
Föräldramöte P07 20190905 
 
Info skickas ut via MyClub och Facebook (önskemål att alla föräldrar har ett facebook konto för att 
kunna ta del av diverse diskussioner som sker här). 
 
Nytt instagram ovhbgp07 
Bilder från cuper, träningar m.m. Tränarna som lägger ut 
 
Tre tränare på de flesta träningarna 
Kristina 
Patrik 
Albin 
Resurser: 
Magnus Wöhl 
Emma Lindqvist 
 
Vad har hänt under våren 2019: 
Bohus cup, Skottar på besök, OV beach, Partille cup & Åhus beach 
 
Säsongsplanering 2019/2020 
OV-dag, fotografering m.m. 
Naestved cup 20-22 sept 
Aktivitet med F07 
Skottland 21-24 nov  
Lundaspelen 26-30 dec 
Vårcup – ej bestämd vilken det blir än 
OV beach 
Partille 
Åhus beach 
 
Seriespel 
A och B serie 
Ingen ribba 
Mål och poängräkning 
En match per tillfälle 
Varje helg 
 
Nytt för i år är att alla föräldrar ska sitta som funktionärer vid hemmamatcher,  
utbildning kommer att ske 8/10 
 
Matchstart  A 6/10 Ystad 
 B 29/9 H43 
 
Träningstider 
måndag 16.30-17.50  
torsdag 16.30-18 
fredag 16.30-18  
alla träningar i Västergårdshallen 
 
 
 
 



• Fys, (intervaller, motorik, balans, kroppskontroll,  
Styrka (bål, knäkontroll, förberedande och skadeförebyggande) 

• individuellt  

• Lag 
 

Teman, tex försvar 
Målvaktsträning med Robban, start v35 (från klubben, ca var 4:e vecka) 
Alla träningar lika viktiga 
 
Handboll: grundteknik, passningar, skott, finter, fart, försvar, kontringar, faser, spelförståelse, 
målvaktsteknik, teori 
Nivåanpassa för att träningen ska passa alla, både de som spelat länge eller de som spelat kortare 
 
Ordningsregler 
Meddela frånvaro i god tid 
Kom i tid 
Byt om i tid 
Fylld vattenflaska före träningens start 
Boll (med och pumpad) 
Högt fokus 
Respektera varandra och gör ert bästa!! 
 
Mål/fokus för säsongen 
Utvecklas individuellt 
Utveckla vårt spel 
Utveckla fysiskt, styrka, spänst, kondition, motorik 
Upprätthålla vår härliga gruppkänsla och glädje 
 
Övrigt 
Titta på handboll 
Svara på kallelser i tid 
Man kan vara med och träna vid ev skador 
Övrigt som kan vara bra för tränarna att veta 
3 nya kommer och tittar nästa måndag, 1 kom och tränade 
 
Enkät som killarna har fått fylla i bl a vad är roligast, mindre roligt, göra mer, utveckla, positioner, 
trivsel i gruppen, mål inom handboll mm. 
Bra respons, kommer att följas upp 
 
 Punkter från Lagföräldrar 
 
Utvärdering av Marathon – kul, se över flaggvakternas positioner, alla röstade för att vi ska ställa upp 
igen nästa år.  
Försäljning kommande säsong:  Idrottsrabatten, Krecke ska försöka ordna så vi får fixa med 
försäljning och service på en Padelcup/kväll, om detta inte fungerar i höst så önskas det säljas kakor 
istället.  
Till våren blir det Idrottsrabatt och Per i Viken korv igen. 
 
Lagkontot: handelsbanken: 6751-546 937 241      BETALA I TID, MÄRK MED NAMN 
 
Clare och Linda avgår som lagföräldrar, Madelen Hagman och Gustav Sundström hoppar in istället. 
Kioskansvarig: Gustav Sundström (anmäld som frivillig av sambo) 



 
Föräldrarnätverket vill bli fler, länk mellan lag och klubb, se mail de skickat ut till alla föräldrar i 
klubben. 
 
Skottland 
Claire informerar om resan 
Behöver information ang passet, kopiera passet och ge till Claire 
Kolla måtten på väskorna (Easyjet), tänk på vätskor i väskan 
 
Mer info kommer separat om resan under hösten till alla inblandade. 

 
 


