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POLICY FÖR KÄVLINGE
HANDBOLLSKLUBB
(antagen av styrelsen den 14/11 2013)

Kävlinge HK bildades 1969 och har ca 350 medlemmar.
KHK:s övergripande mål för verksamheten är:
•
•
•

lära våra barn och ungdomar praktisk och teoretisk kunskap om handboll
att ge våra barn och ungdomar en meningsfull och rolig fritidssysselsättning med
mycket social gemenskap och trygghet.
bedriva konkurrenskraftig seniorverksamhet ur ett regionalt perspektiv som grundar
sig på ”egna spelarprodukter”.
Denna policy revideras årligen.

Varmt välkommen till oss!
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MÅLSÄTTNING FÖR VÅR VERKSAMHET INOM BARNOCH UNGDOMSHANDBOLLEN ÄR ATT:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lära våra barn och ungdomar praktisk och teoretisk kunskap om handboll.
Erbjuda en meningsfull, lekfull, rolig, allsidig och stimulerande fritid som tar hänsyn
till individuella variationer i utvecklingstakt.
Tillhandahålla utbildade ledare.
Lära ut ett handbollstänkande där vikten av att följa givna regler betonas.
Se till att barnet får en god kondition och därigenom ges bättre möjligheter att orka
med studierna.
Erbjuda en verksamhet där barnet får lära sig umgås i grupp, med allt vad det innebär
av samarbete, hänsynstagande och möjlighet till personlig utveckling.
Erbjuda turneringar och träningsläger med övernattningar.
Uppmuntra och påverka spelaren att på sikt deltaga och engagera sig i det område
inom föreningen som han eller hon föredrar mest: Spelare, Ledare, Funktionär,
domare etc. för ett livslångt intresse.

FÖRENINGEN SKALL
•

Ta ut en medlemsavgift för att spelarna ska omfattas av försäkringsskydd

•

Föreningen ska betala laglicens för alla spelare som under kalenderåret fyller 15 år
eller mer för att få spela och vara försäkrade vid tävlingsmatcher.

•

Kräva in medgivande från föräldrar vars spelare samåker med andra föräldrar.
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BARNHANDBOLL (upp till 12 år) INNEBÄR ATT:
•
•
•
•
•
•

Barnen ska vara aktiva och i rörelse, helst alltid med boll.
Barnen ska känna trygghet i gruppen.
Barnen ska känna sig sedda på träning och match, alla ska få vara med och spela på
lika villkor. Målsättningen är inte att alltid vinna utan att kämpa och ha roligt.
Vi vill ha alla spelare kvar vid säsongens slut.
Barnen ska få prova på nya utmaningar
Barnen ska få vara med och vinna, men även lära sig förlora.

UNGDOMSHANDBOLL (13 – 18 år) INNEBÄR
YTTERLIGARE ATT:
•
•
•
•
•

Varje spelare ska kunna behärska minst två positioner i både anfall och försvar.
Varje spelare ska alltid göra sitt bästa i varje situation så att det går bra för laget.
Spelet efterhand ska styras mer och mer av spelarna på plan och inte av tränarens
kommandon under match.
Den taktiska medvetenheten och förmågan ska öka under perioden.
Ledare i förekommande fall får ta ut sitt bästa lag i samband med cuper och SM-spel.

