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Vision, föreningsidé och värderingar

Torslanda HKs vision
Sveriges gladaste handbollsklubb, och det självklara valet för spelare, ledare, publik och näringsliv i 
Torslanda.

Torslanda HKs föreningsidé
Erbjuda en utvecklande fritid för Torslandas barn och ungdomar. Med glädje, engagemang och klubbkänsla 
bedriva handbollsverksamhet med fokus på bredd och samhörighet. Ha en elitverksamhet som fungerar som 
en förebild och drivkraft för våra barn och ungdomar

Torslanda HKs värderingar
• Alla är välkomna
• Glädje tillsammans
• Respekt för olikheter
• Engagemang
• Öppenhet och mod
• Ständig utveckling



Laget – THK P13

Antal killar 2021 från 32 -> 27 -> 31

2021 VT – 79 (72) aktiviteter 2021 HT- 36(27) aktiviteter



Ledare & föräldrar - ansvarsfördelning 

• Lagansvarig: Anders

• Träningsupplägg:  Jonathan, Anders, Emma (& Kenth)

• Fysträning: Hans & Fredrik

• Målvaktsträning: Vakant

• Lagindelning Cuper/Seriespel: Anders & Jonathan

• My Club Administration & Hemsida: Anders & Fredrik

• Cup Administration: Gunilla Kristiansson

• SISU: Anders

• Materialansvarig: Hans 

• Ungdomsråd repr P13: Anders

• Arrangemangsgrupp: Åsa Andersson, Kristina Runge & Niklas Magnusson

• Gruppaktiviteter: Arrangemangsgrupp, Hans & Fredrik

• Kassör: Tina Verolin

• ”Intäktsansvarig”(Idé-spruta): Marcus Granath (tog bollen efter mötet)

• Solidsport-koordinator: Jonathan (togs beslut efter mötet)

• EMP koordinator: Kristina Runge

• Ledare
• Anders
• Jonathan
• Emma
• Fredrik
• Hans
• Kenth
• Karin
• Linda



MyClub utskick

• Träningskallelser 
• 2 dagar innan träning.

• Seriematcher
• Lagtillhörighet - ca 5 dagar innan match. 

• Svars-deadline 2 dagar innan match.

• Cuper 
• Intresseanmälan = Deltagande = Anmälda lag. Flera månader innan.
• Deltagande = Inbetalning. Minst 14 dagar innan deadline för betalning av cup
• Lagtillhörighet – ca 5 dagar innan.

Viktigt att svara på kallelser för ledarnas planering.
Accept till seriespel och cuper är bindande. 



Kommunikation / Sociala medier
• Allmän info 

• Mail-utskick 

• Hemsidan

• Facebook

• Sluten grupp – ”THK 08 Föräldragrupp”

• Främst för föräldrar (undvik att kommunicera till oss ledare via FB)

• Komplement till att nå ut med info vid ex cuper

• Messengergrupper - chaufförplanering

• FÖRSLAG ! SnapChat – Grupp för att kommunicera med killarna

• THK Policy – Foto/video/sociala medier. Nya måste godkänna fotografering mm

Synpunkter på kommunikation? Något som saknas/kan bli bättre?



Verksamhetsplan - Tränarfilosofi
Vår tränarfilosofi

Målet för vår verksamhet är att erbjuda en utvecklande och glädjande fritid samt att fostra goda handbollsspelare för seniorspel

Vetskap att barn och ungdomar utvecklas i olika takt och faser, därav viktigt att så många som möjligt fortsätter med handboll så länge 
som möjligt

Detta uppnås genom att bedriva en verksamhet med:

- Positivt ledarskap och glädje

- Inspirerande och kul träning med utmaningar för respektive individ

- Trygghet i laget

- Tydlighet

- Bekräftelse genom att se varje individ och respektera allas olikheter

- Tålamod

- Lyhörda

- Engagemang

- Fair play – hårt men schysst!

Vi tränare har olika styrkor och tyngdpunkter rent personlighetsmässigt.                                                     
Vårt sammanlagda tränarskap är mycket bättre än våra enskilda delar.



Verksamhetsplan – Målsättningar (1)
Verksamhetsplan/målsättning för träning 2021-2022

Det vi ska utveckla i år är den individuella tekniken hos spelarna samt bygga på vårt anfallsspel med 
hjälp av rullespel och växlar.

Vi ska vidareutveckla kompetensen på de olika positionerna samt hur man arbetar i försvar oavsett 
om det är offensivt eller defensivt.

Vi kommer att fortsätta förbättra den individuella tekniken när det handlar om de grundläggande 
teknikerna såsom:

• Fånga och passa bollen rätt.

