
Uppstart 2022-2023 Kungälvs HK F16 

Mötesanteckningar 2022-06-07. 

Förutsättningar 

C:a 30 spelare födda 2006-2007. Olika nivåer och olika utmaningar. Samtliga ska erbjudas möjlighet 

att spela och vara aktiva i Kungälvs HK så länge som möjligt. Fysisk träning och integrering med andra 

grupper är viktigt för långsiktigheten. 

Ledare med spetskompetens inom olika områden bidrar till kvalitet på träning, därefter också utökad 

kvantitet. Även spelarna bidrar till kvalitet. Inledningsvis en prövoperiod där spelare får fundera 

kring, testa och bestämma sin ambitionsnivå. Planering och framförhållning är viktigt för att få en 

fungerande helhet med skola och övrig fritid m.m. Internationellt utbyte och andra aktiviteter skapar 

mervärde. 

C:a 3-4 träningspass i veckan och 1-2 fyspass. Egenträning över sommaren. Utöver kommer det 

erbjudas specialträningar, morgonträningar, utbyte mellan flickor/pojkar, lärlingar. Många 

möjligheter till utmanande träning. 

Ledare 

Emma Forssell ansvarar för träningsinnehåll, spelidé, uttagningar och matchning, individuella samtal 

och feedback. 

Tobias Pettersson ansvarar för övergripande planering och struktur, samverkan yngre och äldre 

”Gröna Tråden” samt hb-resurs. 

Övriga funktioner på väg att besättas är i första hand; mv-tränare, fystränare, ass hb-resurser 

(träning och match), lagledare/praktiskt/admin. 

Kalender 

Med reservation för ev. justeringar 

Augusti  September  Oktober 

3: Uppstart  2-4: Öresunds Cup, Hbg 1-2: USM steg 1 

13: Aktivitetsdag 16-18: Matchläger, övernattning 

26-28: Klubbläger, Kungälv 

November  December  April 

v. 44: uppehåll 26-30: Lundaspelen, Lund 5-10: Turnering, utomlands (med P16) 

Träning och tävling 

Seriespel i dagsläget 3 lag: nivå 1, nivå 2, nivå 2. (Alla som tränar får spela). 

USM: 1 lag. (Uttagning och speltid kan variera). 

Träningsidé: 1 pass med individuell teknik och mv-träning samt små samarbeten. 1 pass försvar- och 

kontringsspel, 6-0. 1 pass anfall med små och stora samarbeten. Roliga men ändå noggranna och 

seriösa träningar (kvalitet!). 

Spelidé: Försvarsbegrepp som blir viktiga att lära sig är t.ex. tackla, spelstopp, understöd, hög energi 

och intensitet, slottet, närhet. 



Övrigt 

Information på hemsidan (Kungälv HK myclub F16). 

Intresseanmälan till klubbläger och Öresunds Cup inom kort. 

Återbud senast kl 13 till Emma F (spelarna hör av sig själva, inte via föräldrar eller andra). 

Föräldramöte under andra halvan av augusti. 