SM SPEL I KLUBBEN
Vi har varje år möjlighet att anmäla lag att representera föreningen i SM spel. Ledaren för
berörd ålder meddelar kansliet om det finns en önskan att ställa upp, därefter tar klubbens
sportsligt ansvariga beslut på medverkan. Inför SM spel finns särskilda regler för
kostnader och dessa tillhandahåller kansliet. I SM spel deltar vi med klubbens bästa
spelare, ålder spelar mindre roll om ledarna anser spelarna behärskar spelet. I SM är det
därför fullt tillåtet med så kallad toppning.
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LEDARPOLICY
Som ledare representerar du inte bara dig själv utan även laget och hela föreningen. Ditt
uppträdande formar omvärldens bild av Kävlinge HK.
Du ska samarbeta med föreningens övriga ledare, ett ledarskap som tillsammans bildar en
gemensam orange tråd; från barnhandboll till seniorhandboll. Föreningens strävan är att
respektive representationslag på herr- och damsidan skall innehålla så många egna
produkter som möjligt. Men våra ungdomsledare skall också kunna vägleda våra spelare
till andra viktiga uppgifter inom föreningen: ex ungdomsledare, domare eller andra
ansvarsområde.
Inom ungdomsverksamheten ska du som ledare uppmuntra till prestationer och inte enbart
resultat.
Styrelsens målsättning är att du som ungdomsledare ska erbjudas en basutbildning.
Genom att erbjuda goda utbildningsmöjligheter vill vi värna om att föreningens sportsliga
mål uppfylls.
Det är viktigt att aktivera, informera och ha en god kontakt med spelarnas föräldrar/
vårdnadshavare. De är ett viktigt stöd för vår verksamhet. De kan avlasta dig som ledare
med kringuppgifter, ex lotter, körschema, sociala aktiviteter.
KHK spelar alla matcher. Vi lämnar inte walk-over (wo) men tvingas du som ledare av
något skäl lämna wo skall detta först förankras hos ungdomskommittén. Vid
matchändringar skall det finnas ett relevant skäl till ändringen, som t ex sjukdom som
innebär att man inte får ihop lag.
Du har som ledare i KHK både rättigheter och skyldigheter, vilket följer här nedan.
Avsteg från denna ledarpolicy ses som ett avtalsbrott och kan leda till någon form av
åtgärd från styrelsen.
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ATT VARA LEDARE I KHK INNEBÄR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Att du ska läsa igenom och vara väl insatt i KHKs policy och vid frågor om tolkning
osv. vända dig till styrelsen
Att du ska erbjudas kurser/fortbildning som är nödvändig och nyttig för ditt fortsatta
ledarskap och engagemang i föreningen.
Att du får en ledaroverall. Är du redan spelare t ex i klubbens seniorlag använder du
samma som du har fått där.
Att du ska arrangera eller ge i uppdrag åt förälder att arrangera körschema till matcher,
turneringar, där föräldrar kör och egen bil inte behöver användas
Att du erhåller logi gällande riksmästerskap på J-, A-, och B-nivå enligt gällande
regler.
Att du introduceras i föreningen av ungdomskommittén samt får råd och stöd av
styrelse och ungdomskommittén vid behov.
Att du kan utdela sanktioner efter samråd med ungdomskommittén, till spelare som
brutit mot våra regler eller uppträtt osportsligt.
Att du i samband med match, träning och föreningsanknutna arrangemang uppträda på
ett för föreningen klanderfritt sätt, visa klubbkänsla och följa klubbens policy
Att du alltid arbetar för föreningens bästa och inte bara för lagets bästa. Exempel på
detta är t.ex. vid lån av spelare, att man ser över kalendariet så inte klubbens
aktiviteter kolliderar med det egna lagets aktiviteter, skyldighet att prioritera klubbens