• Skjuta med kraft

• Använda sig av rörelse på plan med eller utan boll.

• Använda fart och position i anfall för att skapa yta och tid för sig själv eller sina medspelare.

• Satsa förbi en spelare (mellan försvarare)

• Grundställning i försvarsarbete (snedställd för att styra anfallaren dit man vill)

• Målvakternas placering och rörelsemönster. Styra skotten dit du vill.

• Förstå ”zon-ansvar” i både anfall och försvar

• Använda position och intensitet i försvar för att minska yta och tid för motståndarna



Verksamhetsplan – Målsättningar (2)
Verksamhetsplan/målsättning för träning 2021-2022

Det vi sen bygger vidare på är:

• Kontringar

• Teknikträning

• Samarbete mellan positioner

• FYS-träning

• ”Grit” - Grit är en ny aspekt av motivation som inte enbart handlar om att drivas av det vi tycker är kul.                    

Grit får oss istället att kämpa i motgångar och fortsätta mot våra mål, trots att det inte alltid är kul.                         
Man skulle kunna kalla det ihärdighet, karaktärsstyrka, jävlar anammar, eller gry; "det är gott gry i honom!"



Träningstider

• Måndag 
• 16:00-17:30 A-hallen

• 17:30-18:00 Ute

• Onsdag
• 16:30-18:00 B-hallen

• 18:00-18:30 Ute

• Lördag
• 10:00-10:30 Ute

• 10:30-12:00 C-hallen

• Samarbete med P-07



Träningar
• Vi förväntar oss att alla ska komma till hallen senast 10 min innan 

träningen börjar och vara vid planen ombytt och redo att starta 
träningen senast 5 min innan träningen börjar. Syftet med detta är att 
vi ska kunna starta träningen på utsatt tid!                                       
(förståelse för att måndagar i år kan bli tight för några).

• Nivåanpassning kan förekomma, dock ej statiska grupper

• Vi kommer ställa högre krav av alla (Ledare&killar)  på träningarna 
denna säsongen.
• Närvaro

• Engagemang 

• Utförande



Fysträning

30min i samband med träning
• Fysen har vi lagt till för att killarna skall orka mer - spela 

hela matcher, fullfölja träningar.
• Fysen stärker även leder och muskler, vi arbetar ännu bara 

med egen kroppsvikt. Reducera risk för skador.
• Fysen fokuserar också på att visa o peppa killarna att man 

orkar mer än vad man tror (”GRIT”).

Fokusområden
• Koordination / Kroppskontroll
• Kondition
• Styrka
• Stretching
• Spänst



Målvaktsträning

• Samtliga killar som har intresse att satsa lite extra som målvakt 
kommer att ges möjligheten till detta under hösten.
• Seriösa målvakter ges förtur att dubbla i seriespel.

• Överväger att ta in intern / extern kompetens (Viktor S) vissa dagar.



Förväntningar spelare
• Äta innan träning och match.
• Man har vattenflaska och utrustning med sig och packar väskan själv.
• Genomföra träningar och matcher med fokus, max-tempo och attityd.
• Att man gör sitt bästa.
• Positiv inställning till övningar och lagkamrater.
• Vara en bra lagkompis genom att peppa och berömma sina kompisar.
• Att man inte stör andra som tränar före/efter med hög ljudnivå och spring.
• Lyssna på ledarna. Prata inte när instruktioner ges.
• Är man sjuk så ska man stanna hemma.
• Är man skadad berätta så vi inte utsätter killen för övning med ökad 

skaderisk
• Öppen, ärlig feedback & kommunikation åt båda hållen



Nivåanpassning & Matchning



Seriespel
• 3 lag i serien. 

• Seriestart 2/10

• Dynamiska lag som nivå-anpassas mot det motstånd som vi ställs inför. 

• Alla skall få spela så ofta som möjligt. Dock kommer laguttagningen att ta 
träningsnärvaro och träningsflit, attityd & ”grit” i beaktande. Vi avser att kalla 
ungefär 10 spelare per lag till match. Målet är att man ska ha tränat minst 50% av 
träningar den gångna perioden för att kvalificeras för match samt kunna spelet.

• Vid dubbling prioriteras målvakter som får spela ute. Därefter en sammanvägning 
av träningsnärvaro, träningsflit & ”grit , engagemang och inställning.

P13 Väst 1 P13 Väst 2 Västra P13 Väst 2 Södra



Cuper 2021/2022

• Hösten 2021
• GBG Cup 10-12/9 2 lag

• Halmstad cup 18/9 2 lag

• Skadevi cup 5-7/11 2 lag (Skövde)

• Norden cup 27-30/12 1 lag (Toppat)

• Våren 2022
• Hallbybollen 6-8/1 2 lag (Jönköping)

• Bohus cup Maj 2 lag

• Partille cup 4-9/7 2 lag



Cuper
Lagindelningen i cuper skall huvudsakligen vara att ställa upp med jämna lag i de 
cuper vi deltar. 

