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Styrelsen fir Hertzoga BK lämnar fOljande berättelse fir verksamhetsâret 2016

Verksamheten

Den sportsliga verksamheten har genomforts enligt plan fOr 2016. Foreningens ekonomi har
stärkts 260 tkr under verksamhetsàret 2016. Av dessa 260 tkr st.r ungdomssidans lagkonton
fOr 220 tkr, detta ftämst genom tvä lyckade arrangemang i Mastarcupen och 1 0-ringamas
cup.

Till säsongen 2017 ha 5 seniorlag I vr verksamhet. Herrarna spelar i division 4 och division 5
och damema spelar i division 3, division 4 och division 5. Vi kommer även ha ett motionslag i
herrar 7-manna.

foreningen har fortsatt at-t väma om bredden i ungdomsverksamheten, väl dokumenterad med
lag i seriespel, lag i pooispel samt fotbollskola fOr flickor och pojkar fOdda 10 och 11.
Breddfotboll pa ungdomsnivá är rekryteringsbasen fOr talangema och deras
utbildning/traning, som leds av valutbildade instruktörer.

Ekonomi

Resultatet fOr verksamhetsret 2016 blev ett överskoff med 260 tkr. Foreningen har per 20 16-
12-31 ett positivt kapital pa 1 842 tkr varav cirka 900 tkr iir kopplade mot lagkonton.

$tyrelsen I Hertzoga BK viii tacka alla, dam-, herr-, flick- och pojkledare, fOräldrar,
flinktionärer, veteranerna och sponsorer, fOr Era insatser, fOr Ert stod och fOr ett mycket goft
samarbete under verksamhetsret 2016.

Skãre I mars 2017

Lars B Karisson Jens Wailner

Maria Valentin Lars-Gunnar Andersson

Tom Erlandsson Sara Kilström

Johan Tomgren





VERKSAMHETSPLAN FOR HERTZÔGA BK 2017

OVERGRIPANDE MALSATTNING

Mátsättningen at att utveckla foreningen for medlemmarna I Skre med omnejd skali kunna

vara aktiva med idrott.
Föreningen at en barn och ungdomsforening där de skail utvecklas socialt, psykiskt, tekniskt

och taktiskt for idrottande. De ska känna sig behövda pa traningen och vara en viktig del av

densamma. Det är även viktigt att de känner sig kompetenta mom idrotten, att de utvecktas

och Iär sig hela tiden. Vi viii aft sâ manga som mOjligt ska vara aktiva sâ lange som mojligt.

Var huvudidrott är fotboll.
I ovrigt arbetar vi for var vision att:

• Aila uppiever tiden I Hertzoga som en hojdpunkt I livet

• Spelare och ledare utvecklas I sina roller och som individer

• Ilanda IP är en motesplats for alla
• Hertzoga BK syns och got skilinad I samhället

EKONOMI

For Hertzoga BK galler det att fortsätta pa den inslagna vägen med en sund ekonomi i

foreningen. Vi kommer under âret att omsätta cirka 3,4 miijoner kronor och ha balans i

ekonomin.

SPORTSLIGT

Att utveckla ungdomsverksamheten sa att merparten av vara spelare I seniorlagen bestâr av

egna ptodukter.

CD For säsongen hat Hertzoga föijande lag i seriespel.
Fotboli:
Herr: A-lag och B-lag

Dam: A-lag, B-lag och C-lag

Ungdom: P00/01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09

Fo2, Fo3, Fo4, Fo5, Fo6, Fo7, Fo8, Fo9

Fotboiisskolan: P-Jo och F-Jo (deitar ej I seriespel)

Motion: Herr 7-manna



Innebandy:
Herr: A-Jag och J-Jag

Ungdom: P03, P05, P06/07, P08, P09, Plo

Fo3/o4, Fo5/o6, Fo7/o8, Fog/b

Hertzoga BK genomforfoljande arrangemang och aktiviteter under ãret.

• Inomhuscupen, 6/i (Fotboll Herr)

• Kick-off ledare, 26/1 (Hertz oga BK)

• Sportlovsfotboll, V.9 (Hertz oga BK)

• Landskampen 1/5 (Hertzöga BK)

• Hertzogakronan, 20/5 (Fotboll Herr, Dam, Ungdom)

• Cykelsafari, 27/5 (FotbIl Herr)

• HBK-dagen, 6/6 (Hertz oga BK)

• Mästarcupen, 16-79/6 (FotbcIl Dam och F-o3)

• 7o-ringarnas cup, 5-6/8 (P-o7och F-o7)

• Genrepet, 24/9 (P-o6och F-o6)

• Utbildning ledare for Landsiagets
fotbollsskola (Hertzäga BK)

• Landsiagets fotbollsskola, V.25-26 (Hertz oga BK)

• C-dipJomutbildning, april/maj (H ertzäga BK)

• Utbildning nivâ 1 med 2-3 träffar
under april, juni och augusti (HertzOga BK)

• Utbitdningshelg for tedare med
studiebesök, april (Hertzoga BK)

• Nyrspromenaden, 31/12 (HertzOga BK)

• Multikulti (Hertzoga BK)

ANLAGGNING 0

Arbeta for att Ilanda IP ska vara en naturlig motesplats for lek och fysisk aktivitet hos Skâres

befolkning.

Heftzoga BK kommer:
Att ha mote tillsammans med K-d kommun I borjan p ret och även senare, och där verka fOr

att Ilanda IP blir en bättre arena med forbattring av befintflga ytor.

STYRANDE DOKUMENT

Hertzoga BK bedriver sin verksamhet enligt foreningens stadgar och styrande dokument som

finns p hemsidan: mfr’tI Foreningsdokument

• Stadgar
• Hertzoga barn och ungdomspolicy

• HandlingspJan mot mobbning, kränkningar och diskriminering

• Medlemsrekryteringsplan



VRIGT

Vi kommer att arbeta for att Hertzoga BK utvecklas som forening under âret.

• Olika aktiviteter fOr att gOra rekiam om HertzOgas verksamhet kommer att gOras
under âret.

• Fortsätta att jobba for ett ökat antal medlenimar.
• Fakturera medlems- och verksamhetsavgifter digitalt.
• Se om Heftzogas klubbtidning kan distribueras digitalt igen.

• Arbeta fOr att fler ska engagera sig I fOreningens hemsidor och pa s sätt
utveckla dessa.

• Jobba for att her medlemmar but engagerade i foreningen.

• Fortsätta att f fier +65 med i foreningsarbetet.
• Arbeta fOr att Oka samverkan med skolan. Inleda en dialog med Ilandaskolan

angâende fotbolisklasserna.
• FOrsöka att hitta olika sätt till att locka ungdomar till att bli ledare i olika

samma nha ng.
• StOdja Multikulti projektet.
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
Herr A4aget 2016

Av $eniorgruppen

Säsongen 2016

Vintertraningen drog igàng redan november 2015 och laget körde 2 pass per vecka
fram till jul, efier vr inombuscup pa $undsta i början avjanuari och framãt har vi
kört 3 pass per vecka. Efter en bra fOrsasong med goda resultat I trningsmatchema
sag vi fram emot seriepremiaren hemma mot Säffle 2. Vinst i fOrsta och oavgjort i
andra mot Forshaga If gjorde afl vi fick en mycket tidig seriefinal borta mot Olme
som var storfavoriter i serien. Här började problemen som höll i sig under vâren,
skador kom, arbete och sjukdom gjorde att vi fick stuva om i laget mest varje match.
Resultatmassigt var vi inte nöjda efter vâren och vi lag i mitten av serien. Hösten
startade även den tungt med en bedrovlig insats borta mot FIF, oavgjort mot Olme
och en ny fOrlust mot Villastaden. Serien var körd och botten närmade sig, där flagon
gang i mitten av augusti lossnade det dock, 7 raka segrar och. 26 maY framât gjorde
att vi till slut kom pa 3 :e plats och endast 3 p ifr.n kvalplatsen. Vi var det klart bästa
laget sista tvã mânadema och det är det vi tar med oss in i kornmande säsong.
Dawood Bethio Yako blev med sina 24 mãl skyttekung i div 4 och han blev även
korad till bästa mf i distrilctsseriema pa VFFs fotbolisgala under hösten.

Hertzoga BK blev ocksã utsedda till Arets Forening 2016 samt att vir tränare Dave
Mosson fick VFf:s hederspris.

Avslutningen pa säsongen och de priser vi fick gör att vi gãr in I kommande sasong
med gott mod.

Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Dave Mosson
Ass tränare Per Andersson
Mâlvaktstränare Jan Ljungberg
Matrial Bo Ekelund
Xtra ass tränare Martin Nygren
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
Herr U

Av Hkan Fallqvist

Allmänt
Med förra säsongens lyckade resultat, kvalplats till div 5, i bakgrunden fick vii r ett tiliskoft av
spelare fran andra foreningar som sokte sig till oss fOr spel I div. 6, mycket fOr det goda rykte som
byggts upp. Sammantaget var det omkring 12 nya spelare sorn sokte sig till truppen varav 2
fortsatte till lräning med A-truppen. Sasongens trupp har varit varierad âldersmassigt och den
stOrsta ãldersgruppen har varit gymnasiestuderande 17-19 r.
Av fOrra árets mánga duktiga l6-.ñngar valde de fiesta att under sasongen hoppa av sitt
fotbollsspel fOr andra aktiviteter och har bara deltagit sporadiskt.
Uttagna till matchspel var 26 spelare ftn U-truppen, 15 fran A-truppen samt 4 pojklagsspelare.

Mi med siisongen
InfOr sasongsstarten sã samlades tmppen och diskuterade det gemensamma màlet som blev all
forsOka uppnã samma goda resultat som fOregaende .r.
Ytterligare mâl med säsongen liar varit all uppnã en hog utveckling av sâväl truppen som hethet,
som spelare individuelit.

Utveckling under säsongen
Utvecldingen bland spelare liar pekat uppãt och pa màlvaktssidan liar vi haft 3 mâlvakter som delat
pa ansvaret under seriematchema, en av dessa tilthOr A-truppen,
Vi liar haft 4 spelare som tillfalligt tränat med A-lag, samt ett antal poj kspelare som tillfalligt
tränat med oss.
flera spelare har under ret ldivit fram och tagit stort ansvar och visat mognad I bade spel och
upptradande I laget.

Träningsnàrvaro
Truppens spelare snittar 1 2/traningstillfälle, tilikommer eli antal tidigare spelare i fOreningen som
gasttrnat sporadiskt med oss. Vi har även erbjudit spelare frii vngre lag aft träna med oss saint
spelare fran A-truppen som varit I behov av all bOrja om efierskador mm.
Deliagarantalet vid vára traningar ökade nâgot under vren al]t eftersom nya spelare anslOt till
truppen, endera som nya eller när vintersportema avslutats, fin maj till oktober var närvaron
1 4/traning.
Vra mâlvakter liar fomtom ordinarie trningar även deltagit I fOreningens mâlvaktstraningar.

Spel, matcher och cuper
Dettagande I HBKs inomhuscup, Forshaga futsalcup, Hallvjm1ändskan fOr pojkar saint seriespel I
division 6 sOdra



Ansvarsomride Namu Kommentarer
Hluvudansvarig Pavao Deronjic
fränare 1 Hâkan Fallgvist Lagansvarig
Cränare 2 Kristian Andersson
Cränare...
konomi

Lnformationsansvarig

Tvättschema

ioskscliema

Stdschema

lrangemangsansvarig

Ekonomi
Laget har inte hafl tillg.ng till egen ekonomi under sasongen.

Avgffler fOr cuper och visst inkop av material liar under säsongen administrerats av HBKs kansli.

Summering
Ett hOgt uppsatt mâl infOr sasongsstarten avslutades med all överträffa della med serieseger och

avancemang till division 5 sasongen 2017.
De fiesta av rets spelare är positiva till spel I HBK även 2017 det ser mycket lovande Ut.

Vi fick ett stort antal nytillskott av unga spelare som nr deras tidigare lag lades ner valde att söka

sig till oss for all de “hört all det är bra här” och all vi liar kiil pa vára traningar, otroligt kul tycker

vi all fã della kvitto pa en bra verksamhet.

Organisation
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
Dam, 2016
Av Fredrik Scherrieble

Allmänt: En positiv grupp med en tro att vinna men utan ffirstãeise vad som krävs,
undantaget eft par yngre själar. Den veridiga gioden fann man snarare i vãrt U-lag
där det fanns en viija att prestera sitt yttersta i varje match, det gay energi. Jag viii
tiilagga att säsongen hade aldrig fungerat om inte Jonas Pettersson, Therese Lückner
Peter Oisson, Par Hjalmarsson, Peter Holmsten, Jonas Maim funnits tiilhands.
Naturiigtvis lite röñgt for tjejema men alla vi iedare yule samma sak under säsongen
och det var aft vinna. Fick även stöd ifrân de yngre lagen vid de matcher som vi var i
behov av spelare bade div 3 och dlv 4. Jag tar med mig tre saker som jag saknat i
princip hela sasongen, det fick jag med mig ifrãn den sista matchen i Arvika. Hannah
Söreklint glidtacklade in en boil en ren och skär viljeinsats, Lovisa Ost som med hart
arbete utan nâns hjälp jobbade tiil sig en höma i slutet pa matchen, samt att mm
dotter var sâ fZ5rbannad aft hon kallade mig gubbjave[ under matchen.
Tank om vi haft denna installning nàgra fler ggr under áret och iangre perioder under
matchema äã hade vi kommit 1-2 tror jag.

Lycka tiil Hampus & Pedram detta fixar ni!