lottförsäljning etc. samt att samarbeta med övriga ledare och klubbansvariga.
Att du medverkar i arrangemang i den omfattning som föreningen planerar
Att du alltid bär ledaroverallen/ledartröjan i samband med matcher och cuper och i
största mån på träningar.
Att du föregår med gott exempel och tar ledarrollen på allvar genom att exempelvis
passa tider till träning, match och andra arrangemang.
Att du lämnar in en säsongsplanering inför varje ny säsong.
Att du aktivt diskuterar och informerar spelarna och föräldrarna om moral och etik
samt vilket uppträdande som förväntas mot domare, lagkompisar och motståndare i
enlighet med sportsligt uppträdande, egna lagregler samt vår policy inkluderat regler
om röda kort.
Att du upplyser spelarna om skadeverkningar av alkohol, tobak och övriga droger i
linje med KHKs drogpolicy.
Att du betalar den medlemsavgift som årsmötet beslutat.
Att du närvarar på ledarträffar, internutbildningar och följer klubbens fattade beslut.
Att du fyller i aktivitetskort och lämnar in dess i utsatt tid till kansliet.
Att du följer klubbens regler om egen träningstid ej används.
Att du fullföljer ledarskapet under säsongen och meddelar ev. ”uppsägning” i god tid
till ungdomskommittén samt aktivt medverkar till att hitta ersättare.
Att du anmäler laget till seriespel, cuper etc. samt uppmuntra till andra sociala
aktiviteter.
Att du anmäler spelare till uttagningsläger/zonläger (distriktslag, landslag). Ledaren
för berörda lag anmäler spelare enligt Skånes Handbollförbunds regler. Aktuella
datum för anmälan står på Skånes handbollsförbunds hemsida. Spelarna betalar själv
alla kostnader. Klubben betalar dock hälften av kostnaden för de två sista stegen andra
året. (Vinterläger och Sverigecupen). Skulle spelare gå vidare ytterligare betalar
klubben allt mot uppvisande av kvitto. Uttagningsmatcherna, två första gångerna,
kostar inget. De spelare som går vidare till steg 3 ska du som ledare informera om till
ungdomskommittén.
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ATT VARA SPELARE I KHK INNEBÄR
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Att du tillsammans med vårdnadshavare/förälder(barn- och ungdomsspelare) läser
igenom hela KHKs policy och vänder dig till din ledare med eventuella frågor
gällande denna.
Att du ska följa de regler som finns i klubben: policyn, regelboken, ev. regler inom
laget samt uppträder sportsligt. Vid dåligt uppförande i samband med träning, match
och föreningsanknutna arrangemang kan sanktioner ges av ledare och förening. Röda
kort föranleder till särskilda åtgärder.
Att du medverkar i arrangemang i den omfattning som föreningen bestämmer
Att du är förberedd inför träning och match med t ex. påfylld vattenflaska, inga
smycken mm.
Att du visar god klubbanda genom att se och heja på olika lag i klubben.
Att du bär matchställ och klubbens sponsormaterial i samband med matcher och cuper
och i största mån på träningar. Önskvärt att inhandla och bära klubbens overall.
Att du går domarkurs (from det år man är A2 /15 år) och dömer så många matcher
som krävs för att klubben skall kunna bedriva barnhandboll. De första matcherna skall
man döma tillsammans med erfaren ungdomsdomare.
Att du ansvarar för din matchtröja och boll i de fall respektive spelare får behålla tröja
och boll mellan matcherna. Dessa tillhör föreningen och ska lämnas tillbaka när ny
boll eller matchtröja delas ut eller om du väljer att avsluta ditt medlemskap.
Att du som äldre spelare skall uppträda som förebilder.

