Anteckningar ungdomsmöte 180111
Närvarande: Kenneth Romberg (styrelsen), Fredrik Carlsén (styrelsen), Camilla Svensson (styrelsen),
Claudia Da Ré (styrelsen, PF 06/07), Lars Karlsson (kanslist), Pernilla Brunman (P04/05), Jessica
Mattsson (P04/05), Michele Da Ré (P02/03), Jörgen Sjöberg (P02/03), Patrik Larsson (P02/03),
Thomas Ehrngren (P08-), Tommy Sevon (F04/05), Angelica Estelli (F04/05), Anders Norlin (PF06/07),
Andreas Estelli (F02/03), Kenth Alander (F02/03) och Tina Berntsson (F02/03).

Allmän information som även finns på HSK´s hemsida.
Genomgång av Samsyn Västmanland; man vill främja att barn och ungdomar upp till 15 år ska ges
möjlighet att kunna dubbelidrotta. Flera idrottsförbund är med i detta projekt, handboll, fotboll,
innebandy, ishockey och bandy. Följs inte riktlinjerna i föreningarna kan det ge konsekvenser som till
exempel indragna bidrag.
Svenska Handbollsförbundet (SHF) driver något som heter ”Handboll är publiksporten”; Samspelet
mellan publik, lagen och domarna är grundplattan för Publiksporten. Engagemang, glädje och
gemenskap är nyckelord. Handboll är den mest jämställda idrotten med en jämn könsfördelning
bland de aktiva spelarna. För att bli en del av Publiksporten kan föreningarna beställa banderoller,
Rollups neutrala eller med eget tilltryck av egen bild och klubblogga med mera via Arkitektkopia.
Handbollsfestival; Detta gäller för barn upp till 10 år. Man bjuder in spelare och ledare från olika
klubbar och tränar gemensamt och spelar en liten turnering som avslutning. Detta arrangemang kan
man få bidrag för.
Gjensidige; handbollen har bytt försäkringsgivare from oktober 2017. Mer information och
kontaktuppgifter finns på HSKs hemsida.
Utbildningar; Svenska Handbollsförbundet har gjort förändringar av tränarstegen. I den nya
tränartrappan specialiserar man sig till barntränare, ungdomstränare eller seniortränare.
Barntränarutbildningen omfattas av dagens baskurs och TS1. Ungdomstränarutbildningen omfattas
av TS1 och TS2. Seniortränarutbildningen omfattas av TS2 och TS3. Det finns även en
målvaktstränarskola steg 1-3.
Nya tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomshandbollen kommer säsongen 2018/2019 enligt
SHF.
Trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar. Riksidrottsförbundet förespråkar att alla som idrottar i en
förening ska kunna göra det i en trygg miljö. 9 av 10 barn och ungdomar passerar idrottsföreningar
under sin uppväxt och det är vuxna som har ansvar att se till att de får en trygg idrottsmiljö.