Mál med säsongen: 1-2

Utveclding under säsongen: De yngre har blivit bättre

Träningsnärvaro: God men kan bii bäftre (egen traning bOr bli bättre)

Spel, matcher och cuper

Organisation

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Fredrik Scherrieble
Tränare 1 Fredrik Scherrieble
Tränare 2 Jonas Pettersson
Tränare... Therese Luckner
Ekonomi God Kan skötas av lagmammor

etler Iagpappor.





Verksamhetsberättelse 2016 for HertzOga BK U

Jämfort med säsongen 2015 liar Dam U varit en ngot mindre grupp under 2016. Men fortsatt
liar närvaron for merparten av tjejerna i truppen och de tre ledarna varit god. Det är cirka 25
tjejer som varit med och tränat mer eller mindre regelbundet med gruppen under ret.

Under vintern deltog vi med lag i tv olika klasser i Hallvärmländskan. Under utesäsongen har
var grupp i första hand ansvarat for laget I F16-19. Vi liar ocks regelbundet medverkat i
matcher i div 4 tilisammans med spelare fran A-truppen. Säsongens hojdpunkt var Gothia Cup
där vi deltog I klassen F18. Efter att ha liamnat i en tuff grupp gick vi till B-slutspel dãr vi tog oss
hela vägen fram till semifinal. Det gjorde art vi spelade nästan bela veckan, vilket var en skoj
erfarenhet. Tjejer och ledare akte ifran Goteborg med manga upplevelser och en känsla av art
fotbollsfamiljen ar granslos.

Vi har under aret gjort mycket annat an trãnat och spelat fotboll iliop. Vi har bland annat hjälpt
Göta som flinktionärer i samband med Stadsloppet och Tjurruset samt arbetat tillsammans
under Mastarcupen.

/Kenneth, Andreas och Johan
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
P-00/01, 2016

Av Patrik Bergiund

Allmänt

For andra ret I rad är áldersgruppema 00/01 thop slagna till en traningsgrupp.
Vi trnar tilisammans och fOr señematchema fOr 01 hade vi 2 st dispenser for aft anvanda 00 och

01 stöttade 00 1 deras matcher.
Under säsongens gang fick vi tvâ avhopp frn 01 gruppen och tvà avhopp fran 00 gruppen.

Sä när säsongen avslutades var vi 17 St grabbar fOrdelade enligt 6 st 00 och 11 st 01

Màl med sisongen

Vi fortsatte pa den linje vi ailtid hafi i 01 och det r atE utveckta grabbama till fotbolispelare och vi

skulle vara eft spelande lag. Resultatet kom och har alitid kommit i andra hand.

Della Uink inThrdes även 1 00 gruppen.

Utveckling under säsongen

Tyvärr sâ visade det sig aft truppen var fOr tunn 1 01 och trots vàra dispenser hade vi svârt aft fâ lag

vissa matcher. Bla fick vi flytta 4 at matcher under hOsten pga sjukdomar och skador. Della gjorde

även aft alla som kunde spela fick spela matchema.
Tyvarr fick vi tränare ft.ngâ vra principer som är aft tränar nian inte sã spelar man inte.

Della gjorde val aft utvecldingen pa vissa grabbar inte var sâ scm vi hoppades, medan de som

korde pa har uWecklats bra

Träningsnärvaro

Trots f ledare och fâ grabbar har vi tränat 3 ggr per vecka och pa det tva matcher per vecka.

Dâ vi spelade I tvä señer 00 och 01 innebar det mycket matcher fOr sarsldlt de 01 grabbar som

skOfte sin trining.
Mellan 1 april —21 oktober tranade vi 76 st pass med en traningsnarvaron pa 60 %

Spel, matcher och cuper

Dâ vi hade lag ig.ng I bade 00 och 01 seriema var det ]ite puss lande atE fà till det.

Nu borjar grabbama dra pa sig skador sã ibland fick 00 ta hjap av U-Iaget och 01. fick ta hjalp av

bade 02, 03 och 04

lotalt sett spelade vi 35 scriematcher under säsongen och hade en medelnärvaro pa 68 %



Mahir Suliman spelade alla matcher.

Trots aft 01 utgjorde stommen i OOs matcher gjorde vi en bra insats pa vâren och kom trea i vr
serie och spelade senare pa hOsten i Div I.

Aven liar gjorde vi bra ifrn oss med tanke pa aft vra motstândare ibland var eft till tre ãr äldre.
Vi hamnade i mitten av den tabellen, vilket far arises som väl godkant.

01 spelade I Div. 1, en serie som vi vann efier aft bara förlorat cvà matcher.

Här var motstndet av varierande Mass med jämna matcher mot KB Kariskoga och lnimetorp.

Ovñga lag hOll inte vr Mass och ibland blev det lite väl stora sifftor, tyvarr.

I 01 DM gick vi till semifmal dr vi fl5rlorade mot Degerfors I forlangning efter at ha left med

3-1. Tyvärr sã orkade vi inte stã emot Degerfors hela matchen. Vi hade tvà avbytare som var flidda

02 men fick i slutet av matchen skador och fick avsluta matchen med i stort seff 10 ftiska grabbar.

Inte bättre var det aft domaren bláste av matchen 3 minuter fZ5r tidig, men efter aft han ändrade sig

(villcet var raft, efter pâtalande bade fran oss och Degerfors), s kiarade han inte pressen och

felaktigt godkande Degerfors kvifterings mãl.

Dá var grabbama mentalt slagna eftersom vi hade “vunnit” matchen och i slutminuten faft eft

felaktigt godkant mãl I baken. Vi orkade tyvarr inte resa oss i fOrlangningen och fOrlorade.

Men vi var det bättre laget och var varda en vinst, men vi fOrlorade med heder och aft vi visade

“Fair Play”.

Som ledare var man mäkta stolt Over grabbama efier deras insats.

Vi avslutade sedan sasongen med aft spela Choice Hotel Cup i Vanersborg. En bra cup men tyvärr

sa gjorde vi ingen bra insats och akte ut i kvarten I B-slutspelet.

Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Patnk Bergiund
Tranare 1 Oijan Nord
Tränare 2
Tranare...
Ekonomi Patrik Bergiund
lnformationsansvarig Patrik Bergiund
Tvättschema Patrik Bergiund
Kioskschema Jan-Olof Clevé
$tädschema Jan-Olof Clevé
Arrangemangsansvarig

Ekonomi

0

Laget har en lagkassa som kontinuerligt fylls pa av var egen huvudsponsor Swegon AB



Summering

Sammanhãllningen I truppen är bra och grabbama trivs med varandra.
Totalt seti är vi ledare är nöjda med grabbamas utveclding och särskilt ett flertal grabbars slit med
mnga träningar och mnga matcher.

Efier säsongen tog vi ett uppehâll I en vecka fOr att sedan páborja vinterträningen infOr 2017.
Det är kul att ha grabbar som vill träna och utveckla sig som fotbollsspelare.

//Patrik och Orjan
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P02, 2016

Av Tommy Elfstedt

Allmänt
Vi hat under sasongen lagt mycket fokus pa kringaktiviteter samt att bygga vàrt lag. Ex pa

kringaktiviteter under säsongen:
Kick-off med Paint-bail. träning,
övernattning samt träningsmatch.
Landskamp inför EM pa Friends Arena. Sverige-Waies.
EM-tips for grabbarna med prisutdelning I samband med uppstartsträningsdag inför

höstsäsongen.
Trivselkväll med F1FA-turnering pa storbild som vârt nysrartade spelarrâd ansvarade for.

Avsiutning pa Boda Borg i samband med var sista serieTlatch.
Alit defta sammantaget har lett till en grym lagsammanhIlning och mycket hog
träningsnärvaro under äret. Pa minussidan viii va(digt là av vàra killar ta chansen aft
spela/trana med 01/00. P.g.a. Den hoga traningsnarvaron bar vi inte kunnat erbjuda
tiiirackiigt mànga 03 matcher med oss.

Mâ1 med säsongen
Att hula eft spelsystem som passar var speiartrupp dat alia är och kanner sig deiaktiga i
bade annfail- och forsvarsspel. Aft vi hat kui ihop i gruppen pa bade traning och match.

Utveckling under säsongen
Vi har tagit stora steg som lag i vàrt sal att spela, nãsta steg i utveckiingen blir aft fà upp
fatten i det vi got pa planen.

Träningsnärvaro
Har varit extremt hog, melian 75-80% under perioden apri-september, vi har under àret
skapat en kultur mom laget aft at man inte sjuk, skadad eller bortrest sà är man pa
trän i ng.

Spel, matcher och cuperVu var anmäida i p14 Div 2 och kom 3:a. I den omloftade
serien slutade vi pa 2:a plats. Vi deltog I 3 st cuper under ret och tog oss till A-stutspel i
samtliga vilket var van mài.

t)rganisation



AnsvarsomrAde Namn = Koinmentarer

Huvudansvarig Tommy Elfstedt
Trinare 1 Niclas Modig
Tränare 2
Trinare...
Ekonomi Joacim Wallin Kan skötas av lagmammor

eller lagpappor.

Informationsansvarig Joacim Wallin - “ -

Tvättschema - -

Kioskschema Olga Jogeryd - -

StAdschema Olga Jogeryd - “ -

Arrangemangsansvarig for de triningsgnpper som

arrangerar cuper.

Ekonomi

Summering

0
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P-03, 2016

Av Peter Nilsson

Allmänt
Redan fore vi borjat fôrberedelsema till denna säsong stod de kiart att 2 spelare skull lmna laget
fOr att istället spela i Caristad United. Aft CUFF erbjuder 12-àringar som deltar i a11ianstrningarna

att byta fOrening tycker vi är anmarkningsvart.
Vi skickade även i ir Ut en enkät till alla barn/fOräldrar där de fick svara pa om de skulle fortsätta

spela fotboll i HBK P03. Utiftn svaren i enkäten planerade ‘i sedan kommande sasong. Ày

fjo1.rets 36-manna trupp valde 3Ost att fortsätta spela fotboll I H3K P03 sasongen 2016.
Fore ssongsstart genomfOrdes eft fOräldramOte dr vi gick igenom traningar, serier, cuper m.m.

Mtil med säsongen
Eft stort mâl med sasongen har varit atE forbättra samarbetet 02-laget uppât och 04-laget nedãt. Vi

valde därftir att till vaaje match kalla mInst 1st 04-spelare. Eff annat mâl fOr sasongen har varit att

fortsätta skapa en god gruppsammanhâllning och aft utveckla fotbollstekniska grunder. Aven i ir

har vi haft inrilctning pa passningsspel, spelbredd och speidjup. Vi har ocksA fortsatt med vârt
fokus pa mâlvaktemas utveclding dã de erbjudits aft delta i särskilda mãlvaktsftningar

tillsammans med andra mãlvakter i foreningen.
$om eft led i arbetet med aft “svetsa samman” gmppen och fr att forbereda fOr kommande

flerdagarscuper genomfOrde vi under en helg i början av säsongen ett upptaktslager med

Ovemaftning pa Ilanda. Yfterligare aktivitet vi gjorde fOr aft Oka Iagkänslan var aft vi tillsammans

gick och sag en match i svenska cupen pa Tingvalla.

UtvecMing under sisongen
Trningama liar till stOrsta delen bestâft av stationstraning däi truppen delas in I mindre grupper

och sedan roterat mellan stationema. Tanken är aft varje spelare ska ha sâ mycket bollkontakt som
mojligt varje trning. For aft alla ska fa sã bra utveckling som mojligt har vi nivãanpassat
gruppema. Det har varit mycket teknik, passning och skoftovniagar dir de uppmunlras till aft
använda bãda fOftema. Vi har fokuserat mycket pa spelbredd oth speidjup. Generelit har
utvecklingen i truppen vañt bra och samtliga har gjort framsteg under sasongen.

Träningsnärvaro
I slutet av februari startade vi igng sasongen med 2st traningarfvecka inomhus/konstgras. När vii

maj ovegick till trning pa gras Okade vi traningsmngden till 3st traningar/vecka. Vi har sedan

tränat kontinuerligt ftam till slutet av september med eft 3 veckor Iángt uppehäll I juli. Under
uppehãllet gays ocksã mojlighet till traning tillsammans med 02-laget. pa fOr/vàrsasong var

trauingsniirvaron ca 70 % villcet vi tycker är pa gränsen till godkänt. Efter sommaruppehãllet sjOnk

narvaron även detta ir markant ner till under 50 %. Tyvarr har vi problem med traningsnarvaron I

truppen och da specielit efier sommaruppehâllet. Manga väljer att stuta helt for säsongen ftämst

p.g.a. ishockeyn.



Spel, matcher och cuper
Vi har även I r till största delen spelat med en uppstallning bstende av 1 màlvakt, 3 backar, 4
mittf’ältare och 1 forward. Defta for att ha en grunduppstallnlitg som spelarna känner sig tiygga
med och sorn ir läft aft bygga vidare pa. Under pâgãende mateb liar spelama ofiast haft samma
position under hela matchen, detta fOr aft inte skapa fOr mycket oreda. Mellan olilca matcher har en
del andringar I positioner gjorts.
Vi liar spelat med 2st lag i seriespel. En 1 P13 södra och ett i P13 norra. Totalt liar vi spelat 29st
(l4st + 1 5st) señematcher under säsongen. Till vaije match liar 11 - 1 3st spelare kallats och
traningsniirvaro/tidigare spelade matcher liar till stor del varit styrande fOr hur urvalet har gjorts. Vi
har I ir ocksã nivâanpassat lagen ytterligare lite mer mot tidigare âr.
Under áret liar vi deltagit i 3st cuper. Vi deltog med tvã lag i fOrsasongscupen i Swine, med eli lag i
Skadevi Cup i Skövde och med eli lag i Sommarland Cup i Skara. I .r valde vi aft nivAanpassa
lagen även till de bãda cupema i Skövde och Skara. Samtliga spelare erbjöds aft delta i
fOrssongscupen + yfterligare minst en cup. Vi ledare är nojda resultatmassigt.