Spelare ska i första hand börja spela handboll i sin rätta ålderklass. Undantag kan ske om
lag inte har tillräckligt med spelare, lag saknar ledare eller om spelaren har en social
tillhörighet i annat lag. Dessa undantag sker efter diskussion med sportsligt ansvarig.
Dispens kan sökas av klubben om man är överårig men beslut om dispens fattas av
skånska handbollsförbundet. Föreningsbyte under pågående säsong ska undvikas om inte
särskilda skäl föreligger.

LÅN AV SPELARE VID MATCH OCH TRÄNING
Vi ska alltid om möjligt hjälpa andra lag i klubben eftersom detta är ett steg mot att stärka
klubbandan och ger spelare möjlighet till variation och utmaning. Vid behov av lån av
spelare mellan åldersklasserna skall alltid ansvarig tränare kontaktas först, därefter den
tilltänkta spelaren.
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TILL FÖRÄLDRAR / VÅRDNADSHAVARE
Vi är väldigt måna och stolta över våra duktiga ledare i KHK som arbetar helt ideellt för
klubben och era barn.
För att föreningens målsättning skall vara möjlig att uppnå krävs även att ni föräldrar
engagerar er inom olika verksamhetsområden; matchfunktionär, lotteriförsäljning,
kioskförsäljning och klubbarrangemang mm. Föräldrar till ungdomsspelare i KHK måste
därför vara beredda att medverka i föreningens arbete. Ingen uppgift eller arbetsinsats är
för liten.
För spelare som inte omfattas av licens (yngre än 15år) bör du som förälder teckna
olycksfallsförsäkring, även om en kollektiv försäkring omfattar alla spelare som betalt
medlemsavgift.
Du som förälder har också möjlighet att stötta föreningen ekonomiskt genom att vara
passiv medlem.

