
 

 
 
Ungdomsledarträff 2023-03-16 
 
Närvarande: Peter Ideböhn, Helene Jensen Bay, Slavisa Pastuhovic, Stefan Eierborg, Andreas 
Åsberg, Linn Ekery, Sofia Hellekant, Yvonne Måhnsson, Andreas Ceder, Alexander Bremberg, 
Therese Karlsson, Tobbe Svensson, Felix Hammarberg och Simon Aulén.  
 
 

1. Styrelsen 
Styrelsen 
Ordförande - Peter Ideböhn   
Vice ordf / Elitansvarig - Kent Carlson   
Ungdom & Dam - Felix Hammarberg   
Event - Joakim Westerberg  
Kansli - Yvonne Sandgren   
Adjungerad kassör - Bengt Gabrielsson  
Suppleanter: 
Daniel Lindgren    
Slavisa Pastuhovic    
Helene Jensen    
Mail till samtliga i styrelsen: styrelse@hkvarberg.se  
 
Berättade om vår kommande Damsatsning med bland annat öppen träning tisdag 28/3. 
Slavisa och Felix ansvariga för detta. Sprid gärna ordet med att vi behöver spelare och ledare! 
 
Peter berättade om vår ekonomiska status. Vi har det fortfarande tufft men vi ser ljuset i 
tunnel, särskilt om vi kan få bidrag från Sparbanksstiftelsen samt Varbergs kommun.  
  
 
 

2. Utbildningar 
TU1 25/3, Knäkontroll 27/3, Kostföreläsning 29/3. Anmälan krävs. Allt finns på ledarportalen.  
 
Efterfrågas målvaktsutbildning! Just nu inget mer planerat denna säsong men ska absolut ske 
och vid fler tillfällen nästa säsong. Viktigt att vi utbildar både våra barn/ungdomar samt 
ledare.  
  
 

3. Seriespel 
Deadline 2 april spela klart på ungdomsnivå. 

Serieanmälan och anmälan för USM är någon gång i maj.  
  
 
 

4. PåskCamp 
11-13/4. Öppen Camp. Föreläsningar och träningar. Hasse K tränare + ta in fler instruktörer 
utifrån.  
  

 



 

 
 

5. Apple Bay Day 
Anmäl ert lag, ingen avgift för våra egna lag. Det finns lappar att dela ut vid matcher till 
motståndarna med information om vår turnering. Läs mer om klasser osv här: 
https://www.procup.se/cup/36248.htm  
Vi behöver hjälp! Kommer gå ut info till föräldrar och ledare med mer om detta.  
 
Vi kommer att ha en föreningsdag 27/5 där vi samlar alla spelare och ledare i föreningen 
nere på Apelvikens strand. Vi spelar beachhandboll, umgås, bygger planer och grillar ihop.  
  
 

6. Ungdomsgrupp 
Nathalie Fälth, Daniel Brixler, Daniel Lindroos, Jessica Andersson, Felix Hammarberg, Simon 
Aulén och Helene Jensen.  
  

 
7. Inventera material  

Inventera ert sportmaterial (matchkläder, bollar, västar osv). Skicka in sammanställning i 
samband med seriespel och USM.  
  
 
 

8. Övrigt 
- Hemsidan: Kan vi ha mer lagpresentation med bilder? På startsidan ha en kalender med alla 
matcher samlat 

 
- Viktigt med transparens kring framförallt ekonomi. Hur kan vi vara tydligare med vad som 
krävs av alla lag och föräldrar under en säsong? Vad innebär det när man är hallvärd, säljer 
lotter osv. Vad ger det ekonomiskt och vad kommer krävas. 
 
- Tydligare kommunicera årshjulet  
 
 
- Ge ut en mall som alla lag går ut med till föräldrarna samt mall vid föräldrarmöte. "Detta 
förväntar vi oss av föräldrar" 
 
- FRÅGA: Har alla lagen lagkassor? Alltså även de minsta barnen? Felix kollar upp detta.  
 
- Viktigt att alla lag har olika ledarroller med olika ansvarsområden såsom kiosk/hallvärdsskap, 
körschema, lotter, träningar, matcher, registrera närvaro osv. Mer struktur och material om 
detta kommer att komma ut.  
 
  
 

9. Nästa ledarträff 
Lördag 13/5 
  

 