I Sunne gick ena laget till final och i de tvâ andra cuperna gck vi till B-slutspel. I Skara vann vi
ocksä B-slutspelet. Som vanligt har det fimgerade utan ngra som heist problem vid sidan om.

Organisation
Ansvarsomràde Narnn Kommentarer
Huvudansvarig Peter Nilsson

Tränare 1 Ulf Gustafsson

Tränare 2 Marcus Adolfsson

Tränare 3 Milcael Sundin
Tränare 4 Jonas Erilcsson
Ekonomi Ledama
Informationsansvañg Ledama
Tväftschema Ledama

Kioskschema Ledama
Städschema Ledama

Arrangemangsansvarig Ledama

Ekonomi
När säsongen inleddes var saldot pa lagkonto 46.924kr.
Vi har i âr inte arrangerat nãgon cup eller pa annat sail j obbat Cör att fâ in pengar till laget.
Efier kostnad fOr upptaktsläger, cupavgifier m.m. är saldot vid asongens slut 4.000kr.

Summering
Det har vañt en sasong med blandade resultat. Spelmassigt är det ganska ojänmt frthi match till
match, det positiva hr aft när vi spelar vârt basta spel kan vi spe[a ganskajamnt med de främsta
lagen I 1net. Det stora problemet har som vanligt varit närvaron under hOsten. Trots en trupp pa 30
spelare nhr sasongen startar har vi svrt aft f°a fuilt lag de sista inatchema pa hösten. For att fã ihop
lag liar vi använt spelare ftn F03, P04 och P05. Aven om det ir bra fOr spelare fran de yngre lagen
aft prova pa spel med äldre mâste det till en attitydforandring Utr man inte slutar mitt i säsongen
fOr att nãgot “roligare” dyker upp utan aft man visar lagkanslc och fuillOljer sasongen som man
pâbOrj at.

0

0



Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P04, 2016

Av Marcus Henningsson

Aiimthit

Vi har under ãret vañt fyra tränare som delat pa ansvaret aft planera och genomfOra
traningar. Under ret har vi hafi 28 spelare I trning. I mojligaste man liar vi fOrsökt
dela upp traningsgruppen i grupper om 6-8 spelare flr aft ra en bättre kvalitet under
träningama.

Ma! med sãsongen

Mãlen fOr säsongen har varit aft fOrsöka f sã mãnga som mojligt träna sã mycket
som mojligt genom aft genomfora sã roliga träningar som mojligt. Fotbollsmassigt
har vi betonat spel och olilca former av spelovningar for aft öka spelamas
spe1ftrstâe1se. Vi har fokuserat pA aft fiirsöka hãlla bollen mom laget och aft spelama
ska hAlla sina positioner.

Utveciding under sãsongen

Under âret har vi seft aft vãrt fokus pa spel och spelovningar har geft resultat.
Det kinns som aft gruppen har blivit mer homogen. Det är spelama som kom in pa
en lagre nivA infOr säsongen som har utvecklats mest.
Vi har dock ett valdigt stort spann frAn de bästa till de 1ngst ner pa skalan. Ofta
hanger detta thop med traningsnärvaro. Försöket med aft vissa spelire fick prova pa
aft träna i en hogre ãldergrupp tycker vi fOil väl Ut oth kan sporra de som har ett stort
intresse fOr fotbollen nnu mer.

Träningsnärvaro

Vi har under Aret genomfort 50 träningar, tvA gAnger I veckan under april och tre
gAnger i veckan maj och framAt. I stort bar vi haft en väldigt bra traningsnarvaro.
Snittet pA träriingsnärvaron ligger pA 63%. Vi har eft gang pA 12-14 spelare som
ligger pA over 80%.



$pel, matcher och cuper

Vi har spelat 28 seriematcher under ret i tvã olika serier. (11 vinster, 6 oavgjorda

och 11 fOrluster). Resultaten var blandade men de fiesta matcher har varitjämna. Vi

har fOrsökt anpassa lagen nâgot efter det förväntade inotstndet.

Under ãret deltog vi i DM där vi förlorade mot Degeifors I semifinalen. Under ãret

har vi dehagit i 4 cuper, Karl Hedin cup i $unne, Eds Sommarcup, färgelanda cup

och Eds Vintercup (futsal). Det har varit blandade resuhat med en semifinal i Eds

Vintercup som främsta prestation.

Organisation

Ekonomi

Vi har precis som tidigare ir salt Newbody for afl finansiera k[idkOp. Vi har lagt Ut cirka 25 000 kr
pa cuper under iret. Dessutom har vi kopt in en del material. Just nu har vi en lagkassa pa cirka

65 000kr

Summering

$ammanfattriingsvis kan vi se tilibaka pa en lyckad säsong. Killama verkar tycka att

det ar roligt med fotboll i och med att vi har haft en bra uppslutning pa trãningama.

Utvecklingsmassigt ligger vi i nivâ med ovrigt fOreningar i trakten vilket är ett kvitto

pa att verksamheten fungerar.

0

0

0

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Marcus Henningsson
Tränare 1 Mattias Karisson
Tränare2 Per Elbi
Tränare... Per Gummesson
Ekonomi Marcus Henningsson Kan skotas av lagmammor

eller lagpappor.

Jnfonnationsansvarig Lotta Palmqvist - -

Tväffschema Christina Hogberg - -

Kioskschema Christina Hogberg - “ -

Städschema Christina HUgberg - -

Arraugemangsansvarig FOr de traningsgrupper som

arrangerar cuper.

0



Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
P05,2016

Allmänt
Vi har genomfort en fm och givande säsong i P05 med fortsan god utveckling individuelit fOr
mnga spelare och även kollektiv utveckling av spelet pa trantng och match. Aven vi som ledare
har utvecldats tack vare ldubben, utbildningar, eget intresse, god dialog, sammanhãllning, utbytet
med Hkan Werme och andra ledare samt ledar-resan till Norrkoping.

Spelartruppen har varit 3 6-38 aktiva spelare under säsongen. Stamningen har varit god totalt sett.
Vi har samtidigt haft en lärorik process med ett par spelare soin hafi utmaningar med aftityd och
hnpulskontroll. Genom god dialog mellan ledare, spelare och IEOräldrar sâ har vi hanterat detta pa
ett bra sätt med mâlsattningen att utveckla och hjälpa spelarna med verktyg fOr att kunna hantera
vissa situationer bättre.

Vi har en bra fOraldragrupp som ställer upp kring laget med gda arbetsinsatser och en stottande
attityd. Totalt seff har vi sett en mycket fin utveckling individuelk, spelmassigt och socialt I vr
lrupp.

Màl med säsongen
Värt mãl med säsongen var aft trana och spela utifràn $venska fotbollsförbundets och
Hertzögas spelarntbildningsplan. HertzOgas spelarutbildningsplan r ett vrdeffihlt material som
hjalper oss aft fokusera pa rätt saker. Tillampning och träningsmetodilc enligt utbildningama med
Hákan Werme. Samt standig utveckling genom “egen-studier’, täta avstamningar mom ledarstaben
och med Wenne. Utbildnings- och inspirationsresan till NorrkOping var mycket givande fOr aft
fortsafta kiubbens och lagets spelar- och ledarutveclding.

Vrt mãl med säsongen var aft ha sa mánga som mojligt med i traning och match. Konkret yule vi
ocksâ hOja ttiiningsnarvaronjamfort med 2015.
Mãlet var ocksà aft spela mnga matcher — for att fã träna pa att utfOra de moment vi övar in pa
traningama - sâ mânga g.nger som mojligt.

Instillning: Vi vill ailtid ha en god installning till traning och match. Defta innebär kampaglod och
aft ailtid fOrsOka gora sift bästa. Det innebar ocksã aft man har en positiv instal]iiing och stOftar
lagkamratema I med- och motgng.

Värdegrund:
Vr màlsäftrüng infOr sasongen var aft kontinuerligt arbeta med och ha en dialog kring kiubbens
vardegrund och vad den betyder for oss:

• I HBK:are finns Hjãrta och mod
• I traning & match finns Boll och gladje
• I fOreningen finns Kamratskap och engagemang

Individen:
Vi har lagt stor vikt vid aft utveckla spelama individuelit. Varje spelare ska utveckla sina
färdigheter när det galler vandningar, finter, driva boll, passningar och skott.

Laget:
Vi har lagt stor vikt vid aft utveckla spelet enligt Nivã 2 1 $vFFs oth Hertzogas
spelaruthi]dningsplan: medspelare nära, kollektivt spel med f spelare. Var ambition är att vara



mycket konsekventa och vi har lagt den mesta tiden pa individuella ovningar integrerat med
smãlagsspel. Denna modell har gett goda resultat.

Utveclding under säsongen
Genom all konsekvent jobba utift.n byggstenama ovan och ‘r traningsmodell som bygger pa
$vFFs och HBKs spelamtbildningsplan, har vi sell en stark utveclding hos individer och kollektivt.
Tre triningar per vecka och mnga matcher ocksã varit vilctiga byggstenar i den goda utvecklingen.

Apr: 2 fräningar/vecka
Maj-Sep: 3 trningar/vecka (sommaruppehall under juli, dâ erbj Od vi spe1-trning 1 ggr/vecka)
Okt-Mar: 2 traningar/vecka (1 Futsal, 1 Và,mäs fotbolishall)

I slutet av september arrangerade vi en avslutning med udda fotbollsgrenar. Kvallen avslutades
med pizza och all spelama fick ta emot medaijer och diplom for en väl genomford sasong. Ledare
och arrangemangsansvariga (Ufrika och Victoria) uppmarksainrriades fl5r fina insatser under
säsongen. Q
TrãningsnArvaro
Totalt sell har vi genomfort ca 60 traningar under perioden april-september.
Vi liar varit ca 25 spelare I genomsnift per trning. Den Owe tredjedelen av trningsflitiga spelare
har mycket hog trthigsnarvaro och della liar ocksã visat sig nLir det gailer spelamas utveckling.
Dessa spelare har haft en extra god utveckling — “det man tranar pa, blir man bra pa”. Totalt sell
liar vi hOjt triningsnarvaron — i ir hade vi fler spelare som nãdde 50% och uppát i traningsnarvaro.

Utbyte mellan lagen:
P04: ca 10 spelare totall liar deltagit i match och traning med P04 under sasongen
P06: ca 10 spelare fr.n P06 liar deltagit i match och traning med P05
$ommarhalvãret: Utbytet med P06 har fungerat mycket bra tack vare tat dialog och samrna
traningsmetodik. Vr mãlsallning ir ocksã all utOka och fOrdjupa samarbetet med P04.
Vinterhalvãret: Under inomhus-sasongen har vi slagit thop ttäningama for 06/05/04 enligt nedan:
Vi är mellan 10-20 spelare per traning under vintersasongen hittills. Utbytet mellan de tre
âldersklassema flingerar mycket bra under vintertraningen - och leder till utveckling for alla
spelare! Det starker ocksä ldubbkanslan och bidrar till erfarenhetsutbyte oci lcunskapsoverftiring.

$pel, matcher och cuper
• Vi liar haft lag med i tre olika serier. ()
• Totalt spelade vi ell tiotal traningsmatcher i april ocli ett 40-talseriematcher under maj

september.
• Vi deltog i ell flertal inomhuscuper där vi blandade lag mellan 04, 05 och 06. Vi deltog i

fyra utomhuscuper: Eds sommarcup, Sun Cup, Matraxid Cup (Norge) ocli Kop-bamvagn
cup i Skoghall (9-manna Rr all forbereda oss for nästa sasong). 3 lag i vane cup, med 30-
talet spelare per cup, samt spelare frin P06 och även 04:or.

Vi kommer att vara med i flera inomhus-cuper (Futsal+Konstgras) under hOst/vinter (04/05/06 i
mixade lag). Vi kommer även aft delta i Futsalserien for 04:or där vi blandar 04/05/06.
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Organisation

Ansvarsomr&de Namn Kommentarer

“Huvudansvarig” Bjöm Norén “Delat ledarskap” och
delaktighet är várt motto i P05

Tränare Daniel Larsson
Tränare Magnus Larsgrden
Tränare Henrik Nygren Deltar som Traningscoach när

Henrik hinner samt ofla som

Matchcoach
Tränare Martin Persson Matchcoach numera
Ekonomi Ufrika Sewik
Informationsansvarig Magnus Larsgrden
Tvättschema Magnus Larsgrden
Kiosk- och städ-schema Ulrika Sewik & Victoria

Berggvist
Arrangemangsansvarig Ulrika Sewik & Victoria

Berggvist

Ekonomi

• Finansiering for cuper och träningsoverall: Pa fOräidramötet beslutades afl erbjuda en
träningsoverallsjacka till spelama och samtidigt även haka’ in rets cupavgifter samt
reducera fOr eft beräknat sponsorbidrag per spelare. $arntliga spelare erbjOds att “köpa sig
ifia” altemativt sälja tvã olika fOrsaljningsaltemativ. F lera spelare sâlde mer an
miniminivãen och genererade ytterligare pengar till laget.

• Kassa: P05 liar ett tiligodo (underkonto) hos Hertzoga BK uppgâende till ca 20 tkr.