ATT VARA FÖRÄLDER TILL SPELARE I KHK INNEBÄR
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Att du läser igenom hela KHKs policy tillsammans med ditt barn och vid frågor
vänder dig till ledaren
Att du följer skånsk handbolls nolltolerans dokument med föräldrarnas tio budord som
förespråkar ett sportsligt uppträdande (se bilaga 1)
Att du respekterar domarna som dömer. Eventuella diskussioner framförs till ledarna.
Att du uppträder på ett korrekt sätt mot motståndarlagets spelare, ledare och föräldrar.
Att du stöttar barnen/ungdomarna och ledarna i såväl med- som motgång. Ger beröm
och uppmuntran i stället för att vara felsökare. Beröm ger barn och ungdomar bättre
självförtroende. Uppmuntrar försök hellre än resultat. Frågar gärna om ditt barn hade
kul på matchen, inte bara om laget vann.
Att du gärna följer med ditt barn på träning och matcher. Tänk bara på att en del barn
upplever det som jobbigt att ha åskådare på träningarna och att träningslokalen ibland
kan vara i minsta laget för att föräldrar ska få plats. Prata med ledaren vad han/hon
anser om föräldrars medverkan på träningar. Ibland är det lämpligt att träna utan
föräldrar.
Att du hjälper till med bilkörning till bortamatcherna. Respektera lagets körschema.
Ledarna skall beredas möjlighet att åka med någon förälder. Samtliga förare följer, så
klart, gällande trafiklagstiftning.
Att du betalar in medlemsavgiften senast den 30/9. För matchspel krävs att
medlemsavgiften är betald.
Att du närvarar på det föräldramöte som ledaren håller för ditt barns lag inför varje ny
säsong.
Att det i varje lag skall utses ansvariga för de uppgifter som klubben anser ska utföras
av andra än ledarna.
Att du tillsammans med ditt barn anmäla frånvaro till ledaren och inte låter ditt barn
som är skadad eller sjuk träna eller spela match.
Att du hjälper ditt barn och se till att hon/han kommer tid och är hon/han är förberedd
för träning eller match.
Att du uppmuntrar ditt barn att duscha efter träning och match. Tala med ledarna om
ditt barn tycker det är jobbigt att duscha tillsammans med andra barn det finns många
sätt att kommer över det på.
Att du stöttar den av Kävlinge HK tillsatta ledaren för laget. Om missnöje eller övriga
problem skulle uppstå kring laget vill vi att du först pratar med ledaren om problemet.
Om detta inte leder till en lösning var vänlig kontakta ungdomskommittén
Att du ställer upp som funktionär under lagets hemmamatcher. En förälder per spelare
skall årligen genomgå funktionärsutbildningen. Klubben betalar för denna som sker
varje år i september/oktober. Utbildningen repeteras inför varje ny säsong.
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•

Att du uppmuntrar/hjälper ditt barn/din ungdom att genomföra klubbens försäljning av
lotterier mm.

GEMENSAMT ANSVAR
Spelare, ledare och föräldrar i klubben ska alltid vara ett föredöme för Kävlinge HK
•
•

Vi ska ta aktivt avstånd från alla former av fusk, alla former av droger och dopning.
Vi ska ta aktivt avstånd från alla former av diskriminering såsom våld, mobbing,
rasism och kränkande tilltal.

