Aktiviteter under ett år
Hertzöga bjuder under ett år på många arrangemang. På
hemsidan visas datum och aktuell information för året:
januari
feb
april
6 juni
juni
juni
augusti
september

Inomhuscupen
Sportlovsfotboll
Påsklovsfotboll
Cykelsafari
HBK-dagen
Landslagets
fotbollsskola
Mästarcupen
10-åringarnas cup
Genrepet

Vår verksamhet
Sträcker sig från att erbjuda fotboll för 7-åriga pojkar och
flickor som vill leka fotboll till en samlingspunkt för veteraner
att träffas. Yngre veteraner kan spela innebandy eller fotboll,
äldre språkar eller genomför olika projekt som känns
angelägna eller behövs i närområdet.

Det är vi som är

Inom föreningen finns även andra projekt så som ”Multikullti”,
där fyra tjejer har planerat och organiserat en
fotbollsskola/träningar för invandrar-tjejer som på grund av sin
kultur inte kan spela i en vanlig klubb. Tjejerna korades till
årets vardagshjältar 2015:
http://nwt.se/karlstad/2015/12/02/vardagshjaltar-fotboll-med
Den 6 juni har vi årligen HBK-dagen med mängder av
fotbollsmatcher samt andra aktiviteter för alla åldrar på Ilanda
Arena.
Bild från HBK-dagen 2014.
Stöd oss
För att driva alla aktiviteter och arrangemang som håller
barn och ungdomar igång i Skåre med omnejd behöver vi
ditt stöd. Det finns olika former att ge stöd. Välj det som
passar dig bäst.
 Bli medlem. En förening med många medlemar är
en stark och levande förening som kan påverka i
samhället. Genom ditt medlemskap får du
möjlighet att påverka föreningen och rätten att
delta på årsmötet.
 Ideellt. Ta kontakt med kansliet och hitta den
grupp där du vill delta, som ledare, domar-stöd,
snickare eller något helt annat.
 Ekonomiskt. Genom sponsring eller samarbete
stödjer du vår utveckling av spelare och tränare.
 Sportsligt. Ta kontakt med kansliet och hitta din
grupp att idrotta med.

Under sommaren är kiosken på Ilanda IP öppen 7 dagar
i veckan för en kaffe, nybakat eller kanske en toast.
Välkommen!
Information om vad som är på gång för Hertzöga
finner du lättast på hemsidan: http://www.hertzogabk.se
Eller ta ett besök på kansliet med öppettider
Måndag - Onsdag: 08.00 - 16.00
Torsdagar: 08.00 - 19.00
Fredagar: 08.00 - 13.00
Adress
Odalvägen 50, 653 50 Karlstad
E-post
hertzogabk@telia.se
Telefon
054-53 12 90

www.hertzogabk.se

Om Hertzöga BK
Hertzöga BK bildades 1962 och hade ursprungligen även
bandy på programmet. Ganska tidigt inriktades dock
föreningens intresse helt på fotbollen och så har det varit
ända tills 2005, då innebandysektionen bildades.
Föreningen arbetar även med tennis och andra aktiviteter
som engagerar människor i Skåre med omnejd.
Genom vår barn- och ungdomsverksamhet har föreningen
genom åren fostrat ett stort antal spelare som gått hela
vägen från knattefotboll till seniorspel i dam- och herrlag.
På damsidan har fem spelare med Hertzöga som
moderklubb nått ända upp till Allsvenskt spel: Lisa
Mellberg, Therese Lückner, Maria Busk, Jenny Larsson och
Emmie Johansson.
Herrarna tog sig för ett tiotal år sedan hela vägen upp till
dåvarande division 1, med ett antal egna produkter i laget
och spelade där 1996-97. Nu mera håller de till i division 4
medan damerna spelar i division 3.
Totalt har föreningen ett trettiotal lag i seriespel årligen och
dessutom fotbollsskola för de allra minsta.
Föreningen arrangerar varje år ett antal turneringar.
Strax efter nyår går den traditionella Inomhuscupen för
herrar i Sundstas Idrotthus,
helgen innan Midsommar samlas
gräddan av Sveriges F14-lag på
Ilanda när Mästarcupen går av
stapeln, första helgen i augusti
är det dags för folkfesten 10åringarnas och till sist genrepar
nioåringarna med sin cup i slutet
av september.
Största delen av föreningens
verksamhet bedrivs på Ilanda IP,
som sedan mitten av 70-talet
varit föreningens hem. Här finns
tre fullstora fotbollsplaner, varav en är konstgräs, en 7mannaplan, kansli, tio omklädningsrum och klubbstuga för
dam- och flickverksamheten.
HBK är också en av delägarna i Fotbollshallen på Våxnäs,
som inneburit ett lyft för tränings-möjligheterna under
vinterhalvåret.
2014 och 2015 blev Hertzöga årets Barn- och
Ungdomsförening i Värmland med motiveringen:
"För andra året i rad utser Värmlands Fotbollsförbund Årets
barn och Ungdomsförening. Många föreningar i distriktet
gör ett bra och viktigt arbete för samhällets unga, men det
är en förening som sticker ut i sitt nytänkande och i sina
aktioner att göra samhället till en bättre plats att växa upp
på, med idrottsanläggningen i centrum."

Hertzöga BK Vision
Vi strävar efter att:
 Alla upplever tiden i Hertzöga som en höjdpunkt i livet



Spelare och ledare utvecklas i sina roller och som
individer




Ilanda IP är en mötesplats för alla
Hertzöga BK syns och gör skillnad i samhället

Hertzöga BK bedriver idrottsverksamhet
Merparten av föreningens idrottsverksamhet är till för barn och
ungdomar, vilka skall ges chansen att utvecklas i en social och
trygg anda.
Barn och ungdomar tränar och spelar innebandy i Hertzögas
regi i Ilandaskolan (och andra hallar runt om i Karlstad då inte
Ilanda räcker till).
Fotboll bedrivs enligt föreningen ungdomspolicy och spelarutbildningsplan. I den står bl.a. om föreningens grundstenar:


Erbjuda fotboll som en positiv och meningsfylld
sysselsättning, så att så många ungdomar som möjligt
ska vilja och kunna ägna sig åt fotboll.



Verka för att alla ungdomar som vill skall ha möjlighet
att spela fotboll - året runt.



Se till att fotbollen i sin verksamhet bidrar till
ungdomarnas allsidiga fysiska och sociala utveckling i
en personlighetsutvecklande miljö.



Inte hindra ungdomar att jämsides med sitt
fotbollsspel delta i andra idrotter.



Att inom föreningen förena bredd- och
talangutveckling.

Hertzöga BK
Årets förening 2016

