppstart under september
- Vi kommer spela Minihandboll vilket innebär 4 spelare + målvakt vår
ambition inga eller få avbytare för att ge så mycket speltid som möjligt
- 2-3 sammandrag höst / vår. Sammandragsspel = 3-4 matcher a´1217 minuter
- Vi kommer också att spela Bohus Cup i 08-klassen samt kanske även
Aranäs Open i Kungsbacka
- Intresse fråga har gått ut kring om vi vill spela Aranäs Open redan i år
- Viktigt att alla svarar på inbjudningar till sammandrag / cuper så vi få
bra och snabb koll på vilka som kommer
- Föreningens plattform är Myclub som är grunden för lagets hemsida,
kalender och hanterar närvaro och kallelser till sammandrag
”Inte bara handboll”
Vi hoppas kunna bygga en bra laggemenskap. Att lära känna nya
kompisar från hela kommunen är ganska spännande och utvecklande
för tjejerna. Alla ska få vara med och bli sedda. Ibland finns det inga
halltider och då kan vi köra alternativa aktiviteter tex träning utomhus i
Fontin. Ibland kör vi lagaktivitet och kollar på damlaget i Mimershallen.
Vi kommer att kalla till ytterligare föräldrarmöte i samband med
uppstart i September

