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Uppsala HK F07_Norra
Planering 2021-22

Lagets hemsida: http://www.uppsalahk.se/start/?ID=161651

Klubbens hemsida: http://www.uppsalahk.se/start/?ID=97340

Klubbens facebooksida: www.facebook.com/uppsalahk

Lagets mailadress: f07n@uppsalahk.se

Ledare:
 Anders Hahlin  (tränare, lagledare) tel. 0761 - 402053
 Lars Bäckman (tränare) tel. 0761 – 359 793
 Peter Söderström (tränare) tel. 0705 – 483 625
 Mette Koldsö Pedersen (tränare) tel. 0739 – 290327
 Fredrik Holmstrand tel. 0705 - 671774
 Mattias Fält (fystränare) tel. 0761 – 356 378

Inledning
Detta dokument sammanfattar hur laget är organiserat och vilka aktiviteter vi tillsammans
ansvarar över. För att det skall fungera krävs att vi alla jobbar tillsammans, då blir det både
bra och roligt. Vi tillhör sista årets B-flick. Träningar och matcher skall vara roliga och
verksamheten skall ge varje spelare en förutsättning till att utvecklas till bra handbollsspelare.
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Träningar
Under 2021/2022 kommer vi att köra 3 träningspass i hall varje vecka.

Start i augusti (se kalendern på Uppsala HKs hemsida för tider då dessa kan komma att ändras
under säsongen):

● Måndagar kl. 18.45-20.30 i Celsiusskolan (fysträning 18.45-19.15)
● Onsdagar kl. 18.00-19.30 i Katedralskolan
● Torsdagar kl. 17.30-19.00 i Svandammshallarna (fysträning 18.30-19.00)

Det är vi föräldrar som ser till att spelarna är redo för träning, d v s de kommer till träningen i
god tid (10 minuter innan start) med vattenflaska, bra skor för handboll, samt mat i magen.
Att komma sent till träningen är inte okej då det stör mycket att spelare droppar in under
genomgången. Fundamentet för träningen kommer att vara den ”Blå tråden”  som har arbetats
fram inom klubben. Fysträningen kommer att vara en integrerad del av träningen och vi håller
oss mestadels inomhus.

Det finns givetvis inget krav på att alla spelare skall deltaga på alla träningar men för att få
verksamheten att fungera ser vi gärna att alla spelare försöker träna vid två tillfällen i veckan
och när man väl är på träningen så är man där 100%. Spelare som har andra krockande
aktiviteter får pussla ihop veckan efter förmåga men meddela gärna ledarna hur det ligger till.
Vi ser gärna också att ni meddelar tränarna via SMS då er spelare avser att inte komma på
träningen. Detta för att underlätta planeringen inför träningen.

Covid 19
På grund av smittspridning är det viktigt att alla spelare och ledare är friska då vi ses. Vid
minsta symptom på sjukdom stannar vi hemma, detta gäller givetvis både spelare och ledare.
Vi följer allmänna råden från Folkhälsomyndigheten samt de riktlinjer för träning vi får från
klubben.

Seriematcher

Nytt för i år är att regionerna har förändrats på så sätt att Upplands Handbollförbund ej längre
finns utan att vi numera ingår i region Öst. Praktiskt set betyder det att vi tillhör samma region
som Stockholmslagen och att vi ej behöver “pussla” mellan matcher i Upplandsserien och
Stockholmsserien. Beträffande seriespel är vi till kommande säsong anmälda till två serier:

● Flickor 14 Nivå 2
● Flickor 14 Nivå 3

Matchtider och spelplatser kommer ni att hitta framför allt i kalendern på lagets hemsida, men
de ligger även på klubbens huvudsida och på förbundets hemsida. Spelschemat brukar vara
klart i början på September.

Tjejerna befinner sig handbollsmässigt på olika nivå. Vi kommer att, i den mån det går,
anpassa laget så att det ska bli så jämna och utvecklande matcher som möjligt. Samtliga
spelare som tränar regelbundet kommer även få möjlighet att spela matcher i seriespelet.

http://www.uppsalahk.se/kalender/?ID=161653
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Kallelser till matcher skickas ut via SportAdmin på måndag innan match och vi förväntar oss
svar redan tisdag kväll. Detta för att vi skall ha möjlighet skicka ut en andra kallelse vid
behov. Ladda gärna ner appen ”SportAdmin” där alla kallelser och annan info finns samlat.
Vid sjukdom eller annat förhinder inför match vill vi att ni snarast meddelar ledare via mail,
sms eller telefon.