Klubbinformation
Lars Karlsson finns nu tillgänglig på kansliet. Välkommen tillbaka!
Susann Ålgars slutar efter denna säsong och efterträder gör Claudia Da Ré. Domarkvitton ska så fort
som möjligt efter match lämnas till Susann eller Claudia. Eller lämnas till HSK´s postfack som finns i
kapprummet i entrén i Kanalhuset.
Laget.se är viktigt att man håller uppdaterad och att man fyller i närvaron fortlöpande. Föreningen
fotograferades i höstas och dessa lagfoton ska läggas in på hemsidan. Det finns även önskemål om
att föreningens alla lagfoton ska sättas upp på väggen i Nibblehallen.
Alla lagsidor har silverpaketet och klubben har guldpaketet vilket innebär att föreningen har har
möjlighet att lägga ut vår egna reklam och sponsorer med mera.
Handbollsförbundet/SISU har kommit ut med träningstips dessa kostar 300 kr/styck. Vi ska se till alla
lag får tillgång till dessa.
- Redo för handboll
- Samarbete i anfall och försvar
- Målvaktsträning
Matchflyttar skall från och med nu hanteras av laget självt. Fredrik Carlsén ska se till att det finns en
instruktion på hemsidan. Denna instruktion ska även mailas ut till alla ledare i föreningen. Varje
matchflytt (ungdomsmatch) kostar föreningen 500 kr.
Overallerna har till slut levererats. Hummel har haft problem att få fram vissa storlekar.
Sporthallen; HSK har tider på lördagar kl. 9-12. Förrådet som HSK ungdom förfogar över ska utökas.
De ska förbättra ventilationen och den gamla belysningen ska bytas ut till LED-lampor.
Ekonomin/lag kostnaden varierar från lag till lag.
P/F 02/03 och P/F 04/05 fick frågan om hur de upplever arrangemangen (kiosk, torka svett, städning
efter match) vid seniormatcherna. Ingen tog upp något så då fortsätter vi som planerat resterande
säsong. Bra jobbat allihop!
Tina Berntsson pratade om Generation Pep, som bl.a. har ICA och IKEA som samarbetspartners.
Fysisk aktivitet främjas, nyttigare varor att sälja i kiosken samt större utbud. Detta får diskuteras
vidare.
Det är dags för lagen att betala en vårpeng på 5000 kr/lag. Beslut togs om att hela föreningen ska
sälja NewBody under våren istället.

Läget i lagen
F02/03; Det ser bra ut! Laget består i dagsläget utav 14 tjejer. Laget har haft ett samarbete med
F04/05, några av deras flickor har varit med och tränat med F02/03 vilket upplevs som positivt.
Tjejerna deltog i Hallbybollen och hamnade där i B-slutspel.
P02/03; Laget består av 11 stycken träningsflitiga killar. Laget deltog i USM och gick till steg 2 där de
lottades att spela i Kiruna. Laget var nöjda med arrangemanget!

F04/05; Runt 12-14 tjejer tränar kontinuerligt. Träningsvilliga tjejer! Stort spann i utvecklingen bland
tjejerna. Vid ett tillfälle har två seniorkillar deltagit i träningen, vilket var uppskattat av tjejerna. Laget
deltog i Kopparcupen där de spelade semifinal i B-slutspelet.
P04/05; Laget består av för tillfället 15 st killar. Antalet killar har ökat under säsongen. Laget spelar i
en serie mot killar som både är äldre och större än våra pojkar. Laget består till en större del utav
pojkar födda 05. Laget deltog i Kopparcupen där de hamnade i B-slutspel.
P/F 06/06; Antalet spelare pendlar från 8-13 spelare. Svårt att bedriva en träning på få spelare.
F04/05 har några tjejer födda 06, dessa kanske kan fylla på i detta lag. Laget har inte deltagit i något
seriespel då de är för få.
P08-11; 9-10 stycken killar tränar på lördagar kl. 9-10 i sporthallen. Deltar inte i seriespel men har
blivit inbjudna av Avesta att få spela en miniturnering där 21/1.

Som sista punkt vill vi i ungdomssektionen prata om hur vi ska locka fler killar och tjejer till
handbollen i Hallstahammar. Vi måste för att föreningen ska överleva rekrytera nya spelare. Det finns
ett projekt som heter Grundstenen och detta drivs av Mellansvenska handbollsförbundet (Ramon
Lauren). Projektet går ut på att få fler att spela handboll, behålla spelare längre. Denna säsong får IFK
Strängnäs, Hultic BK och HK Järnvägen möjlighet att vara med på detta. Hallstahammars SK HK
kommer att få möjlighet att gå med till nästa säsong. Vad krävs av oss som förening? Ramon ser helst
att det bildas en grupp som inte består av styrelsemedlemmar utan av engagerade föräldrar ca. 4-5.
Varje lag fick som uppgift att ta med sig detta och se om det finns några föräldrar som vill engagera
sig för detta. Maila hsk-ungdom.
Ett annat förslag är att vi är med hösten 2018 när skolorna startar upp genom att gå ut i skolorna och
arrangera handboll.

Det finns önskemål om att arrangera en avslutning. Arrangemangsgruppen åtar sig detta.

Vid penna Camilla Svensson