Ev kommer vi ställa upp med nivåanpassade lag i någon/några cuper.

Matchning kan förekomma, dock ej toppning (Med undantag i Norden cup)

Om vi deltar med begränsat antal lag i någon cup så att alla inte kan vara med, så 
ska uttagningskriterier vara tydligt informerade om i förväg.

Cuper - individuell cupavgift som täcker…

• Anmälningsavgift - Lag

• Boendekostnad - Individ

• Kostnad för ledare, 2st/lag.

• Mat cuper (Borta)

• Förstärkning Mellanmål / Kvällsmat

• Transport



Föräldraengagemang
Vilka förväntningar vi har på föräldrarna?

• Förstå skillnaden på barnidrott och elitidrott

• Hur vi/ni agerar på läktaren – positivt, peppande, stödjande.

• Lämna coachningen till ledarna - Stöd ledarna

• Positiv återkoppling till ditt barn - Pusha lagom. 

• Säkerställa kost och vila

• Stötta ditt barn att utvecklas genom att också träna hemma

• Betala avgifter i tid

• Ställa upp som funktionär vid de tillfällen som P08 har ansvaret för arrangemang

• Engagemang kring laget (ex delta i arrangemangsgruppen eller andra funktioner)

• Chaufförer  ☺

• Supportrar  ☺

• Svara på kallelser



Policy gällande trafiksäkerhet
• Torslanda HK har beslutat att för alla spelare, ledare och anställda som deltar i föreningens verksamhet anta 

denna trafiksäkerhetspolicy. Eftersom föreningens verksamhet medför omfattande transporter av barn, 
ungdomar och vuxna är det angeläget att dessa genomförs på ett så trafiksäkert, tryggt och även miljövänligt 
sätt som möjligt. 

• Färdsätt - Vid resor till/från möten, träningar, hemmamatcher och samlingar inför bortamatcher bör 
samåkning eftersträvas. Samling innan avfärd är lämplig att förlägga i Torslandahallen för att på så sätt 
bibehålla och öka klubbkänslan. 

• Fordon - De bussbolag och övriga reseaktörer som Torslanda HK anlitar skall vara kvalitetssäkrade alternativt 
inneha kvalitetspolicy, ha utbildade yrkesförare enligt EU-krav samt ha trepunktsbälten. När bilar eller 
minibussar används, såväl egna som förhyrda, skall fordonen vara godkända av Svensk Bilprovning eller 
liknande företag, ha godkända däck och säkerhetsbälten skall användas av alla i fordonet. Föraren skall vara 
garanterat nykter och drogfri. Bilförare som har passagerare skall ha mer än 3 års erfarenhet av bilkörning 
och får inte ha körkort under prövotid. Föraren av fordonet skall följa gällande trafikbestämmelser vad avser 
hastigheter, regler med mera. Resan skall tidmässigt planeras så att fartbegränsningar och pauser enligt 
nedan kan hållas. Last (väskor, material, bollar etc.) skall alltid säkras så att det inte kan skada någon vid 
inbromsning eller olycka. 

• Raster Vid resor till/från möten, träningar, hemmamatcher och samlingar som medför mer än 2 timmars resa 
utan professionell förare skall rast (minst 15 minuter) förekomma efter som mest 2 timmar. Vid en körtid 
som överstiger 4 timmar skall två förare användas. Föraren skall bytas av vid minst varannan paus, dvs efter 
som mest 4 timmar körning. Resor utan professionell förare får aldrig vara längre än 8 timmar körtid. 



EMP

• Elektroniskt MatchProtokoll
• Utbildade föräldrar skall sitta med EMPdator och följa dokumentera resultat, 

utdelade kort, utvisningar mm

• Vi behöver bli flera!
Förnamn Efternamn

Gabriella Myrén

Tina Verolin

Olof Verolin

Tobias Emriksson

Jerker Jenedahl

Anna Henriksson

Gisela Blomkvist

Sara Dahlström

Andreas Nygren



Gruppaktiviteter (Arrangemangsgruppen, Hans & Fredrik)

• Kick off

• Grillkväll

• Natthandboll

• Gemensam aktivitet F08

• Förslag



Arrangemang P13
Arrangemangsgruppen: Åsa Andersson, Kristina Runge & Niklas Magnusson

Arrangemang

• Tilldelade pass ansvarar man själv för att hitta ersättare eller vid 
behov av byte tid/station.

