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Vad händer ikväll

Information från Tränare

Information från Lagföräldrar



Nya Deltagare

Kommunikationskanaler

OV Handboll P-07

@ovhbgp07 (328 följare)

ovhelsingborg.myclub.se/p07



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

Resurs
• Magnus Wöhl
• Emma Lindqvist

Lagfaddrar
• ?



Sedan Förra mötet 

• 2 slutat, 0 nya

• Corona

Ställ om ställ inte in



Säsongsplanering
• Spelarmöte 19/3
• Träningsläger

• Vårcup inställt

• OV Beachhandboll
• Partille

• Åhus Beach

• GBG-Cup 11-13/9

Övrigt
• Matcher
• Träningsmatcher

• Träningsläger

• Endagarscuper
• Helsingborgs Maraton inställt

• OV-dagen (foto, kläder) inställt

• Gemensam aktivitet F07 skjutet på framtiden
• Städdag

• Ledarforum

• Utbildningar



Seriespel

• Förmodligen slut för säsongen

• A och B-serie, nivåanpassat

• Mål och poängräkning

• Bollstl 1

• En match per tillfälle

2X25min, timeout

• ”varje helg”

• Funktionärer (EMP), Matchvärd

• Domare, ”Skånes”

• P07 – P13



Träningar

Tisdag 16:30-18:00 Västergård

Onsdag 17:30-19:30 Teknikhallen (30min ute)

Fredag 16:30-18:00 Västergård

• Fys, Individuellt, Fart, Lag

• Teman över ett antal veckor ex. försvar

• Målvaktsträning med Robban

• Alla träningar lika viktiga
• Träningsflit ger resultat

• Bra träningsgrupp, bra utveckling



Träningar

Fys

Intervaller

Motorik, balans, kroppskontroll

Styrka, bål, knäkontroll

Förberedande och skadeförebyggande

Gummiband

Medicinbollar

Gym



Träningar

Handboll

Grundteknik

Passningar

Skott

Finter

Fart

Försvar

Kontringar, faser

Spelförståelse

Starter

Målvaktsteknik

Teori



Ordningsregler
• Meddela frånvaro i god tid
• Kom i tid

• Byt om i tid

• Fylld vattenflaska
• Boll (med & pumpad) STL 1

• Högt fokus

• Respektera varandra och gör ert bästa!

• Innan träningsstart…



Mål/Fokus för säsongen

• Utvecklas individuellt

• Utveckla vårt spel

• Utvecklas fysiskt, styrka, spänst, kondition, 
motorik

• Upprätthålla vår härliga gruppkänsla och glädje



Mental träning

• Positiva tankar
• Inte fokusera på det negativa
• Påverka det du kan

• Göra sitt bästa

• Arbeta med det man vill förbättra
• Sätta upp mål

• Tankestopp
• Fira när man når mål

• Utvärdera
• Vad gjorde jag rätt/fel i situationen

• Alltid hitta något positivt ex. efter 
träning



”Näringslära”
• Ät varierat

• Ät ofta

• Tillväxtperiod

• Träningar/Matcher
• Snabb energi

• nötter

• Ungdomar, inte vuxna

• Dieter

• Allergier

• Godis, läsk m.m.

• Kosttillskott, ingen ersättning



Enkät Sammanfattning

Träningar/Matcher

Vad tycker du är roligast

kompisar, matcher, försvar, cuper, fysen

Vad tycker du är mindre roligt

dåligt fokus, fys, förlora

Vad vill du göra mer av

fys, försvar, skott, finter, matcher, mv-träning

Vad vill du utveckla hos dig själv

fys, skott, försvar, allt

Vad vill du utveckla inom laget

Fokus, passningar, försvar



Enkät Sammanfattning

Övrigt

Hur trivs du i gruppen

Bra, Jättebra

Vad är ditt mål inom handboll

Ha kul, bli bättre, bli proffs

Vad ser du mest fram emot under säsongen

Seriespel, cuper, Partille, Skottland, träningar

Övriga kommentarer

Få ihop träningar och skola



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

Kläder vid framförallt Cuper

Nytt klädavtal (Shorts, svarta vid match)

Ok att vila om man inte riktigt är där en dag…



Frågor



Lagföräldrar
• Långsiktigt mål Prag, pengar används 

kontinuerligt ex. anmälningsavg och annat 
som gagnar killarna.

• Ska vi sälja något i vår förutom 
Idrottsrabatten? 

• Per i Viken

• 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
• Även denna säsong så ansvarar föräldrarna 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. 