Summering
Vi har hafi en rolig och stimulerande fotbollssasong 2016! Tack vare en god traningsmetodik och
kontinuerligt arbete med installning och vardegrund — har vi nu en mycket god plattform fOr
fortsaft spelar- och ledarutveclding. Vi upplever ocksá ett bra stöd fran foreningen när det
gäller träningstider, matchplanering, domare, utbildning, “boliplank” med mera. Vi är stolta

att representera Hertzöga BK!



0
0

0
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P -06, 2016

Av Hkan Wenne

Allmänt
Vi har tränat 2ggr/vecka fran april-sept samt en extratrning tilisammans med P05 for de som viii

träna mer in 2ggr/vecka samt deltagit med 3 lag i seriespel sarnt spelat cuper. Under peñoden okt

mars liar vi genomfort Bolilcul pa tisdagar saint fotbol1strning pa lordagar tiilsammans med P-05.

Känsian är att bade barn och fOräidrar tñvs tillsammans och vi har som ma! att skapa en positiv

upplevelse när bamen är pa traning eller match. FOr att kunna skapa positiv upplevelse med

fotbolien har vi hog aldivitetsgrad pa traningar, deltagh med mánga lag i seriespel och deitagit I

ftertalet cuper fdr aft barnen ska f spela sâ mycket fotboll sorn de viii och fã uppleva gldje och

gemenskap som skapar ett iivslangt intresse fOr fotboli. Ambidonen r aft alla ska fã tillgng till

traning och match i den utstraclcning de sjalva onskar. Har man andra idrofter även vir-sommar sã

gr det bra men dá gaMer det aft prioritera fotboll de tififallen de inte krockar. De som viii träna

mer an 2ggr!vecka far den mojiigheten tillsarnmans med P05. Aven de somvill trana aret runt ska

fa mOjiigheter till 2 ggr/vecka under hOst/vinter men vi betonar aft vinteridrofter gár fOre och aft

defta ar extraaktiviteter om det ür sâ man har andra idrotter.

M1 med süsongen
Det Overgripande mâlet fOr ledarna är aft skapa eft fotboilsintresse fOr barnen genom aft:

• Utveckla fotboliskompetens
• Bidra till upplevd personlig framgáng
• Fã vara kreativ genom aft ta egna beslut
• Bli bekräfiad
• Positivt beteende

Utveckling under säsongen
Sorn redskap fOr aft uppnâ det overgripande mâiet liar vi hail de1m1 mom 4 fardighetsomrãden.

• Teknik- Bolikontroll, driva!dribbia/vanda/skjuta pa nindagar och Passningsspel med

spelbarhet och speiavst.nd pa onsdagar

• Fysik —Koordination och snabbhet
• Taictisk — Anfallsspel-Utgángspositioner, spelbarhet, roller, fOrsvarsspei- Atererovring

Psyidskt —Aft fa lyckas, känna tillhoñghet

Träningsnärvaro
Fran april-september har vi genomfiirt 46 traningar ma.ndagar OCh onsdagar med en traningstrupp

som liar växt under âret med 43 barn som deltagit och 30 1 sniti/Iraning. 16 fredagstraningar liar

genomforts tilisammans med P05. Bollkulsaktiviteten okt-mars liar vi haft 14 barn sorn deltagit

medan vi snittat pa io varje tilltàtle. Vintertriiningen tillsarnmans med P05 var en uppstart där det

var 6 i sniff pa traningarna med en variation fran 3 till 8.



$pel, matcher och cuper
Vi har deltagit med lag i PlO Brun. GrOn och Rod. Jämia Cup i Sinne med 2 lag, Sommarcupen

Ed 3 lag, Matrand Cup 4 lag, 1 O-ringarnas cup 3 lag, DNB Cup I lag, Under vintermnadema har
vi deltagit I Vintercupen och TOsse cup i ffitsal med 1 lag, Vácupen Degerfors 1 lag,

Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Hkan Werme
Tränare 1 Michael Bäckström
Trilnare 2 Johan Meijer
Trilnare... David Karisson
Trinare... Thomas Roif
Trinare... Kenneth Jogemyr
Ekonomi Charlotte Welander Kan skOtas av lagmammor

eller Iagpappor.

Informationsansvarig Elm Johansson - “ -

Tvattschema - “ -

Kioskschema “ -

StAdschema - -

Arrangemangsansvarig for de franingsgrupper som

{ arrangerar

Ekonomi
Inkomster under ret har varit 10-ringarnas cup där laget gjorde en vinst pa 115000. Utgffler har
varit inkOp av traningsoveraller och komplettering av träningskit där fOräldrarna erlagt

kosthadema. Ovriga kostnader är i samband med cup där avgiftema inte overstigit 100 kr även om
cupen varit dyrare.

Summering
Totaltsett ett bra ir där det har tililcommit 9 nya spelar och en liar lämnat vilket gjorde att vi

avslutade med 43 spelare. Trots en procentuell okning av gruppen med 25% sä är knslan ir aft vi

har en stark gemenskapen mellan barnen men även en bra sarnrnanhâllning I fdraldragruppen. Flera

av de nya tillkom till hösten men vid genomfZ5randet av 10-aringarnas cup deltog 36 barn med

respektive firä1der av 38 dãvarande. Den starka gemenskapen syns även när vi spelar cuper ex. I

Ed med 30 spelare och Matrand med 33 spelare. Barnen har utvecklats I spelet fotboll och kan
därmed känna aft man lyckas och fã positiv feedback fran tränare och fOraldrar villcet bidrar till

upplevd personlig framgng I samband med fotbollsspelet. Vidare har fortsaft aft utveclda

sarnarbete I traning med P05 men .ven han spelare som deltagit I matcher/cuper (8st). P07 har hail

mOjlighet att ha spelare med en gang i vecka sâ vi samarbetar bade upp och ncr i âldersgruppema.

lO-ringarnas cup var eft fantastiskt arrangemang med 41 lag (8 tag I ko pa pojksidan) där alla

bidrog till aft genomfora cupen pa eff strJande vis och med herOin godkant fran deltagande lag. Nu

ser vi fram emot 2017 och stor del av ramplaneringen hr kiar och delgiven till fdräldrar.

0
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P07,2016

Av Peter Johansson

AIImänt
Vi oppnade upp áret med Föräldramöte fUr att dra lite rilctlinjer och info infUr vad som komma
skulle. Vi var defta ir 4 ledare + undertecknad som ir med runt laget. En sammanfatthing av som
sades och vad vi bestamde gick Ut till de som inte var närvarande vid föraldramötet och det verkar

som de fiesta tagit del informationen pa nâgot sätt. FramfUrailt fUrsOkte vi vara tydliga med ârets
viktiga ãtagande Genrepet som kravs visst ansvar aft stäfla upp pa samt aft det är en bra lrdom
hifir 1O-ringamascup nästa fotbollsr. Kiosktider och $tadtaganden liar fungerat bra i och med

aft nãgra foräldrai ãtog sig ansvar fOr defta, det uppstod dock ágra tillf.flen under kioskveckan där

vi inte hade nágon bemanning men det löstes genom aft undertecknad fick hoppa in. Upplagget

infZir säsongen liar varit aft vi from Maj-Juni samt Aug-Sept körde tvã traningsffllfällenlvecka.

Samt aft vi hade nãgra tillfàlien i fotbollsliallen under April ni.nad. En fOrfrágan till
fZiraldragruppen gick ocksã Ut om intresse fanns aft träna inonihus under vinterhalvret fOr de som

jute hade nâgon annan idroft men inget intresse fanns dã det ccksâ krävdes aft nãgon
flrälder/1edare skufle ta tag i ev traning dâ undertecknad har andra ãtaganden under vintem. Vi har

haft 32 St idliar I traning denna säsong, alla utom 4 St bar varii med ocksâ pa matcher under ket.

M1 med sisongen
Inga uftalade mâl men tanken är och har alitid varit aft lia roligt ccli det underlättas med aft man
liar fier resurser och bra planering runt laget vilket var eft av rnâlen fir sasongen. Vi hade som

delmãl aft försoka fã in lite mer 7-manna inspfrerad traning mot slutet av säsongen dã vi skulle

spela Genrepet ocli det lyckades vi fa in nãgra traningar.

Utveckling under säsongen
Dã fokus under säsongen och under traningama vañt inrilctat p. mycket bollkontakt, smàlagsspel

och passningar sã har vi seft stor utveclding om vi jamfiir uppstatt med avslutning pa ssongen.

Vra traningsupplagg liar i stort seft varit likadana under säsongen. Vi har efter gemensam

uppvirrmiing delat in alla i grupper ocli fUrdelat dom pa stationer. Stationema liar varit uppdelade I

olika teman, tex spel, teknik, lek, passningstraning, skoft. Denna uppdelning liar varit lyckad men
IUrutsäfter aft det finns ledare eller föräldrar pa plats som kan hj alpa till vilket det oftast liar varit.

Undertecknad har även tyckt aft utbildningar samt mentorskapet med Hkan Werme har varit
nyttiga samt aft vi liar fâft spelarutbildningsplan ocli f{ertzogas riktlinjer scm bas i ledarrollen

vilket skapat trygghet i det man gjort. Vi liar även haft samarhete med 06:orna dâ vi har erbjudit de

som vill träna ett pass i veckan, forfrãgan gick Ut till fUräldragruppen och det var ca 10 St som

anmälde sift barns intresse for defta. 5 St vid varje tillfälle ficl sen chansen aft träna extra.

Träningsnirvaro
Vi har hafi 36 samlingar under ret (traningar + matclier+cuper) och haft en närvaro pa 72 ¾ bland

idliarna och ledama



$pel, matcher och caper
Andra ret dâ vi äntrade VFF:s poolspel P 09 svart grupp. Vi anmädde även detta âr tre lag till spel
och hamnade även defta iir I samma poolspel vificet är en bra isning cia logistilcen blir hanterbar.
Oftast sâ var vi 7-9 St I varje lag villcet medfdrde mycket spehid vid varje matchtillfälle. Det var 3
poolspelstilfallen vr/host och eft utav dem var vi ansvariga fi5r. Vi deltog ocksâ I 5-manna cupen I
Grums vilicet var en bra cup och som fick avsluta vársasongeit. Sen hade vi som sagt várat eget
Genrep vilken ocksã ftOt pa bra, bra samarbete med f07 och föräldrar som ställde upp pa syssloma.
Killama tyckte ocksã att det var en lyckad dag och att de äntligen fick prova pa 7-manna i
matchspel. Vi hade tvâ lag med I cupen villcet medfdrde ett kanske fdr stort antal avbytare I varje
lag men vi var fOr fa for att ha med fre lag, men de fick ganska mycket speltid ndá.

Organisation

Ekonomi
Vi har hafi en lagfirsaljning av presentartikiar vilket gay lite klirr I kassan. Detta la vii lagkassan
och har bla använt till cupdeltagande, inkop av lagtalt samt utgifter fbr diverse (korv, glass till
avsluttiing). Grabbarna har kOpt en 1ngarmad troja vi]ket de betalde ur egen ficka. Vi fick ocksa
till en sponsor (WAFAB) som tryck pa denna vilket ocksä ga en peng in pa kontot. Genreps
pengama äi vid dags dato ej summerat men ska fOrhoppningsvis och se ge en liten vinst som delas
med f07

0

0

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvañg Peter Johansson
Tränare 1 Anders Backman
Trithare 2 Jakob Leo
Trnare 3 And teas Wennberg
Tränare 4 Rafael Gzergorek

Ekonomi Anders Backman
Informationsansvañg Anderas W+RJohansson - “ -

Tvättschema Peter Johansson - “ -

Kioskschema Jan Ohlsson - “ -

Städschema Ida Beckman - “ -

Arrangemangsansvarig Peter Johansson Genrepet

0

0

Summering
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P-08, 2016

Av Daniella Kresnik Wiman

Allmänt

FOrsta sasongen med poolspel och tvã traningar i veckan.

MiiI med säsongen
Mãlet for säsongen bar varit att skapa en gemenskap OCh en vi-knsla bland killama.

Utveclding under säsongen
Vi har hafi en fm utveckling i laget. Killama känner sig trygga med oss ledare, vificet
marks under traning dã de vänder sig till oss tränare istället fOr en förälder.

Träningsnärvaro
Vi har hafi en god traningsnarvaro. Det har i snitt varit 25 killar per tillffille.

$pel, matcher och cuper
Vi har deltagit i flera poolspel under säsongen samt en cup.

Organisation

Ansvarsomràde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Daniella Kresnik Wiman I

Anna Lagergvist.
Triare Anders Lennhagen
Tränare Kim Jemail
Tränare Johan Norman,
Tränare Anna Gullbrandsson.
Ekonomi Anna GulJbrandsson. Kan skötas av lagmammor

etler Iagpappor.
Informationsansvarig Daniella Kresnik Wiman / - -

Anna Legergvist
Tvättschema -“ -

Kioskschema Foraldragruppen -“ -

Anna Carlsson, Liv
Estenstad, Maria
Beckman, Karin Rudehev

Städscherna Se ovan -“ -

Arrangemangsansvarig For de träningsgrupper som



Summering

Efiersorn vi pa papper har mánga spelare sã valde vi aft stäfla upp med fyra lag i tvâ olika poolspel.
Det stäflde raft sã stora krav pa oss som ledare och vi insâg ati det var tuffi att fã thop spelare vid Q
nâgra tilithilen men desto mer speltid fOr nâgra spelare. Vi haie Onskat en “aft tänka pâ”-lista inf&
hemmapoolspel men vi ilirde oss efterhand.
Trthiingsmässigt har det varit bra. Vi har forsökt aft variera oth utmana spelama. Vi ha ThU eft goft
flOde I trâningen med hjälp av aft dela in i mindre grupper odh att ha stationer.
FOr de spelare som hade mojlighet ákte laget ocksã pa Cup till Degefors.

