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Vad händer ikväll

Information från Tränare

Informations från Lagföräldrar



Nya Deltagare

Kommunikationskanaler

OV Handboll P-07

@ovhbgp07

ovhelsingborg.myclub.se/p07



Tränare
• Christina Jorme 073-5125341
• Patrik Samevall 072-2031412
• Albin Strandqvist 073-0844740

Resurs
• Magnus Wöhl
• Emma Lindqvist
• Isak Jenemark

Lagfaddrar
• Oskar Joelsson
• Linus Nileskog
• Emil Hansson



Sedan Förra mötet 5/8
• Seriespel

• Skottland

• Lundaspelen

• Publikmatch



Säsongsplanering
• Naestved 20-22/9 √

• Skottland 21-24/11 √

• Lundaspelen mellandagarna √

• Vårcup
• OV Beachhandboll

• Partille

• Åhus Beach

Övrigt
• Matcher √
• Träningsmatcher

• Träningsläger

• Endagarscuper Vinslöv 15/2
• Helsingborgs Maraton 31/8 √

• OV-dagen (foto, kläder) 1/9, matchställ √

• Gemensam aktivitet F07 även 2020 √
• Städdag

• Ledarforum √

• Utbildningar



Seriespel

• A och B-serie

• Ingen ribba

• Mål och poängräkning

• En match per tillfälle

• ”varje helg”

• Funktionärer, Matchvärd



Träningar

Måndag 17:30-19:10 Västergård

Torsdag 16:30-18:00 Västergård

Fredag 16:30-18:30 Västergård

• Fys, Individuellt, Fart, Lag

• Teman över ett antal veckor ex. försvar

• Målvaktsträning med Robban

• Alla träningar lika viktiga



Träningar

Fys

Intervaller

Motorik, balans, kroppskontroll

Styrka, bål, knäkontroll

Förberedande och skadeförebyggande



Träningar

Handboll

Grundteknik

Passningar

Skott

Finter

Fart

Försvar

Kontringar, faser

Spelförståelse

Målvaktsteknik

Teori



Ordningsregler
• Meddela frånvaro i god tid

• Kom i tid

• Byt om i tid

• Fylld vattenflaska

• Boll (med & pumpad)

• Högt fokus

• Respektera varandra och gör ert bästa!



Mål/Fokus för säsongen

• Utvecklas individuellt

• Utveckla vårt spel

• Utvecklas fysiskt, styrka, spänst, kondition, 
motorik

• Upprätthålla vår härliga gruppkänsla och glädje



Övrigt

Titta på handboll på TV el. i verkligheten, kan bli 
diskussion/frågor på träningar.

Svara på kallelser i tid

Man kan vara med och träna vid ev skador

Övrigt som kan vara bra för tränarna att veta

Nytt sponsoravtal Midroc, 7500:- per lag (P/F-07)

- villkor gemensam aktivitet



Frågor



Lagföräldrar
• Kiosk hittills i år 2923:-

• Försäljning, IR, Korv och Julpapper. CA 5000:- per försäljning.

• Långsiktigt mål Prag, pengar används kontinuerligt ex. 
anmälningsavg och annat som gagnar killarna.

• Ska vi sälja något i vår förutom Idrottsrabatten? 

• Per i Viken igen – eller kakor?

• Vänligen spar Lagkontot i era internetbanker, Handelsbanken 6751-546 
937 241

• Betala i tid! Kräver extra tid från oss lagföräldrar att påminna och gå 
igenom inbetalningarna flera gånger. Vänligen märk era inbetalningar 
med namn. 



Lagföräldrar
• Från och med denna säsong så ansvarar även 

föräldrarna till P07 att sitta som funktionärer 
samt agera Matchvärd vid våra 
hemmamatcherna. Det kommer att ske 
fördelning precis som för kiosken.  (Annica skickar 
ut den tillsammans med kiosktjänstschema)

• Som vanligt gäller att om man inte kan den dagen 
man fått som kiosktjänst eller funktionär så 
ansvarar man själv för att byta med någon som 
kan. 