DROGPOLICY/HANDLINGSPLAN
Drogpolicyn omfattar vårt ställningstagande i området tobak, alkohol, narkotika och
dopingpreparat och gäller för all KHK verksamhet. Med verksamhet avses matcher, cuper,
träningar, läger eller andra aktiviteter som KHK arrangerar och omfattar då alla deltagare.
Drogpolicyn gäller för alla våra medlemmar, spelare, ledare och tränare samt föräldrar
(oavsett medlemskap) till barn- och ungdomsspelare då de representerar KHK vid
aktiviteter som är anordnade av annan förening/klubb, till exempel vid cuper och läger.
Tränare, ledare, föräldrar och spelare över 18 år skall vara goda förebilder och föredömen
för klubbens yngre medlemmar. KHKs policy dokument inkl drogpolicy ligger som en
återkommande punkt på KHKs årsmöte för medlemmarna att påverka och uppdatera.
Tränare och ledare svarar för att muntligt kommunicera ut drogpolicyns innehåll och vårt
ställningstagande till klubbens yngre medlemmar. Styrelsen i KHK ansvarar för
kommunikationen av klubbens drogpolicy till ledare och tränare.
Följande riktlinjer och handlingsplan gäller:
Tobak (cigaretter och snus)
Åldersgräns 18 år enligt svensk lag. I KHK gäller att barn och ungdomar under 18 år inte
använder tobak. För vuxna gäller det att vara goda föredömen och förebilder genom sitt
agerande. Rökning av vuxna sker givetvis inte i våra klubbutrymmen och inte heller i
direkt anslutning till dem. Om angivna riktlinjer inte följs svarar tränare/ledare/styrelse för
att samtal genomförs med den berörde samt kontakt med förälder om medlemmen är
under 18 år. Vid upprepade förseelser svarar styrelsen för ställningstagande om den
berördes medlemskap.
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Alkohol
Åldersgräns 18 år enligt svensk lag för inköp av folköl och att dricka alkohol på
restaurang samt åldersgräns på 20 år för inköp av alkohol på Systembolaget. I KHK gäller
nolltolerans avseende förtäring av alkohol i samband med matcher, cuper, träningar, läger
som beskrivits ovan. Om angiven riktlinje inte följs svarar tränare/ledare/styrelse för att
samtal genomförs med den berörde samt kontakt med förälder om medlemmen är under
18 år. Vid upprepad förseelse svarar styrelsen för ställningstagande om den berördes
medlemskap.
Om någon person som omfattas av policyn är påverkad av alkohol alternativt av person i
ledande ställning uppfattas vara påverkad i samband med verksamheten som beskrivits
ovan skall denne (påverkade person) avlägsnas från verksamheten snarast. Det är
styrelsen, eller av styrelsen utsedd persons, ansvar att den påverkade avlägsnas och
kommer hem på ett säkert sätt. Finns inte möjlighet att avlägsna personen skall denne
hållas under uppsikt samt inte befinna sig direkt i verksamheten till dess möjlighet till
avlägsnande finns.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/tränare agerar vi på följande
sätt:
• Enskilt samtal med person ur styrelsen
• Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd
• Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs
man av från sitt ledar/tränaruppdrag
Vid "fester", arrangerade av KHK (ex avslutningar) gäller följande:
• Alkohol får inte erbjudas någon under 18 år.
• Deltagare under 18 år som intar alkohol eller uppträder berusad skall avvisas från ”fest”.
Ansvariga för festen ansvarar för att personen kommer hem på ett säkert sätt.
• Deltagare som uppträder störande skall avvisas.
• Ledare skall uppträda som god förebild.
Trafik
Vid resor, matcher, träning, cuper, läger ska man som ledare/tränare/aktiv och
förälder inte köra bil eller annat motorfordon med alkohol i kroppen (även "dagen
efter/bakfylla").
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Narkotika och dopingpreparat
Enligt svensk lag är allt bruk och hantering av detta olagligt. I KHK gäller nolltolerans
avseende bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat. Om hantering eller bruk
upptäcks svarar tränare/ledare/styrelse för att samtal genomförs med den berörde samt
kontakt med förälder om medlemmen är under 18 år. Styrelsen svarar för kontakt med
sociala myndigheter eller polis. Med anledning av händelsen tar styrelsen ställning om
den berördes medlemskap. Om någon person som omfattas av policyn är påverkad av
narkotika eller dopingpreparat alternativt av person i ledande ställning uppfattas vara
påverkad i samband med verksamheten som beskrivits ovan skall denne (påverkade
person) avlägsnas från verksamheten snarast. Det är styrelsen, eller av styrelsen utsedd
persons, ansvar att den påverkade avlägsnas och kommer hem på ett säkert sätt. Finns inte
möjlighet att avlägsna personen skall denne hållas under uppsikt samt inte befinna sig
direkt i verksamheten till dess möjlighet till avlägsnande finns.
Vid misstanke om drogberoende hos någon av våra ledare/tränare agerar vi på följande
sätt:
• Enskilt samtal med person ur styrelsen.
• Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd.
• Vid upprepade tillfällen av drogpåverkan i samband med föreningens verksamhet
stängs man av från sitt ledar/tränaruppdrag.
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DISKRIMINERING
Diskriminering är all särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar eller begränsar
individers- eller gruppers handlingsutrymme eller valmöjligheter. Diskriminering är också
en kränkning av den personliga integriteten.
Enligt FN´s mänskliga rättigheter är diskriminering ett brott mot människors lika värde
och rätt till lika behandling. Diskriminering är även förbjudet enligt svensk lag.
KHK accepterar ingen form av diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. KHK arbetar aktivt för att förebygga
diskriminering och kommer att agera omedelbart om sådan uppstår. Alla medlemmar har
ett gemensamt ansvar att behandla varandra med ömsesidig respekt.
KHK förespråkar lika rättigheter och möjligheter i idrottslivet.
Åtgärder/handlingsplan vid diskriminering
Vid misstanke om att någon utsatts/utsatt annan för diskriminering eller detta är klargjort
ska något av följande ske:
1. Samtal/möte mellan ledare och spelare med förälder (barn och ungdomar under 18
år)
2. Samtal/möte mellan ledare och styrelserepresentant och spelare med förälder(barn
och ungdomar under 18 år)
3. Samtal/möte mellan ledare och styrelserepresentant och andra ledare och föräldrar
4. Samtal/möte mellan styrelserepresentant och ledare
Skånsk handboll har tagit fram ett stöddokument som betonar att det gäller nolltolerans i
samband med handbollsaktiviteter. Detta ska finnas anslaget i samband med KHKs
verksamhet och vara väl förankrat.(bilaga 1)
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EKONOMI
I KHK är man medlem i en förening och sponsorintäkter, inkomster från aktiviteter och
dylikt är främst avsedda för hela klubbens verksamhet. Vissa arrangemang, försäljningar
kan dock vara öronmärkta till ungdomsverksamheten.
Det åligger varje lag/spelare/förälder att aktivt medverka vid försäljningsaktiviteter som
ungdomskommittén och styrelsen beslutat. Utöver sådana aktiviteter är det fritt för varje
lag att anordna egna aktiviteter men man måste som ledare först kontakta klubbens
marknadsansvarig, för ett godkännande.