0

Ekonomi
Vi valde aft sälja New Body och det gjorde aft laget kunde b&ja pa en lagkassa. fOräldragruppen
har ocksá gjort det mOjligt aft tjäna extra med hjalp av grill vid Iiemmapoolspel.

0



Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P-09, 2016

Av Tobias Hansson

Allmänt
Första àret for P09 om man inte räknar med bolikuL
Den aura fiesta fran ret innan var med och kOrde.
Di jag var sjilv pa bolikul till aft nu vara 6st ledare liar varit skOnt.

Mil med säsongen
Vi har inte hafi nãgot dfrekt màl fOr säsongen rent sportsligt.
Vi bar mer fokuserat pa att fa en bra uweckling och alla har haft det kul.
fokusering bar legat pa tekning, bolilcontroll & fã till hyfsad ordaing pa spel.

Utveckling under säsongen
Stoooor utveckling pa dom aUra fiesta, vissa kunde driva en b11 utan aft snubbla
till aft drivaboll i fart och kunna fâ till avslut i samma rörelse.
Göra teknikbanor fran problem till aft lätt ta sig igenom. Riktigt kul.

Träningsnärvaro
Vi har hafi bra traningsnrvaro, legat mellan 25-3Ost pa varje iiral1e.
Smalnade av lite framât hösten när fOräldrama inte ville stá dar i regn ©

Spel, matcher och cuper
Vi bar spelat nãgra matcher under aret, har vañt 4-5 tillfällen som vi bar fft ihop lite matcher.
Har fart beröm av ledare vi mOft aft vi bar duktiga ldllar som redan flu spelar bra fotboll.
fart till bra passningsspel och mycket avslut i matchema villcet vi ocksâ pratade med grabbama om
innan matchema aft fdrsoka tänka pa.

Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Tobias Hansson
Tränare 1 Fredrik Vikstrom
Trünare 2 Niclas Johansson
Tränare... Tommie Lyckesol

Tobias Arvsell
Martin Johansson

Ekonomi Elm Johansson Kan skötas av lagmammor
eller lagpappor.

Inforrnationsansvarig
—

j - “ -

Tvättschema Inget detta ár - “ -

Kioskschema Inget della r - -

Städschema Inget della âr - -

Arrangemangsansvarig Inget della at — for de trningsgrupper som



)/4v/A

arrangerar cuper.

Ekonomi
Vr kassa ir torn som ni ffirstâr.

Summering
Vi lämnar 2016 med gott mod och ser ftarn emot ár framför os s med mycket matcher & roliga tider
tilisammans

0

0

0

0
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK F02 - 2016

Allmänt
Under inledningen av säsongen slutade de 01 -spelare som vi hart I truppen. Ytterligare en spelare
stutade. Var mAlvakt Elm blev tidigt lAngtidsskadad och vi stIl des därmed infi5r ett
rnAlvaktsproblem som lopte hela säsongen. Vi tränade aidrig med mãlvakt, och vi fick be om
mâlvaktsstöd inflir varje match hela säsongen. Eftersom trupper krympt till 14 utespelare blev vi
även beroende av att fà tillskott av spelare fran F03.
Detta var ocksA äret dA vi var ordinarie arrangor och deltagare I Mstarcupen.

MãI med säsongen
An fdlja foreningens ungdompolicy
Aft fortsätta utveclda laget; bolikontroll, spelfOrstAelse, spel med boll, spel utan boll

An etablera eft spelsystem baserat pa spel over hela pIane
Att öka dosen styrketrAning och prehab
Aft delta i Mästarcupen
Aft ha eft lag i seriespel QMt delta i Eskilscupen
Aft spela DM flr FOl och F02
Aft fortsatt bygga lagandan
Aft träna tre g.nger per vecka under huvudsasongen

Utveckling under säsongen
Laget utvecklas kontinuerligt. Spelet blir bättre och bättre. Vi har flera gänger ffitt berOm av
rnotstAndamas ledare fOr aft vi spelar fin fotboll. $pelama utveeklas i lite olika takt och nägra
spelare har tagit stora steg framAt. Vi är nog ledande 1 Värmland spelsystemmässigt. Vãra stOrsta
konkurrenter QBIK, Arvika och Rävâsen utvecklas ocksä, men är fortfarande beroende av enskilda
toppspelare f’ör aft kunna slã OSS.

Träning och Träningsnärvaro
Denna säsong fortsafte vi var utomhustraning pa konstgraset tv ganger 1 veckan nda fram till
början av december dã vintem kom. Vi kOrde lordagstraningar med futsal pa Ilandaskolan fran
november. fran mitten januari kOrde vi f’straning pa Skâreskotan vane mândag, vilket vi fortsatte
med april Ut. Vi utökade även flitsaltraningen med trning pa Ilandaskolan pa onsdagar.
Den 21 :e mars kunde vi bOrja med traning tva pass i veckan p konstgrset, vilket vi foitsatte med
aprilut. 0
Vi har under säsongen genomfOrt 90 traningar.
Halva laget hade en fräningsnärvaro pa over 65%. Nâgra spelare hade under vintem nâgon parallell
idroft, och en del hade ven till viss del parallella aktiviteter under ordinanie säsong.
De spelare som sâ önskat har ffitt träna med F00 och U-laget
En majoritet av lagets spelare deltog utOver detta 1 Värmland fotbollsfOrbunds zontraningar ffir
flickor 14 och även de specifika futsallager som arrangerats.

Aktiviteter
Vi genomforde en kickoff 22-23 :e april. Vi bokade Hagudden av E(ils kommun. Vi Overnattade och
genomfOrde flera olika gruppOvningar.
Ijuni var hela laget pA Friends Arena och sag Sveriges genrep infOr EM mot Wales.
Säsongen avslutades med en aktivitet den 12:e november. Vi fick lektion I och provade pA curling.
Därefter at vi middag pA Alfies.

2IH



Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK F02 - 2016

Speff, matcher och cuper

Denna säsong blev den ftamgãngsrikaste I lagets historia, deft trotsen tunn tmpp och avsaknad av
egen mâlvalct.

Hallvärmlandskan

Sasongen inleddes med aft vi spelade Hallvärmlãndskan.
Gmndspelet gick bra, och vi förlorade bara en match och gick tilt A-slutspel.

[ablil Totlit

lag S V U F GM-Ill U P

FasI 6 5 C 1 16-4 i 15

6 4 1 1 12-3 13

flonsIrandS IF ;Oo 6 4 1 3 16-7 3 13

flo IF 6 2 1 2 46 7

SF Sit !SSICeFF 6 1. 2 3 2-6 5

3 1 1 4 7-13 12 4

6 fJ 2 -1 2-J 7 2

I A-slutspelet hamnade vi till slut 3 :a efter jamna matcher och C]1 avslutande seriefinal mot

Rävâsen sorn vi fOrlorade..

111611 101111

S V U F GIt-IM U P

3 2 1 0 3-0 3 7

rnoo IF 3 1 1 1 2-2 0 4

________

3 1 1 1 3-2 -t 4

ilorrOIrarDo ,Fji 3 0 1 2 1-3 -2 1

Vintercupen Degerfors

I början av februari spelade vi Vintercupen pa konstgras inomhus I Stora Halla, Degerfors.
En thmering där vi hade lite oflyt med uddamâlsfOrluster och oavgjorda resultat.
Vi hamnade fOr ovanlighetens skull sist i tabellen.

S V 0 F •- P

1. RävseraIKLg1 5 4 0 1 7-I 6 12

2. r1orr3trnds IF S 3 2 0 1-2 3

3. R6vsens 1K La 2 5 1 3 1 3-3 2 6

4. Orebro 5K Söder 5 1 2 2 34 -1 5

5. Degerfcrs IF 5 0 3 2 3- -4 3

6. Herog 5K 5 0 2 3 -6 2

I matchen om 5:e pris vam vi over Degerfors med 4-1, och ãkie hem med en go känsla.



Verksamhetsberättelse Hertzoga BK f02 - 2016

0

0

0

0

4
AIF Indoors

Nsta framgàng blev en seger I AIF Indoors efter flnalvinst trot Bengtsfors.

F-02 : Slutspel A

I I
HtzkK

: ötr DJ 1k

I U.l.lJ)

Hkk
j HIsk P

PrarB -

AdknBIfl5
‘ LI

Var fOrsta cup/serieseger pa flera âr.

IXL1AIJAPJGI

41.



Verksamhetsberäilelse Hertzoga BK F02 - 2016

Mästarcupen

Helgen fore midsommar kom säsongens hOjdpunkt Mästarcupen.
Gruppspelet avslutades med seger mot ärkerivalen Arvika och revanch fOr fOr tvA DM

finaWOrluster. Vi blev därmed tváa I gruppen efier Brommapojkama, och fick därmed chansen att

spela A-slutspel om dom fina placeringarna.

Group Grupp D (Gruppspel fredag)

SeIci Grup; U (GipprI frethpl ‘

Team GP W T L GF GA +1- TP

1 a 3 3 0 0 22 0 22 9

2 3 2 0 I 3 5 -2 5

3 ii 3 1 0 2 2 5 •4 3

4 sii 3 0 0 0 6 -76 0

I A-slutspelet lyckades vi slã Sandãkem fran Umeä, men fick distinkt stryk av AIK och Irsta.

Group Grupp E (A-sIutspel fordag)

S&ect rup E (A-Juisp& I6rda) V

Team GP W I L GF GA +1- TP

1 3 3 0 0 16 1 15 9

2 3 2 0 1 5 10 -4 6

3 3 1 0 2 2 10 -8 3

4 3 0 0 3 4 7 -3 0

Placeringen 3 innebar aft vi fick spela match om 5:e-pris pa as1utningsdagen. Samma som fOrra

ãret dä vi blev 6:a. Skulle vi bli bäftre I ãr?
Vi mötte Valbo som var kiart bättre an oss. Efter 0-3 slutade vi pa en fantastisk 6:e-plats igen.

6:a I Mastarcupen tvã âr I rad är gorbra!

51



Verksamhetsberättelse Hertzoga BK F02 - 2016

Eskilscupen

Aven detta är begav vi oss till Helsingborg for deltagande i EsIc1scupen.
Vi hoppades pa revansch efier fOrra Arets dommartabbar som ilacerade oss i C/D-slutspel.
Vi inledde bra mot Onsala med fick ändâ rejält stryk. Efier enavslutande heroisic insats mot
Kalmar i en match med bade soisken och ösregn blev vi tvâ I gruppen, och fick chans pa
topplacering.

_‘. 33< 1 3 3 0 0 8 - 0 (8)
2. h.tzö8K 3 2 0 1 6-4 (2)

3.IntSrF 3 1 0 2 3-4 (-1) 3

4. 6iIsh,hi i 3 0 0 3 1 - 10 (-9)

Nästa match var A-slutspelskval mot Ahus som knallvann sin grupp 3. Efter en mycketjamn och
spannande match fick vi stryk med 1-0. Detta innebar aft vi hainnade I B-slutspel. Där möfte vi
Linghem fran Linkoping. Vi genomftirde en fantastisk första halviek men fick inte bollen I mâl. I
andra inledde Linghem bättre och tog over matchen. Deras 1-0 var logiskt och stod sig matchen ut.

NWTCup—DM

Vi valde aft anmäla oss till DM i kiassema F 14 och F 15, det sistnamnda mest fOr aft fâ bra
träningmatcher infOr Mästarcupen.

I DM F14 gick vi som vanligt som täget till final. Efier aft ha siagit Sithälla i kvarten med 4-1
mOfte vi eft f5rväntansfuIlt och taggat Arjang I semifmalen och vann med fOmedrande 6-0.
finalmotstândare defta ár var den riktiga ärkerivalen Rävãsen. Eñer en mycket spannande match
hade vi firlorat med 4-3, eft resultat som inte kändes helt rättvist.

I DM F15 fick vi inleda med 1/8-del mot Arjang borta. Arjang var stora och spelade tufft. Vi stod
upp och äkte hem nojda med en 3-2 seger I bagaget. (3
I kvarten mOtte vi Arvika hemma. Efter en jämn match stod vi som segrare med 2-1.
I semifrnalen mötte vi vâra fmalmotstándare I F14, RävAsen. Ert av lagen skulle bli det första I
historien aft gã till Wa DM-finaler samma .r. Till denna match tick vi med Ellen Jordell, men
tyvärr inte Wilma Nilsson som fft en hjamskakning under E1ilagret. Matchen blev sorn vanligt
jämn lagen emellan. Vi hade 1-0 i halvtid och det kändes stabift och tryggt. I andra halvlek
tappade vi kontrollen pA RavAsens vassa toppforwards, och plötsligt stod det 1-3. Vi gjorde 2-3 och
pressade intensivt utan aft fA till avsluthingarna. Istället kontrade RävAsen in 2-4 i sista minuten.
Vi kanske ska vara glada aft vi inte vann. Rävsen mOfte QBW I ftnaten och fick stryk med 15-0.

6f’



Verksamhetsberättelse Hertzoga BK F02 - 2016

Vàrmlandsserien

Denna sasong gjordes en specialare. Alta tag vile spela div 1, sâ den sedvanliga uppdelning i dlv 1

och dlv 2 ersaftes med tvA grundserier och ett gemensamt slutspel.
Vi genomffirde grundserien bra, specielit avslutningen efler sommaruppeMilet var grym med

segrar mot Norrstrand, RAtorp, QBIK och Rv.sen. Vi blev tva en pong efier Norrstrands och

kvalificerade oss därmed till A-slutspel.