Vi avser att alla skall pröva på att spela på olika positioner, men detta innebär samtidigt inte
att alla spelar på alla positioner varje match. Alla spelare tar med ombyte och duschar efter
match.

Ungdoms SM
Vi deltar i år i Ungdoms SM för F14 klassen. I deltagande i Ungdoms SM kommer vi deltaga
med det lag som vi anser har bäst möjlighet att vinna matcher. Dock är en förutsättning för
deltagande regelbunden närvaro på våra träningar. Nytt för i år är att samtliga lag spelar
samtliga steg (Steg 1-4) samt att de ”bästa” lagen spelar finalsteget. För USM gäller följande
helger:

Steg 1: 9-10 oktober 2021
Steg 2: 27-28 november 2021
Steg 3: 5-6 februari 2022
Steg 4: 19-20 mars 2022
Finalsteg: 6-8 maj 2022

Cuper
Vi tänker, precis som tidigare år, spela cuper. Vi har för närvarande siktet inställt på några av
följande cuper (ej alla):

● Undoms-SM, sammandrag Oktober-April
● Kopparcupen (Falun), Januari 2022
● Irstablixten (Västerås), April 2022
● Åhus Beachhandboll, Juli 2022
● Uppsala Beachhandbollscup, Augusti 2022

Föregående år har vi haft gemensam övernattning (hårdförläggning) på båda Kopparcupen
och Irstablixten. Under Åhus har deltagande familjer själv ansvarat för boende, mat och
transport under cupen.

Vid gemensam övernattning i sammanband med cuper kan det behövas medföljande föräldrar
som bor med laget och hjälper till med det praktiska. Kostnad för logi + deltagarkort för
ledare och max två deltagande föräldrar fördelas mellan deltagande spelare. Exakt vilken
vuxenbemanning vi har beslutas i samråd mellan ledare, cupansvariga, samt deltagande
föräldrar. Slutgiltigt beslut om cupdeltagande och antal deltagande lag fattas av cupansvariga
och ledarna.

På vår egen Uppsala Beachhandbollscup i augusti kommer både föräldrar och spelare att
behöva jobba som funktionärer.



Andra aktiviteter
Någon rolig lagaktivitet utanför handbollsplanen vid minst ett tillfälle på hösten respektive
våren. Gå på en eller några handbollsmatcher tillsammans (landskamp, något annat Uppsala
HK lag). Träningsdag då vi ägnar tid till både handboll, värdefrågor, samt
lagsammanhållning.

Lagets värderingar och regler
● Vi är ett lag där det finns plats för alla - vi jobbar tillsammans för lagets bästa och för

att alla ska trivas.
● Att ha roligt är en förutsättning för att lyckas.
● På träning och match har vi alltid en positiv inställning. Vi gnäller inte på medspelare,

motspelare, domare, ledare.
● Vi ser till att ingen är ensam eller känner sig utanför.
● Vi kommer i tid till träningen. När träningen börjar ska skorna vara på, toabesök

avklarat och vattenflaskan vara fylld.
● Inget godis, inget fika och ingen läsk mellan matcherna då vi spelar sammandrag eller

cup, efter sista matchen är det okej.

Målsättning
Att få spelarna att längta till nästa handbollsträning genom att ha roliga träningar där alla får
ha mycket boll och där aktivitetsgraden är hög. Spelarna ska också känna sig trygga med sina
lagkompisar och sina tränare.

Sociala mål:
● Bra sammanhållningen i laget.
● Skapa utrymme för alla i laget – oavsett ambitionsnivå.
● Ta emot nya spelare i laget på ett sätt så de känner sig välkomna!

Handbollsmål:
● Att spelare behärskar att spela på minst två positioner.
● Att spelare utvecklar sina fysiska förmågor (styrka, snabbhet, uthållighet).
● Att spelare utvecklar sin individuella teknik (skott, passningar, bollkontroll, finter,

försvarsarbete, mm).
● Att vi förbättrar vårt offensiva försvar (3-2-1 och 5-1). Vi skall även behärska att vid

undantagsfall spela 6-0 försvar, men grunden i vårt försvarsspel är offensiva
försvarsuppställningar.

