
 

NY SOM HANDBOLLSFÖRÄLDER 

 

 

 
 

 

 

Här får du information om vad som 

gäller då man är förälder i Kungälvs 

Handbollsklubb 

 

 

 
 



 

Vision 

Att Kungälvs handbollsklubb skapar ett hållbart och utvecklande 

intresse för handboll genom glädje, gemenskap och ansvar 
 

Verksamhetsidé 

Kungälvs handbollsklubb erbjuder flickor och pojkar en 

meningsfull, utvecklande och rolig idrottsaktivitet från barn till 

seniorverksamhet. 

Verksamheten ska kännetecknas av att vi tillsammans tar ansvar, 

skapar glädje och gemenskap. Vi främjar livslång hälsa och 

personlig utveckling hos våra aktiva. 

 

Värdegrund - Utveckling – Glädje - Gemenskap – Ansvar 

 
Utveckling 

Jag ansvarar för egen, lagets och föreningens utveckling 

Jag stöttar mina lagkamrater på träningar och matcher 

 
Glädje 

Jag har en positiv inställning och visar ödmjukhet 

 
Gemenskap 

Jag är respektfull och bemöter andra som jag själv vill bli bemött. 

Visar gott kamratskap genom att se och bekräfta andra samt ta 

avstånd mot kränkande särbehandling 
 

Ansvar 

Jag respekterar föreningens policydokument, stadgar och fattade 

beslut 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Vad roligt att din dotter/son har börjat idrotta och speciellt roligt 

att hon/han har börjat med handboll. Vi i Kungälvs handbollsklubb 

vill med detta dokument hälsa er välkommen till föreningen och 

vill samtidigt ge information om klubbens verksamhet samt de 

regler som gäller inom föreningen. 

Kungälvs handbollsklubb bildades 1970. 

Vi utbildar handbollsspelare och de yngsta är 4 år (Boll Lekis) 

och de äldsta är i vuxen ålder. 

 
Föreningen leds av en styrelse som består av 6 personer.  

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte som brukar hållas i 

september. Till årsmötet är alla medlemmar välkomna. Det är 

årsmötet som granskar styrelsen arbete och ger styrelsen sitt 

godkännande (ansvarsfrihet). 

En idrottsförening är som ett litet företag och all vår verksamhet 

kostar pengar. Det är hallhyror, resor till matcher, lön till våra 

anställda, anmälningsavgifter till serier och cuper, kostnader för 

vårt kansli och mycket annat. Intäkter vi har är dels ett bidrag från 

kommunen samt lokalt aktivitetsstöd som vi får från 

Riksidrottsförbundet. Dessa bidrag räcker dock inte för att få vår 

verksamhet att gå runt utan det är här som du som förälder 

kommer in. En del avgifter måste man betala och en del 

arbetsinsatser måste man utföra under en säsong för att 

verksamheten skall gå ihop. 

 
Här nedan kommer information om detta: 

 

1) Avgifter som måste betalas  

• Medlemsavgift 

Alla ungdomar som är med i en förening måste betala en avgift till 

föreningen.  

Det är årsmötet som beslutar hur stor medlemsavgiften ska vara. 

 

 

 



 

 

• Verksamhetsavgift 

Alla lag betalar en verksamhetsavgift baserad på hur många 

spelare det är i truppen. Detta gäller från U9 och betalas en gång 

per år och kostnaden tas från lagkassan.  

 

• Licenser 

Från det en spelare är 15 år så måste den ha licens för att få spela. 

Licensen betalas av föreningen, men den faktiska kostnaden tas ut 

av den enskilde spelaren. Genom att man betalar licens så är den 

enskilde spelaren försäkrad vid eventuell skada vid matcher och 

träningar. Genom att vi betalar laglicens för våra äldre spelare är 

dessutom alla yngre spelare försäkrade om eventuell skada skulle 

uppstå vid handbollträning och vid matcher. 