Thh&I

[rig S V 0 F iThWIt D P

‘JO,isrnncs iF r 12 1 2 50.15 32 28

-IerLOG4EK 12 g 0 3 -2-2J. 2t 27

12 5 3 3 31-25 5 21

aëflW 12 5 3 4 .5.33 i3 18

Derierftrs Unci5rn 12 5 3 4 36-25 18

12 1 2 9 16-50 •3 5

PrSküia DF 12 1 0 1J 1-133 -46 3

A-slutspelet genomfordes som en enkelserie. Motstandare ble utöver Norrstrand, Arvika och

Västanvjk.
Vi inledde med att n en gang slã Norrstrand. Nästa match var mat Arvika. Seger där och vi skulle

i princip säkra seriesegern. Det blev istället ãrets stora bottennapp, en rorlust med 8-0. En nyttig

lektion. En relativtjämn match som och ändã slutade 0-8..
Vi tog oss samman I sista matchen mot Västanvik och tog en kar vacker seger med 3-1.

IabgII

tag S V 0 F 0M-U fl P

K.-viiaFothjii 3 3 0 0 11-2 10 9

-ertzca BK 3 2 0 3 611 -5 6

___________

3 1 0 2 -? -1 3

_______

3 0 0 3 -9 -4 0

Vi slutade därmed tvãa i Värmlandsseriens slutspel.

7H



Verksamhetsberättelse Hertzöga BK F02 - 2016

Organisaton 2015

Ansvarsomrâde Namn komnientatet

Huvudansvarig Per Bjorkegren
Tränarel Mats Pehrsson
Tränare 2 Jonas Garpe
Tränare 3 Per Bjarkegren
Ekonomi Per Bjorkegren
lnformationsansvarig Jonas Garpe
Tvättschema Spelare tvãttar sjalv
Kioskschema Nina Karisson
Städschema Nina Karisson

Ekonomi
Under 2015 gjorde vi inget fOr att strka var ekonomi. Vid Ine(driingen av 2016 bestämde
fdraldragmppen, främst genom Lotta palmqvist, att vi väl ska kunna göra lite fOr aft fà in pengar
till laget.
Resultatet blev aft vi genomfOrde fyra inkomstbringande aktiviteter under äret:

Mastarcupen
Forsaljning Laglampanr
Försäljning NewBody
Teamson webshop

Den ekonorniska sammanstallningen ser Ut enligt fOljande:

Ekonomisk sammanställning 2016

Ingdende saldo 2016-01-01 28422

INTAKTER

Sponsring Mastarcupen 44200
Spelaravgifter 2459
NewBody 13694
Laglampan 9000
Teamson 1314

70667

UTGIFTER
Kickoff -2437
Landskamp -3 590
Mastarcupen -1554
Eskilscupen -3 804
Material & Utrustning -4303
Buss Kickoff 2015 -3498
Avslutning -4300
Cupavgifter -2100
Omkostnader Sponsring -6 288

-31 874

UtgOende saldo 2016-12-31 67215

0

0

0

0

81
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Summering 2016
En totalt sett bra säsong ur de fiesta synvinklar. Avsaknad av en egen mâlvakt i truppen seglade
dock upp som ett kontinuerligt problem och energislukare.
Vi blev beroende av spelare fran F03 i princip vid vane 11-manna-match.
Totalt han 12 spelare fran F03 spelat match med oss. De har visat engagemang och intresse.
Vid ett tillfälle har vi även Thu hjalp av F04 och Stina Ivarsson som gjorde en imponerande insats
mot Rävasen borta.

Samarbetet uppAt kom ocksã igâng, och spelare frAn vArt lag deltog i mAnga av fOO:s matcher
under sasongen. Ett klart ökat samarbete med de narliggande flicklagen.

Insatsen kring ekonomin har gett oss en grundkassa fOr aft kunna gora nAgot rejält under
kommande säsong.

Kommande säsong
Den kommande säsongen bun lite annorlunda efter tvA Ar med Mästarcupen och Eskilscupen.
Vi satsar pA Cup Denmark i Kopenhamn och kanske nAn hostcup.
$amarbetet med de andra flicklagen fortsätter.
Hogst pA önskelistan är en permanentad mAlvaktslosning.
Vi kommer ocksA aft etablera eli nytt spelsystem.
MAlsäftningen fdrutom aft utvecklas och ha kul, är aft ta sista chansen och vinna DM.
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
F03, 2016

Av Fredrik Lott

Allmänt
Vi var iborj an av ret 31 st spelare och 4 ledare. I slutet av âret var vi 28 stycken. Tvá stycken

slutade av intressebrist. 1 tjej fOr aft det inte gick att kombinera cheerleading med annan sport. 2

spelare var dessutom horta stora delar av iret. En med operationer och en med knaproblem.

Vi spelade 1 gang I veckan under hOst och vinter ftam till v9 I mars. De som vifie fick även vara

med F-02 pa traning. 4-5 tjejer nappade pa det. Efter sportlovet borjade vi med 2 ggr I veckan.

Kils cup I futsal deltog vii innanjul. Mailbacken cup 12 mars vilket var en 6-manna tumering Over

en dag.

9-10 april hade vi ovematthing och traningsmatcher pa kansliet. Efier detta startade vi med

frningar 3ggr i veckan.

$kadevi cup 1-3 juli. Efier det sommaruppehall till 27 juli.
7-9 oktober Quality Hotel cup som fick avsluta säsongen.

$asongen 2017 upptogs 28 oktober.

Mãl med säsongen
Mâlet med sasongen var aft fá tjejema aft utmana sig pa den nivâ man befinner sig. Vi har eft

ganska stort spann pa kunnande mom laget och det är veridigen en utmaning aft fã alla aft känna aft

de fr traning pa raft nivà.

De som blfr uttagna till matcher ska ocksâ fa spela lilca mycket. Vid ãterbud sâ kallar vi in spelare

som visar infresse och som tränar mycket.

KnäOvningar fortsafter vara eli sjalvklart inslag i varje traning och innan match.

Vi har även stOftat f-02 med spelare under sasongen. Till mästarcupen blev det 3 tjejer + mãlvalct.

Just mâlvakt har de haft behov av hela sasongen. I ovrigt 1 el]er 2 spelare per match. Delia bar flera

tjejer fäft chansen. Just innan mastarcupen blev det väl mycket samma spelare. I det stora hela har

8-10 tjejer spelat nâgon match med f-02.

Utveckling under säsongen

Vi har tränat mycket pa anfall till exempel vaggpass, overlapp och smâlagsspel. Tycker aft vi har

bra kombinationer I vrat anfallsspel och att vi kan spela oss till Iagen. Tycker aft vran

ftmktionella teknik är hyfsad och vi har mycket bra fotbollskondftion.

Vra rnãlvakter (3 st) har haft chansen aft fãtt extra mâlvaktstrLining en gang i veckan. Tyvarr har

de into tagit den chansen I den utstrackning vi velat. Deras motivering att de andra I



träningsgruppen inte är sá bra koper vi inte eftersom man kan göra sift bästa under ovningama
ändã.

Triningsnärvaro
I sniff var vi 17-18 personer pa varje av vra 3 traningar vilket vi tycker är bra uppslutning. Vi liar
hafi 3 traningar I veckan + en mãlvaktstraning.

$pel, matcher och cuper
Vi liar liafl 2st 9-manna lag i seriespel. Vi liar vunnit 17, spelat 0 oavgjorda och förlorat 11. Detta
gjorde aff vi kom 3:a (samma poäng som vinnaren) I ena señea och 5:a i den nâgot svrare serien.
Vi har kallat l3st tjejer per match. Lagen är olika till varje match sã alla fr spela med alla. Vi har Q
anpassat styrkan pa laget litegrann efier motstndet.

Skadevi cup tog sig bäda vra 2st 9-manna lag till A-slutspel vilket var en bra bedrifi. Nastan 40
lag deltog i F03 .rskullen. Q
I Quality Hotel cup I Vinersborg ställde vi upp med 2st 11-manna lag. Här fick vi 1na in 2st f02
tjejer eftersom vi inte var riktigt tilfrackligt. Här var det tuffi ;notstnd men vi imponerade pa de
övriga lagen genom att ha 2st sâ pass bra lag. Ena laget slutade 3 a i A-slutspel och andra laget 3 :a
i B-slutspel.

DM fick vi stiyk pa straffar I semifmalen. Lite surt eftersom det var eli lag vi vunnit over veckan
innan I señen. Vi gick dels pâfräninsflit men även ambition fr att ta Ut lagen till DM.

Organisation

Ansvarsomrâde Namn - Kommentarer
Huvudansvarig Lars HoIm Administration
Huvudtrnare Fred rik Lott
Tränare Lars Hoim
Trnare Johan Valentin
Tränare Helena Rohm

Ekonomi Lars Hoim
hifonnationsansvarig
Tvttschema

Lars Hoim
Lars HoIm

Kioskschema Lars Hoim
Städschema

Lagkapten tar tvätten

Lars Hoim
Arrangemangsansvarig Helena Rohm forberedelser cuper.

0

0

Ekonomi

Utgifter: Skadevi Cup, Vanersborgs Cup.
Inkomster: Toapapper fOrsaljning
Saldo I kassa efter sasong cirka 20.000

Sum in cr1 n g



Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
F-04, 2016

Allmänt
Vi bOrjade med Iätt traning pa sondagar i februari där ca 10 tjejer närvarade. Det var 21 tjejer som
var i tnippen under säsongen. Vi tränade tvã trEiningar I veckan samt ett extra pass med F03 for de
tjejer som yule, det var lãgt deltagande. Vi försökte även aft ha ett utbyte med f05 men vra tjejer
var tyvärr inte sâ intresserade aft delta pa deras traningar pa fredagar. Pa traningama fokuserade vi
pa aft kunna bredda spelet och lära sig driva tifta upp och passa I rätt tid. Vi tränade en del pa
offside. Vi valde ibiand aft ha nivâanpassade grupper pa träningar dâ fotbollskunskapen skiljer sig
raft mycket I gruppen. Vi deltog pa en cup, ett DM och deltog I tvâ serier i F12.

Mt1 med säsongen
InThr sasongen sâ uftalade vi aft vi skuile bli bäftre pa aft bredda spelet, driva boll individuelit, öka
kondition saint hälla positioner pa match. Det overgripande malet var aft behãlla alla tjejer hela
säsongen saint aft ha hi tilisammans och lra känna varandra ännu battre.

Utveckling under säsongen
Tjejema utvecklade individuelit sina fardigheter som aft hâlla sina positioner och aft fOrstâ sin roll i
spelet. Lagkanslan stäthes i samband med att vi var pa cup med övernaftning. Bade pa DM och pa
cupen i Orebro stärktes laget da det gick bra resultatmassigt och socialt.

Träningsnärvaro
Vi var i genomsnift ca 16 tjejer pa vane traning, Vid nâgra tillfallen deltog alia 21 pa traningen.

Spel, matcher och cuper
Vi deltog i tvt olika seriespel. Vi siutade ungefr i miften av tabeilen med bâda lagen. I
Distriktmasterskapet vilket var fOrsta g.ngen vi deltog fick vi en fjärde plats. Det var tjejema
vaidigt nöjda med. Alla tjejer som kunde fick spela minst en DM match. I Orebrocupen gick vi
vidare fran vàran grupp till A slutspel och kom till ãftondelsfrnal där vi mötte Värmdö som blev for
svra att vinna Over.

Organisation

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Marianne Ahistrand
Trnare 1 Adam Thomsson
Tränare 2 Annika Nyberg
Trnare 3 Christian Danleisson
Ekonomi Marianne Ahistrand
Informationsansvarig Marianne Ah Istrand
Tvättschema FOräldrar
Kioskschema Foraldrar
Städschema FOraldrar
Arrängemangsansvarig Forãld rar



0
0

0
0



Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
f-05, 2016

Av Magnus Rosengren

Allmänt
Tjejerna I f-05 är en stor grupp, 32 St och vi är en ledarstab pa 7 St ledare vificet behövs for aft
driva runt verksamheten. Denna sasong var den sista med spet pa 7-manna plan.

Màl med säsongen
Aft Oka trthuingsdosen till 3 ggr/vecka och fortsätta utveckla tjejema I deras telurik och spelgladje.
Vi yule även boija med vintertraning (frivillig) , vilket vi reda nu hosten 2016 startat med (1

ggrlvecka I Ilanda Gympasal.
Vi jobbar utiftn mâlet aft alla skall tycka det är roligt aft spela och röra pa sig. Rent sportsligt

innebar denna sasong eft vi bOrjade prova pa eft mer utpraglat posistionspel pa planen.
Wrat mãl var även aft genomfora en fdrsta ovemattnings cup.

Utveckling under sisongen
Trots aft det tililcommit gauska mánga nya under sasongen, sa tycker vi aft utvecklingskurvan fOr

hela laget pekar uppat. Vi harjobbat med teknik, passningsspel och skofteknik.
Vi har som fokus aft fdrsoka se alla tjejer d det är en stor grupp, och coacha var och en sá mycket

som mojligt.

Träningsnärvaro
Traningsnarvaron har legat mellan 15-28, med eft snitt pa c:a 20.

Spel, matcher och cuper
Vi har deltagit med 2 lag, HBK GrOn och HBK Gull 2 olilca -05 serier. Totalt ca 30 matcher.

Vi har även dehagit I Ku Inomhus CUP, ODIK Cup och Matrand Cup i Norge under 2016. Under

Matrand Cup soy vi over hela laget pa Valfjället.