TÄVLINGAR SOM KLUBBEN BETALAR
•
•
•
•

Seriespel och distriktsmästerskap – dvs. startavgifter och domare
Riksmästerskap/ SM Spel – se särskilt dokument.
Gemensam klubbturnering – dit åker alla lag vartannat år (jämna år dvs. 2008 osv.).
Startavgifter och bussar betalas via försäljningsintäkter.
Cuper - Klubben betalar upp till 2 000 kr per lag och säsong för deltagande i cuper
(räknas från 1/9 – 31/8). Summan kan inte sparas eller användas till annat än
startavgifter. Lagen står ALLTID själv för resa, logi och mat. Detta gäller per lag som
är anmält till seriespel.

LAGKASSA OCH SPONSRING
Alla lag får ha egen lagkassa (och eget bankkonto) som kan användas till tävlingsändamål
men även till sociala aktiviteter. Konto ska i så fall öppnas hos vår huvudsponsor; Färs
och Frosta Sparbank.
Lagkassa kan tjänas in genom försäljning av klubbens lotterier, reklamutdelning,
bullförsäljning etc. Utöver sådana aktiviteter är det fritt för varje lag att anordna egna
aktiviteter. Lag som har en lagkassa ska utse en ekonomiansvarig (bör vara en förälder,
kan vara lagledaren men aldrig tränaren).
Alla lag måste hjälpa till och försöka ordna sponsorer. När ett lag/ledare/förälder har en
sponsorkontakt, kontaktas klubbens marknadsansvarig för kontraktsskrivning.
När laget behöver nya speltröjor skall laget försöka ordna minst en sponsor, se gällande
regler för detta. Gamla speltröjor lämnas till ungdomskommittén.
Vid ev. riktad lagsponsring gäller följande:
Alla pengar från övrig sponsring, som syns på klubbens material skall delas 50/50 mellan
klubben och laget. Sponsorn får givetvis välja vilket lag han/hon vill sätta sitt tryck på.
Lag får givetvis ta emot pengar som skänks, förutsatt att dess ursprung är i enlighet med
svensk lag. Kläder som skänks till lagen får endast användas på träningar och fritid. På
match och cuper är det klubbens matchtröja och träningsoverall som skall bäras (undantag
om det vid en match behövs annan färg på tröjorna).
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KIOSKVERKSAMHET
Från och med säsongen 2013/2014 drivs all kioskverksamhet vid KHKs arrangemang i
klubbens regi. Detta görs för att stärka klubbandan, ge en jämnare ekonomisk utdelning
till barn och ungdomslagen samt ge ökade möjligheter för barn och ungdomar med
begränsade ekonomiska möjligheter att delta i klubbens aktiviteter. Kioskverksamheten
bemannas av föräldrar till spelare i klubben samt spelare i herrar och damer A enl. separat
dokument som reglerar kioskverksamheten. Detta dokument finns att läsa på KHKs
hemsida samt i pärmen i kiosken på Korsbackahallen.
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RIKSMÄSTERSKAP/SM SPEL
Följ nedanstående punkter, när ditt lag skall deltaga i ett riksmästerskap
1.

Anmälan om ditt lag skall delta sker till ungdomskommittén i utsatt tid. Krav på
sommarträning, spelartrupp etc. gäller vid anmälan till SM-spel. Laget kan alltså
nekas anmälan. Efter dialog med ungdomskommittén anmäler kansliet ditt lag.
Tänk på att återbud kostar klubben minst 5000:- till 10000:Är ni intresserad av att arrangera ett SM-spel, kontakta ungdomskommittén.
Varje spelare betalar 550:- för 2 nätter och 350:- för en natt till ansvarig
ledare/lag/lagförälder per steg. Dessa pengar skall räcka till mat och logi.
Arrangerande lag erbjuder boendealternativ, se till så att era pengar räcker!
Om laget vill bo och äta för mer än 550:- tas denna summa från lagkassan.

2

Skall ni resa upp till 25 mil, skall du försöka be föräldrar att köra. Ersättning för
bilkörning är för nuvarande 15:-/mil. Beräkna antal bilar med 3 spelare/bil.

3

Över 25 mil eller om föräldrar inte kan köra, ta reda på det billigaste alternativet
med tåg eller buss.
Tåg: Ring SJ och kolla med hjälp av grupprabatt/ungdomspris vad resan kostar.
Ex kan man resa 1 vuxen till ordinarie just-nu-pris samt ta 2 ungdomar med för
20:-/ungdom och resa.
Buss: Ring klubbens marknadsansvarig som kontaktar det bolag som KHK har
avtal med. Har du egna busskontakter, så meddela detta till marknadsansvarig

4

När du fått prisalternativen, kontakta styrelsen och få resan ”godkänd” samt
beställ därefter.