Handbollens försäkringsbolag är Gjensidige 

 

2) Ekonomiska aktiviteter 

• Cafeteria idrottshallen samt Mimershallen 

Föreningen ansvarar för kafeteriorna vid matcher som spelas, med  

våra representationslag (SHE och Handbollsallsvenskan) samt våra 

ungdomslag 

 

Cafeterian är öppen på helger, då det förekommer idrottsliga 

aktiviteter i hallen. Det är du som förälder som utgör 

bemanningen. När spelarna är U8 och U9 står föräldrarna endast 

den/de gångerna som laget har handbollsfestival eller 

minisammandrag. Från U10 till Junior står laget i kafeterian 4 

gånger per säsong, 2 gånger i idrottshallen och 2 gånger i 

Mimershallen 

 
• Övriga ekonomiska aktiviteter 

Föreningens styrelse beslutar utifrån den ekonomiska situationen 

om eventuella övriga ekonomiska aktiviteter. Föreningen försöker 

ha få men stora aktiviteter som ger en hygglig inkomst. Alla spelare 

(kan finnas åldersbegränsningar eller om man har flera barn inom 



 

föreningen) skall delta i de ekonomiska aktiviteterna. Det går inte 

att köpa ut sig från en ekonomisk aktivitet det vill säga betala en 

summa pengar för att slippa delta i aktiviteten. 

 

 
3) Övrigt som gäller alla lag 

• Åldersindelningar  

I handbollen finns en del åldersindelningar och det är det som styr 

när man börjar spela serier eller hur ofta man tränar. 

Våra yngsta lag tränar ungefär en gång/vecka och under säsongen 

spelar de inga serier utan de deltar i Handbollsfestival eller 

minisammandrag. 

I U10 och U11 spelar man matcher, men det finns ingen serietabell 

och inga resultat räknas. 

Vid U12 börjar man med seriespel i ungdomsserier som 

arrangeras av handbollens distriktsförbund i vårt fall 

handbollsförbundet Väst  

När man är U14 får man börja spela ungdoms SM (USM).  

Detta innebär att man får spela mot lag utanför vårt 

handbolldistrikt.  

Som U16 börjar man betala licensavgift. Även spelare i den åldern 

spelar i USM och i distriktets serier. 

Juniorspelare är man vid 17 och 18 år och efter detta blir man  

seniorspelare 
 

• Föräldramöten 

Varje lag skall i början av säsongen (säsongen startar vanligtvis i 

slutet av augusti) ha ett informationsmöte med 

föräldrarna där representanter för föreningens styrelse deltar 

samt lagets ledare och tränare 

Där informeras om kommande säsong, vilka ekonomiska 

aktiviteter som planeras och mycket annat. 

 

 

 



 

• Lagförälder 

En eller flera föräldrar i laget som uppgift att vara lagförälder. 

Denna uppgift innebär att man är den förmedlande länken mellan 

tränare/kansli och övriga föräldrar i laget. Man är den som t ex 

skapar schema för kafeterian och andra aktiviteter som finns 

förutom handbollen. Alla våra ungdomslag skall ha en eller flera 

föräldrar som har denna uppgift. 

 
 

• Tränare 

Varje lag ska ha minst en tränare men vi strävar efter att ha en 

ledarstab på flera personer runt varje lag. Föreningens ambition är 

att alla tränare/ledare har en adekvat utbildning både då det gäller 

det handbolltekniska men också kunskap att leda barn och 

ungdomar. 

Kostnader som uppkommer vid tränarutbildning betalas av 

föreningen. Vi vill ha välutbildade tränare. 

 

Bohus Cup 

 

Bohus Cup är en av de största inomhuscuperna i Europa i 

handboll. 2019 var det ca 530 lag anmälda och ca 8 000 

handbollsspelare som deltog. För att kunna genomföra ett sådant 

arrangemang så krävs det över 1 000 ideellt arbetande personer. 

Syftet med att arrangera Bohus Cup är att medlemmarna ska få en 

ökad klubbkänsla genom att arbeta tillsammans i arrangemanget, 

att ungdomar ska få träffas och spela handboll tillsammans under 

en helg samt att dra in pengar till Kungälvs HK:s verksamhet 

Deltagande i cup samt omkring arrangemang är obligatoriskt för 

spelare, ledare och föräldrar i Kungälvs HK 

 

Hemsida 

Föreningen har en hemsida och där kan man få mer information 

om föreningens verksamhet. Du hittar den på: 

 
Kungälvs HK (myclub.se) 

https://kungalvhk.myclub.se/