Organisation

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Jespet Ekelund
Trllnare 1 Jesper Ekelund
Tränare 2 Magnus Rosengren
Trnare 3 Mattias LöOf
Trnare4 Susanne RhOöse
Trilnare 5 Dick Gullbrandsson
Tränare 6 Cue Wennberg
Tränare 7 Sophia Persson
Ekonomilwebansvarig Christian Nymark Vi bar pengar pa lagkontot via

Kanslit + egen kassa

Informationsansvarig Christian Nymark - “ -

Tvättschema Roterande schema - “ -



)A%\

4kbe
LIoskschema

$tildschema
Arrangemangsansvañg

Lagforaldrar Johanna A, Pamela M
Lagforaldrar Johanna A, Pamela M

Ekonomi
Vi har ratt in pengar iopande fran fdrsaljning.
Vihari dags dato23/1l 2016 ca75 000:- ikassan

Summering
Vi har en vl fungerande organisation runt laget. Vi liar ett bra ekonomisk lage infOr framtiden.
Vi upplever att tjejema I laget tycker fotboll är kul och viii foitsatta!

0

0

0

0
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F-06, 2016

Av Fredrik Lott

Ailmant
f-06 har varit 23 tjejer som har tranat hela ret.Vi har Aven haft nâgra som provtranat men som inte
fastnat an sã lange ror fotboll.

Vi borjade säsongen den 5 mars med en gang i veckan och körde sedan pa med tvâ traningar I
veckan fran april. Varsasongen avslutades 27 juni och hostsasongen var 28 juli till 29 september.

Vi kopte in ny overall I &. Den gullgrona adidas jackan.

M1 med sisongen
Utveclda intresset for fotboll och fã in tänket att fotboll ar en lag sport där alla ar viktiga och alla
hjalps at.

Traningama har fokuserat pa spel, teknik och skoft.

Utveclding under säsongen
Detta var forsta áret med 7-manna. Vi har fina kombinationer i vârat spel men ar lite uddlOsa när vi

kommer till sista tredjedelen. Tjejema liar utvecldat sin teknik och sin spelfdrstãelse.

Traniugsnàrvaro
Vi har tränat tvä g.nger i veckan. Tyvän krockade det pa forsasongen en del med handboll som
hOll pa hela april. Efter detta lyckades vi krocka med ldassfotboll under maj och augusti. Trots att

vi frâgat om intresset rör della sâ blev vi lite tagna pa sangen att sá manga var med i ldassfotboll
och prioñterade det. Dessutom är vi tränare lite begransade pa vilka dagar som passar eftersom vi
är involverade I flera lag. Synd att vi tappade sã mycket kvaliiativ traning. Det märktes stor
skilinad I spelet under de peñoder vi kunde kOra med fluit maiiskap pa traningama. Det är därfZir
ocksã svart att sätta ett snitt. Under klassfotboll var vi 6-8 personer, annars 14-18.

Spel, matcher och cuper
Vi har hail 2st 7-manna lag i seriespel. Matchema är ofiast jainna men vi förlorar lite fler matcher
an vi vinner. Motstandama har ofiast flagon mâlspoftare som gor mánga mâl medans vi spñder Ut

det pa flera. Vi har haft lite knepigt aft fá thop till folk när vi spelat samma dag. Vi har d lanat in -

07 tjejer när det funnits mojlighet och det fimgerarjaftebra.

Vi var med pa Ôdilc-cup med 2 lag. Det ena laget vann alla sina med udda málet medans det andra
rorlorade alla sina. Vi fOrsOkte delajämna lag men man vet a]drig pa fOrhand.

Samma sak var det pa 10-aringarnas cup dã det gick lite bäftre ft5r det ena laget men tjejema är lika
glada anda och det är huvudsaken.

Organisation



Ekonomi

Inkomster: 1 0-thingarnas cup 65 000:-
Utgifter: Ny träningsoverall

Summering

Synd att sà m.nga traningar krockade med klassfotboll och handboll under ret. Hoppas inThr nästa
säsong att man valjer fotbolltraning fOre klassfotbollen.

0

0

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Eugene Clarenbach Administration
Trinare Fred rik Loft
Tränare Anders Luukkonen
Hjfflptranare Stefan Björk
Hja1pfrinare Lars Hoim
Ekonomi Eugene Clarenbach
Informationsansvarig Eugene

Clarenbach/Fredrik Loft
Tväftschema Eugene Clarenbach Lagkapten tar tvätten
Kioskschema Eugene Clarenbach
Städschema Eugene Clarenbach

0

0



Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
f-07, 2016

Allmänt

Under ret som gatE liar 26 tjejer varit aktiva i vrt lag.

Làngsiktiga mi1 samt màl med säsongen

Wt l.ngsilctiga mãl at att vara sá mánga som mojligt sá lange som mojligt, aft vaije tjej ska fä

möjlighet aft utveckias efier sina egna fOrutsattningar och aft bygga upp en bra sammanhãllrnng

(laganda) bland tjejema.

Var overgripande mãlsättning med sasongen var aft tjejema ska utvecklas i sin/sift:

Vilja — Engagemang — Göra sift bästa
Kampa. Viija ha bollen. Inte ge sig.

Vãga - Mod - Delaktighet
Vága gâ pa när motstandama ha bollen. Vãga halla I bollen själv.

Samspel
FOrsoka hifta varandra med passningar. Tifta upp. Visa sig.

Utveckling under säsongen

förra säsongen tyckte vi aft tjejema under sasongen tagit stora kiiv i aft viija och vãga och
málsattningen denna säsong var aft utveclda defta yfterligare. Och utvecklingen vad galler defta liar

fortsaft även under denna sAsong. Eft annat av ârets mãl var att uweckla samspelet. Samspeiet
boijade komma under säsongen. Det at nãgot vi kommer aft jobba mer med under nästkommande

säsong.

Under sasongen har intresset fOr fotboll verkligen ökat bland tjejema. Manga lyssnar
uppmärksammat och viii prova pa ovningar och komma igang fort. Kul!



Träningar och trãningsnärvaro

Under vintem hade vi en franing I veckan inomhus. I april tiäiade vi en gang I veckan i
Wtxnishallen. Under maj-september (med sommaruppehâll iluli) trnade vi Wa gnger I veckan pa
Ilanda. Hostsiisongen avslutades med Genrepet den 25 september. Fr o m november tränar vi flu
inomhus en gang i veckan.

Trningsnarvaron har varit god. Under utesäsongen var vii genomsnitt 19 tjejer per triningspass
och ett tiotal missade endast ett ratal traningar under hela utesäsongen.

0
Spel och matcher

Pa fOrssongen dehog vi med tvã lag i QBIK cup pa Vsterstraftds IP. Bra for teamkänslan med
cup direkt i borjan av sasongen! Q
Vi bar medverkat med tre 5-mannalag i VFfs poolspel. Tvâ lag i en poolspelgrupp och ett lag i en
annan poolspelsgrupp. Varje poolspelsgrupp har hafi sex poolspel vilket betyder totalt 1$ poolspel
fOr de tre lagen tilisammans under sasongen. Lilcsom fOregãende ar valde vi aft anmäla Ire lag fOr
att tjejema skulle fã spela sa mycket som mojligt. Dâ fick de tj ej er som yule spela spela mycket
och de tjejer som bade fOrhinder nãgon av dagama gays d ändá mojlighet aft fâ spela eftersom de
dâ kunde vAlja aft spela det poolspel som passade.

I slutet av september arrangerade vi sedan var egen 7-mannacup Genrepet dar vi deltog med Wa
lag.

Organisation

_________ _________

0
Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Tränare Christian Dan ielsson

Therése Henningsson
Madeleine Brunzell
Karin Arvsell
Niclas Johansson

Ekonomi Therése Henningsson
Informationsansvarig Therése Henningsson
Kiosk-/städschema Anna Gustafsson
Genrepet Genrepet-grupp Bestâende av fern föraldrar.

0

Detta ar fOrdelade vi Ut ansvarsuppgffler pa fOräldrarna. Förutorn ovanstâende ansvarsuppgifter
fordelades ansvar for t ex forsJjning hemmapoolspel, owig forsaljning, lagaktivitet, Ilanda-dagen
9 april. Foräldrama har tagit ansvar fOr sina uppgffler med den äran och genom det underlättat
mycket fOr oss ledare. En toppenfOraldragrupp!
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Ekonomi

Laget har under áret arrangerat Genrepet, grill pa hemmapoolspel samt salt PowerPay. Detta har
gett tillskott till lagkassan.

Lagets kostnader har varit laganmalningsavgifierna till QBIK-cupen samt pizza etc i samband med
avslutningen.

Under âret har spelarna i laget kopt egna matchstall som de bekostat själva.

Ovrigt

I borjan av säsongen hade vi ett fOräldramöte där fOräldrarna informerades om ssongen vi stod
infOr. Vi tränare redogjorde IOr säsongens mãl, prioriterade färdigheter och spelfilosofi © och om
hur vi tanker kring traningar och matcher. Vi informerade om sasongens poolspel och cuper.
Eftersom vi under denna sasong hade minga ãtaganden hade vi en lista med sã mnga
ansvarsuppgifier som det fanns tjejer I laget. Foräldrama fick pa firäldramötet mojlighet att välja
den uppgffl de tyckte passade dem bäst.

I slutet av maj hade vi en traning med tema mãlvakt. Traningen leddes dã av málvakten Maria
Yatrakis som spelat fOr Qbik, Jitex och varit landslagsmâlvakt far Grekland och som idag är
malvaktsfranare fOr Caristad Uniteds juniorer. Mycket uppskattat av tjejerna ©

I september arrangerade vi Genrepet tilisammans med P07. En rolig dag med glada barn, ledare
och fOräldrar. for själva arrangemanget fick fmfin feedback fran gastande lag ©

HOstsasongen avslutade vi med pizzamys och diplomutdelning I damstugan.

Summering

Efier en rolig säsong lämnar vi nu 5-manna spelet och ser fram emot seriespel med 7-manna
matcher!

Therése, Christian, Madeleine, Karin och Niclas



0
0

0
0
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F08 Fotboll, 2016

Av Ulrika Sewilc

Allmänt
Truppen bestr av 28 tjejer (en okning netto med $ tjejer).

MI med säsongen
Träna tisdagar och torsdagar och delta I fre poolspel bade pa áren och hösten med tvá lag.
Eventuellt delta i en endagscup I näromrãdet.

Fortsätta titveckla spelamas “boli-kontroll” genom mycket bo[1-kontakt pa strukturerade/effektiva
och varierande traningar varvat med inslag av lek. Vi viii aft tjejema även denna sasong utstrãlar
gladje och att de har kul pa triningar/matcher bade som individer och I gmpp.

Vi liar även hafi som mãi aft samtliga spelare ska vara mãlvakt en halviek under ett pooispel.

Utveckling under säsongen
Vi liar sett en stor utveclding när det galler “boli-kontroll” och tj ej erna har utstrãlat att de har
valdigt roligt pa traningama och har roligt I gruppen som sãdan.

Vi fortsatte aft utveckla de traningsscheman som vi utarbetade infZr hostsasongen forra ret och
kompletterade även med nya efter den utbiidning som samtliga ledare deltog 1. Det gorde aft
traningarna blev varierande, effektiva med hogt tempo och sorn tjejerna tyckte var roliga. Samtliga
moment hr fardigheter i linje med Niva 1 i HBK:s speiarutbiidningsplan.

Vi har även komplefterat ovanstáende med aft oka fOrstãelsen kring det “gemensamma sprket”
(fotbolistermer) och “vad spelet gr Ut pa” (speWorstãelse).

Truppen har ökat totalt med 8 spelare (tre har slutat och elva har kommit till).

Träningsnärvaro
Vi har i snitt varit 19 tjejer pa varje traning.

Spel, matcher och cuper
Vi har spelat totak 6 poolspe1somgngar med v.ra wa lag vara ett poolspel arrangerades hemma
pa Ilanda. Vi har kampat val och anvhnt det vi ihirt oss pa trilning i matchsituationer. Vi har även
anvhnt vr mâlvakt som en spelare pa planen. $törre delen av spelarna har testat aft vara malvakt
och vi har erbjudit sarskild support fOr de som kanske tvekat ii di gare och inte vagat. Mycket
positiv respons ftn fOräldrar rorande denna punktinsats.

Lordagen den 17 december deltog 8 tjejer I Degerfors Julcup. Totaft spelades 6 matcher och kort
sammarifattat sä “btev vi bara bhittre och bättre fOr varje match’. Bra kämpainsats dâ mânga inte
spe]at fotbo] I sedan september.



Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvañg Line Backstrom
Tränare Michael BäcksfrOm
Tränare Jerker Lindskog
Tränare Per Ho]m
Trnare Jonathan Wirdegrd
iränare Sandra Rosen
Ekonomiltränare/infoansv Ufrilca Sewik

L

Ekonomi
Laget har salt hamburgare vid sitt hemmapoolspel och öppnat ett lagkonto pa Nordea. Overall- och
medlems/traningsavgifter liar redovisats via lagkontot till kiubben via Ulrika Sewik

Summering

En fantastisk utveckllngslcurva for laget. Vi var fundersamma p?i om vi skulle trna tvã gânger I
veckan när vi planerade säsongen, men kan konstatera aff det givit fina resultat. EU harligt gang
tjejer som är traningsflitiga och liar mycket kamparglod.

Att-ta-med-oss-till-nästa-sasong: UWeckla tjejemas fokus- stundtals mycket stoj pa traning, fa
träna pa femmannaplan med linjer- underlätta träna pa matchstuationer, Oka närvaro ocli diskutera
pa fOräldramOte vikten av att även delta i poolspel som genomfors Ithigre bort (Syssleback,
Hagfors), eventuellt utOka antalet anmälda poolspelslag till nãsta säsong- fOr all oka speltiden fOr
spelarna.