● Att utveckla mitt-6 rollen så att alla vet vad den innebär.
● Att införa kontinuerliga målvaktsträningar så att vi har minst 4 spelare som vill vara

målvakt under match..
● Att lära oss några grundläggande växlar/övergångar och få till det på matchspel.
● Att alla spelare känner till anfallets 4 faser.



Funktioner / Ansvarsfördelning för laget
Handboll är ett lagspel, både på och utanför planen. Vi tränare arbetar med laget för att få
träningar, matcher och cuper att fungera. Att vara ett lag är ändå så mycket mer och kräver att
vi alla drar åt samma håll. För att underlätta arbetsfördelningen har vi delat in er föräldrar till
att ansvara för vissa arbetsuppgifter.

Ansvar Arbetsuppgift Vem/Vilka

Huvudtränare

- Göra en Säsongsplanering
- Ansvara för att den ”Blå tråden” följs.
- Planera träningar och leda laget vid matcher.
- Hemsidan och lagmailen tillsammans med
lagledaren.

Anders Hahlin
Lars Bäckman

Tränare

- Tillsammans med huvudtränaren ansvara för att
den ”Blå tråden” följs.
- Planera och leda träningar och laget vid
matcher.

Peter Söderström
Mette Koldsö Pedersen
Fredrik Holmstrand

Lagledare

-Registrera spelare
-Sköta TA
-Kommunikation med klubben
-Kommunikation med andra klubbar
-Kalla spelare till match
-Utrustning (bollar, sjukvårdsmaterial, etc)

Anders Hahlin

Målvaktstränare

- Tillsammans med tränarna planera och leda
målvaktsträningen.
- Delta i klubbens målvaktsträningar tillsammans
med målvakterna.

Lars Bäckman

Fystränare
-Tillsammans med tränarna planera och leda
fysträningen.
-Deltaga i klubbens fysledarutbildningar.

Mattias Fäldt

Sekretariat

-Bemanna sekretariatet vid match samt ansvara
för sekretariatsutrustning
-Deltaga i klubbens obligatoriska
sekretariatsutbildning

Sara Persson
Felicia Brösemyr
Mai Chang
Linn Larsson
Iris Olausson
Olivia Flygare
Ellen Sandberg
Nelly Olofsson



Cuper

-Ansvara för anmälan, betalning mm till USM +
cuper (Kopparcupen, Irsta, Åhus + ev fler).
- Se till att det finns föräldrar som kan bo med
laget under cuperna vid behov (ej nödvändigtvis
cupansvariga).

Ester Hahlin
Lova Bäckman
Linnea Järphagen
Tuva Boman

Uppsala Beachcup

-Ansvara för att vi har bemanning av föräldrar
och spelare på vår egen Beachhandbollscup i
augusti 2022
-Synka arbetet mot klubbens Beachsektion

Meya Åhman
Ida Axelsson

Fika

- Ansvara för fika i samband med våra
hemmamatcher.
- Gruppen ansvarar för organisationen, baka samt
primärt bemanna fiket.

Oliva Petrini
Wilma Hahne
Astrid Lundström
Alva Nilsson
Elsa Lagergren
Alva Willander
Lydia Sembrandt

Klubbkort -Organisera försäljningen av klubbkortet och ha
kontakt med klubben.

Nora Almqvist

Newbody -Organisera försäljningen av Newbody och
eventuellt något annat.

Nora Almqvist

Material och utrustning
Vi skall vara rustade enligt följande:

● Matchställ (matchtröja och bortaställströja). Varje spelare lånar (och ansvarar för) sin
matchtröja. Bortaställ samlas in av ledare efter match.

● Matchshorts: Svarta shorts. Bekostas inte av klubben. Varje spelare ansvarar för inköp
av sina shorts.

● Matchstrumpor: Vita strumpor. Varje spelare ansvarar för inköp av sina strumpor.
● Handbollsskor. Varje spelare ansvarar för att utrusta sig med bra handbollsskor. Detta

för att undvika skador. Fråga på sportaffären efter skor för handboll.
● Handbollar och annan träningsutrustning. Spelarna har fått lånat en boll som de

ansvarar för och tar med till varje träning. Tränarna ansvarar för och tar med övrig
träningsutrustning.