5

Meddela kansliet var ni bor, se papper om övernattning och resväg
Domarkostnader delas mellan lagen. Be arrangerande klubb att skicka räkningen
till KHK:s kansli Sunnanväg 2 244 38 Kävlinge.
Klubben betalar dig som ledare (max 2 ledare) mat och logi (det som spelarna
själv får betala). Spara räkningarna och lämna dessa till kassören efter avslutat
steg. Glöm inte att ange ev. bilersättning (se punkt 2). Klubben skall ha som
målsättning att inom 2 veckor betala tillbaka de utlägg ni haft som ledare.
Alla som representerar klubben skall uppträda på ett bra, professionellt och
positivt sätt.
Matchkläder med speltröja och blå shorts skall bäras samt träningsoverall dvs.
lika klädsel, vilket även gäller er som ledare.
Som gåva till andra spelare har vi vimplar. Dem beställer och hämtar du via
kansliet.
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KONTAKTER I KHK
STYRELSEMEDLEMMAR
Lars Olsson
lars.ok@telia.com

Ordförande

Lennart Hansson
Vice Ordförande
lennart.hansson@bredband.net
Magnus Jönsson
khk17@hotmail.se

0702-56 42 05
0766-33 06 96

Sekreterare & webbansvarig

Ingemar Landgren
Kassör
ingemar.landgren@claren.se

0733-80 01 07

Annika Olsson
2800olsson@telia.com

0708-66 33 40

Ansvarig ungdomsverksamheten

Ingmar Andersson
Ledamot
ingemar.andersson@se.g4s.com

0706-84 48 16

Tobias Hansson
Sportsligt ansvarig
tobbe.hansson@ecomail.com

0730-32 31 72

Rickard Larsson
Vice sportsligt ansvarig
rickardlarsson2010@hotmail.com

0736-53 21 92

Pontus Grönqvist
Suppleant
pontus.gronqvist@kavlinge.se

0704-15 26 32
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UNGDOMSKOMMITTÉN
Annika Olsson
2800olsson@telia.com
0708-66 33 40
Ansvarar för: Ledartillsättning, träningstider, kommunkontakt,
utbildningar. Ungdomsansvarig i styrelsen
ingemar.andersson@se.g4s.com
Ingemar Andersson
Ansvarar för: Ledartillsättning, träningstider, utbildningar,
stipendier. Ledamot i styrelsen

0706-84 48 16

Pontus Grönqvist
pontus.gronqvist@kavlinge.se
Ansvarar för: Utbildningar, stipendier, policyfrågor
Suppleant i styrelsen

0704-15 26 32

mia@itabs.se
Mia Larsson
Ansvara för: Föreningsdomare

0731-40 04 68

Mattias Hall
Mattias.khk@live.se
0706-46 58 06
Ansvarar för: Lärgruppsredovisning, Spelar och tränarmaterial
samt tränings och matchkläder
ingela1042@gmail.com
Ingela Fridlund
Ansvarig för: Kioskverksamhet

0704-65 48 76

Richard Larsson
richardlarsson2010@hotmail.com 0736-53 21 92
Ansvarar för: Sportsligt ansvarig
Sportsligt ansvarig i styrelsen tillsammans med Tobias Hansson
Siv-Britt Kragh
jan.kragh@telia.com
Ansvarar för: New Body försäljning samt lotterier
Ansvarig för gruppen och sammankallande är Annika Olsson

MARKNADSANSVARIG
Ingemar Jönsson

046-71 06 46

KANSLI
Kävlinge Handbolls Klubb
Sunnanväg 2
244 38 Kävlinge
Tfn nr: 046 - 710 180
Fax nr: 046 - 727 365

Organisationsnr: 845002-1764
Bankgiro: 743-4566
E-mail: khk-kansli@telia.com
Hemsida: www.khk.nu