• Kom gärna en helg innan och lär ditt uppdrag. (vissa instruktioner finns ofta på 
plats, hemsida eller i utskick)

• GENERELLT fungerar detta väldigt bra!

• Tilldelade dagar HT21: 
• 25-26 September

• Vecka 47 (mån-fred) 22-26 November



Ekonomi – Bidrag & Sponsring

Vi har olika möjligheter att bidra till laget, alla bidrag är viktiga för att 
bygga laget. Vår tanke och förhoppning är att det ska vara en positiv 
upplevelse att bidra med det man kan.

Fundera gärna på hur du vill bidra. Exempel på bidrag…

• Tid – Alla roller runt laget är viktiga för att det ska fungera

• Försäljning – Gör en punktinsats

• Sponsring – Passa på att synas tillsammans med THK P-08

• Andra bidrag – Ex. Sockermajas & Hästevikskiosken



Lagkassa HT21-VT22
• NYTT lagkonto i SEB: 5690 05 848 45

• NYTT Swish: 0724337224  (Tina Verolin)

Lagkassa

• Främsta syftet är att täcka gemensamma utgifter och genomföra aktiviteter som 
bygger gemenskap.

• Lagkassan fungerar även som buffert för utgifter som behöver betalas i förskott.

• Lagkassan är inte ett sparande för framtida, större utgifter (t.ex. Kroatien).

• Behovet ska utvärderas inför varje nytt år och avgift justeras därefter. Det finns inget 
mål att ha en stor lagkassa.

• Nuvarande avgift: 300:-/barn/termin

Gemensamma Lagaktiviteter för att främja gemenskap

• < 100:-/pers - 100% från lagkassa. (Ex. Grillkväll, Pizza, Fika)

• > 100:-/pers - Sponsras med minst 50% från lagkassan. (Ex. Fånarna på farmen & 
Spelhuset)

• Ev. ledaravgift täcks av lagkassa

Buffert - behov

• Främst anmälningsavgifter till cuper och andra utgifter som kommer före intäkter. 
Behov buffert 30-40.000:-



Lagkassa HT21-VT22



Stötta Torslanda HK P08 via Sponsorhuset

Torslanda HK P08 är anslutna till Sponsorhuset. Där kan du handla från över
600 kända nätbutiker. Varje köp som du gör ger pengar både till dig själv och
Torslanda HK P08.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sponsorhuset.se%2Ftorsland
ahkp08%2Fintro%2F&amp;data=02%7C01%7Canders.strom%40volvocars.com%7C91c65d2ebe6447fb40
ed08d73df4522b%7C81fa766ea34948678bf4ab35e250a08f%7C0%7C0%7C637045991861402469&amp;s
data=HcQraIDIsY88QF882gznFhSZkIweFUwt8Fgou0WaJeg%3D&amp;reserved=0

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.sponsorhuset.se/torslandahkp08/intro/&amp;data=02|01|anders.strom@volvocars.com|91c65d2ebe6447fb40ed08d73df4522b|81fa766ea34948678bf4ab35e250a08f|0|0|637045991861402469&amp;sdata=HcQraIDIsY88QF882gznFhSZkIweFUwt8Fgou0WaJeg%3D&amp;reserved=0


Försäljning
Försäljning - Laget
• Försäljning skall vara för laget på Frivillig basis, vi tvingar ingen. Det ska vara för att man 

vill, kan och känner att man vill bidra.

• Tydligt mål & behov (Ex. Klädpaket, Reducera terminsavgiften till lagkassan)

• 100% till gemensam lagkassa

• Alla säljer vad de kan och vill

• Vill någon inte sälja går det bra att bidra med valfri summa till lagkassan

Försäljning - Klubben
• Av klubben stipulerade försäljningar –

• Idrottsrabatten - 2st per termin
• Bingolotter – Jul & Påsk (Omfattning beslutas av styrelsen)



Sponsorer P-08

Har du/ni möjlighet att var med och 
sponsra P-08?

För att stärka teamkänslan ytterligare vill vi 
sätta ihop ett klädpaket med Hoodie, 
Träningströjor, Match-shorts och en 
Träningsväska.

Vill ni vara med och sponsra vårt lag är vi 
oerhört tacksamma. 

Kontakt Fredrik



Kostnad & Finansiering



Övrigt
• Matchtröjor 

• Eget ansvar att de tvättas och tas med till match.

• Vid behov att byta, kontakta ledare.

• Försäljning – Förslag? Någon som vill dra i detta?
• New Body-försäljningen genererade 14.700:- till laget!

• Planering samåkning. 

• Ansvar på föräldrar
• Var ska vi samlas inför matcherna?

• Kommunikationskanal



Frågor



Tack för att ni lyssnat