● Samtliga ledare utrustas med en overallsjacka som betalas ur klubbkassan.
● Samtliga ledare utrustas med en ledartröja från klubben.
● Overaller bekostas av spelarna själva och är givetvis inte ett måste.
● En del enklare träningsredskap såsom stegar, hopprep, stretchband och annat bekostas

från lagkassan.
● Medicinutrustning samt coachtejp bekostas från lagkassan.
● Utrustning kan köpas genom Intersport. Det finns även där möjlighet att prova

overaller.

https://team.intersport.se/uppsala-handbollsklubb


Alla spelare ansvarar för att komma rätt utrustad till träning och match:
● inneträning: handbollsskor, träningströja, strumpor, shorts, vattenflaska och boll
● match: matchställ (tröja, shorts och strumpor) och ombyte, i övrigt som inneträning

Ekonomi

Spelaravgifter
Medlemsavgift 600 kr + 2200 kr i träningsavgift per säsong. För de familjer som har flera
aktiva medlemmar i föreningen gäller Familjemedlemskap 1000 kr. Medlemsavgift tar dels
hand om kostnader för material, hallar, domare, etc. men det medför även ett
försäkringsskydd för varje individ. Varje spelare måste dessutom sälja tre klubbkort per
termin (höst och vår) alternativt betala 400 kr extra per termin (för att köpa sig fri från
klubbkortsförsäljning).

Laget
Seriematcher: Det är bra om vi samåker både för miljön och lagandan. Väl på plats tar
spelarna själv hand om sina matkostnader, men i övrigt finns inga kostnader. Du, som
förälder, ansvarar för att ditt barn har skjuts till matcher (antingen genom att skjutsa själv eller
genom att kontakta annan förälder och ordna skjuts till ditt barn). Ange när du svarar på
kallelsen om din spelare behöver skjuts alternativt ni har plats i bilen.

Cuper: Deltagande spelare betalar för kostnaderna för cupen. I kostnaderna ingår lagavgift,
logi, transport, mat, etc.. Boendekostnader för ledare och max två medföljande föräldrar slås
ut på spelare.

Lagkassa: Laget har en lagkassa som hanteras av Uppsala HK ekonomi. Lagkassa används för
exempelvis anmälan till cup, komplettering av material till sjukvårdsväskan, och andra mer
eller mindre oplanerade utgifter i samband med match eller cup.

Övrigt
Foton och filmer på laget ska vara i första hand lagbilder där det inte är enkelt att koppla ihop
namn och bild. Uppladdning av filmer eller bilder på barnen på sociala medier ska göras med
varsamhet. Tänk på att värna om den personliga integriteten. Se till att följa laget på
Instagram (uppsalahkf07), vi avser att regelbundet lägga ut filmer och bilder från våra
aktiviteter.

Uppsala HK har några överordnade policies som därmed också gäller för vårat lag. För att se
mer om klubbens policies, gå till klubbens hemsida (Uppsala HK's policys.) Där hittar ni
bland annat Blå tråden som beskriver hur barn- och ungdomshandboll skall bedrivas, samt
Förväntningar som beskriver hur spelare, ledare och föräldrar förväntas uppträda när vi
representerar klubben.

Löpande information rörande exempelvis samåkning till bortamatch, arrangemang rörande
hemmamatcher, sociala aktiviteter, etc. sköts via chatgrupp på WhatsApp. Alla föräldrar
uppmanas installera appen så att de kan ta del av informationsflödet.

http://www.uppsalahk.se/dokument/?ID=97345&visa=5860


Prenumerera gärna på lagets kalender och få alla lagets träningar, matcher samt andra
aktiviteter direkt till din mobiltelefon. Öppna Lagets kalender och klicka på “Prenumerera”.
Följ instruktionerna beroende på vilket operativsystem du använder.

Ladda ner appen SportAdmins medlemsapp för att se samtliga kallelser, kommande aktiviteter
och annan info. SportAdmin är nu integrerat med ekonomin och ni kan även lätt följa er
ekonomi gentemot klubben.

http://www.uppsalahk.se/kalender/?ID=161653