Var- & hOstsasong avslutades med en “f?iräldramatch” fOljt av- fika. Vid hostavslutningen
avslutades med pizza och diplomutdelning..

Organisation

0

0

0

0



Verksamhetsberäftelse HertzOga BK
F09, 2016

Av Anders Thorildsson

Laget som gjorde sin fOrsta säsong bestod av 23st tjejer fOdda 2009. Dessutom farms det med 2st
tjejer fddda 2010. Det fanns gott om ledare namligen 6st.

Vi triinade lordagar 9:30-10:30 pa Ilandaskonstgras.

I borjan av säsongen hade vi ett fOräldramote som anordades av HBK. Där gick man igenom hur
sasongsupplagget sag Ut. Mötet avslutades med att tränaraspiranter frivilligt anmälde sig fOr
tjänstgöring. Det var bra uppslutning pa mötet.

Traningama hade mycket fokus pa aft tjejema skulle ha kul. Lekar var eft popuIrt inslag.

Vârsasongen avslutades med en internmatch mot fOräldrama. Ij ej ema gick segrande ur den
matchen och belönades med glass.

Höstsasongen innehöll säsongens höjdpunkt namligen matchspel mot Norrstrands tjejer. Det var en
lyckad tillstallning och tjejema hade mycket kul.

Organ isation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvang Fredrik Hassler
Tri.nare 1 Andreas Pagré
Tränare 2 Andreas Danielsson
Tränare 3 Johan Asplund
Trnare 4 Kristina Persson
Tränare 5 Peter Bergstrom
Ekonomi Andreas Danielsson
Informationsansvarig And reas Pagre

Ekonomi

Vi har inte startat upp nâgot gemensamt lagkonto an. Det har inte finmits nâgot behov fOr det. Det
kommer vi aft gOra till nästa säsong.



0
0

0
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
Innebandy senior 2016/2017
Av <Johan Libäck>

Allmänt
Vi fick infdr säsongen erbudande om att spela div.4 istället for div.5, nâgot sorn vi tackade ja till.

Vi har även delat upp mer ansvarsomrâden pa spelare i laget, sá att laget ska bli mer sj älvdrivande

flu när de gamla ledama (J)96/97s ledare) har tagit ett kliv tilibaka.

Mál med säsongen
Aft hãlla oss kvar I div.4 och vara ett topplag I H120 serien. Bàda mâlen har uppfyllts med rage.

Màlsattning var ocksã aft fortsäfta ha en stor trupp.

Utveckling under slisongen
Hela laget har tagit stora kliv innebandymassigt och stappat upp en mvã. Det sorn ir aura tydligast

aft se är hur mnga av spelama har växt fram som ledare under sasongens gang dã de har tilidelats

olika ansvarsomrâden. Det bar left till ett stOrre engagemang och driv for att vr verksamhet ska bli

sã bra som mojligt.

Träningsnãrvaro
Vi bOrjade sasongen med en valdigt hog traningsnarvaro, menju mer sasongen har fortlOpt har

traningsnarvaron sjunldt. Defta r nàgot som vi máste kolla Over infOr nsta säsong kring

diskussionen om vi ska ha tvá lag i seriespel eller inte.

Spel, matcher och cuper
Div 4 Ostra
HJ2O
Vi bar lite planer pa aft anmäla oss till “Nya stjamcupen” sorn gàr av stapein i maj mànad.

Organisation

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Johan Libäck Overgripande ansvar for
helheten. BOrjar att sakta
fasa ut mig själv..

Tränare 1 Jesper Torngren Har ansvarat fOr matcher

Tränare 2 Erik Brunsson Har ansvarat for träningar

Tränare 3 William Ostman Har stOftat upp
Ekonomi, Administration, Johan Libäck, Martin Har delat pa uppgfflerna

Forsaljning B raftstrom,
Kioskansvarig Marie Libäck Arnoldsson Hanterat inkop till kiosk

Stoilning kring olika Torbjorn Braftstrom, Jan Sekretariat,
omràden Lundberg, Jan Olsson restaurangchansen, mm.
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
P05, 2016

Av Anders Thorildsson

Arets trupp bestâr av totalt 2st fi5dda 2006 + 21St spelare fi5dda 2005 + 1st spelare födda 2004. Till

detta är vi 3st ledare.

Vi tranar mndagar 19-20 samt onsdagar 19-20. Bagge tillfällena r I Ilandahallen.

I borjan av säsongen hade vi ett fOraldramote dar vi gick igenom hur vi hade tänkt oss säsongen.

Det var sâdr uppslutning pa mötet.

Vi bar eli lag med i Kiass B där vi kommer all spela totalt 1 $st seriematcher. Vi gr ftamãt hela
tiden och det känns som vi är pa ritt väg. Señespelet har gall riktigt bra och vi ligger med I topp .3

Uttagning till match sker genom aft spelama anmäler vilka matcher som de vil]Jkan vara med pa.

Därefter tas 11-15 spelar ut.

Vid varje hemmamatch bedriver vi en liten kioskverksamhet. Infdr matchen utser vi Wa olika

fOräldrar som ansvarar fOr 1dosk±irsaljningen. Det r framfOrallt kaffe och kaka som efierfrâgas.

Tvätt av matchställ + sekretariatet har delegerats till spelamas fOräldrar. Det har fungerat utmärkt.

Vi liar deltagit I en cup som gick av stapein i Arjiing. Vi fick spela 4 matcher mot bra motstnd och

lyckades vinna 2st.

Sasongen kommer vi aft avsluta säsongen med en cup i Skoghall.

Organisation

Ansvarsomräde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Lars-Erik Olsson
Tränare 1 Anders Thorildsson
Tränare2 LoftaNyhien
Ekonomi Anders Thorildsson Kan skötas av lagmammor

eller lagpappor.

Informationsansvarig Anders Thorildsson - -

Kioskansvarig Ann-Sofie Vadelius - -

Ekonomi

De pengar som vi har dragit in pa kioskverksamheten har vi använt till att betala cupavgifter med.

Vi har inte samlat in eller hafi flagon forsaljningar under ret.
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK

P-06 Innebandy, 2016

Av Peter Aronsson

Allmänt
Innebandy for pojkar fOdda -06. Det är även ett antal pojkar födda -07 med och tränar och spelar.

MI med sisongen
Vâren 2016 spelades utanfOr seriespel men med fortsattning av vâra poolspel med
Hultsberg/Bjorkâs IBK och Karistad IBf. Sasongen avslutades med en cup som vi arrangerade
tiisammans med HultsberglBjorkás IBK och Karistad IBF. Ett par traningsmatcher mot GS/86 och
Vâlbergs IBK spelades ocksà. Till hOsten 2016 sâ anmäldes tvä lag till seriespel i PlO. Vi har
under hOsten spelat 7 matcher per lag där vi inte har hafi fast uppdelning utan lãtit ldllama varit
med i bãda lagen. Inget fokus pa resultat.

Utveckling under säsongen
Mycket bra utvecklirig pa killama som nu fatt med sig grunderna pa ett sätt som gOr att de känner
sig trygga pa banan och vet var de skall spñnga och placera sig utan att det blir rorigt.

Träningsnärvaro
Valdigt bra traningsnarvaro, i snitt ca 25 personer. Ibland krock med handboll, hockey eller fotbo]l
som gOr att det är fth-re med pa traningen.

Spel, matcher och cuper
3 poolspel, 3 traningsmatcher + cup under vren 2016. 7 + 7 seriematcher under hOsten 2016.

Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Peter Aronsson
Tränare 1 Nildas Finnson
Tränare 2 Jan Hallenberg
Trnare 3 OlofKaiding
Trnare 4 David Karisson
Ekonomi Maim Jonsson
Kafeteña Jessica Engstrom

Ekonomi
Lagkassa med 4200 kr pa kontot 30/11-2016

Summering
Jattelyckat r med fortsatt hog närvaro och flera nya som tiilkommit. Resultatmassigt sâ star vi oss
lika bra som tidigare sasonger. Tydligare koppling mellan träningsnärvaro och speltid, ingen
koppling mellan speltid och hur duktig man är.
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
1P08, 2016

Av frank Gnmdin

Allmänt
Sasongen 2014/2015 startades ett nytt limebandylag upp i Heitzogas regi.
Barn kommer fran $todenskolan, Skareskolan och Tuggelite och det har varit eff trningspass per
vecka.
Vâren 2016 genomfdrdes traningar i Skareskolans gymnastilcsal med ett takpá 16 spelare I
gruppen. HOsten 2016 flyttade traningen over till Ilandaskolan och taket togs bort.
I samband med starten av silsongen 2015/20 16 kiev Anna Lagerqvist av som tränare och
huvudansvañg. Frank Grundin har tagit Over huvudansvaret och hailer i traningen tilisammans med
Robin Malmqvist och Magnus Rosengren.

Mt med säsongen
Att ha innebandy som eft idrottsligt altemativ pa vinterhalvaret fOr bamen.
Barnen ska känna en gladje over att spela just innebandy och känna att de utvecklas.
Initiala idén har varit att traningarna ska karaktäriseras av mycket bolikontroll och spelfOrstãelse.
Under aret har vi ocksâ fOrsOkt betona och berOmrna passningsspelet, mer an spelmâlen I sig.
Vi liar under àret inte fokuserat pa positioner, utan látit spelama själva upptäcka, rorutse och
fOrsoker lOsa situationerna som uppkomrner.

Utveckling under säsongen

Det at en harlig bredd bland barnen som spelar och alla hat sina egenskaper.
Passningsspelet at nãgot som utvecldats bra under .ret. Ovningar som var “fOr svâra” fdregãende
sasong har gâtt att genomfora I âr. Poolspel med enbart tre utspelare har slagit väl ut dat även
mindre framstâende spelare kunnat aktivt delta i spelet och darav kännas spelgladj en i mer an nâgra
enstaka moment.
Det är ocksá tydligt att mánga av barnen kör mycket hmebandv1hockey vid sidan och har
utvecklats mycket den vagen.
Mâlvakter liar det funnits manga ffivilliga, sã dat hat vi rullat runt bland sâ manga som mOjligt fOr
att barnen ska fá prova pa màlvaktsspelet.

Traningsnarvaro
Varen 2016 var det i snitt 15 barn pa traningarna.
Hösten 2016 hat det varit I snitt 16 barn pa traningama (J)endiat mellan 12 — 20+ pers.).
Traningama hat hãllits pa fredagar 17-18, där disco varit lconkurrerande verksarnhet. ©

Spel, matcher och cuper
Vàren 2016 anordnade vi ett poolspel hemma (Ilandaskolan) dOr KIBf och forshaga deltog.
HOsten 2016 hat vi hail tvã poolspelslag I ‘Pojkar Kiass E’ son Varmlands Innebandyfdrbund
organiserar. Det liar fungerat smidigt, bade med lokaler och domare.
Bàda poolspeislagen hat spelat samma dag och plats, vilket har gjort aft gruppen kunnat hällas
ihop. Ire pooispel genomfordes hosten 2016.
Resuliatmassigt bar harnen stätt sig bra nat de varit ute och spelat.



Ekonomi
Var forhoppning med denna säsongen är aft vi självldart ska tacka alla kostnader. Vi ska ocksâ
bygga upp en mindre buffert fOr Innebandy senior, och forhoppningen är aft den skall fmnas med i
berkningarna redan for nästa säsongs (2017/2018) budget. For att genomfora detta hOj de vi
spelaravgifien nãgot ifran fOrra sasongen, samt att vi har salt testaurangchansen.

Summering
Fran aft det var tveksamheter infOr sasongen om vi ens skulle Eá ihop ett lag till sasongen 16/17 sã
ir det mindre fantastiskt aft det har gãtt sã pass bra for oss sorn det har gjort, bade resultatmassigt
som engagemangsmassigt. Framtiden ser ijus Ut. Nu gafler de fOr oss aft fä ännu fler engagerade,
sâ aft verksamheten inte hthger pa aft eft fatal personer skall orka med aft vara drivande. C)

0
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0
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Organisation

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Frank Grundin
Tränare 1 Frank Grundin
Tränare 2 Magnus Rosengren
Tränare... Robin Malmqvist

Ekonomi Anna Gullbrandsson Kan skötas av lagmammor

eller Iagpappor.

Informationsansvarig Christian Nymark -“ -

Tvättschema Roterande schema - -

Kioskschema Lofta Grundin/Caroline - -

Rosengren

$tädschema - -“ -

Arrangemangsansvarig for de traningsgrupper som

arrangerar cuper.

Ekonomi
Tvá poolspel under 2016 hemma med tillhOrande kiosk har byggt pa lagkassan. Inga

fdrsaljningsaktiviteter har genomfOrts i Ovrigt.

Pa lagkontot (2017-02-1 1): 2841 SEK

Summering
Rullar pa.
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK

f-05/06, 201&17

Av Magnus Rosengren

Allmänt
Det är nu 3 :e sasongen som laget tränar och spelar innebandy. Vi ar numera 4 st tränare och har
etablerat “lagfOraldrar” som tar hand om kiosk, tvätt och matchsekretariat.

Vi har även kopt en lagjacka fOr att stärka tjejemas identitet som innebandyspelare I Hertzoga.

M1 med säsongen
Att Oka traningsdosen till 2 ggr/vecka och foftsatta utveckla tjejema I deras teknik oth spelgiadje.

Vi har inget sportsligt mâl an sã lange, och vi jobbar med att fá sà mánga som mojligt med och

tycka det är roligt aft spela och rOra pa sig.

Utveckling under säsongen
Trots aft det tificommit ganska m.nga nya under sasongen. s tycker vi aft utvecklingskurvan for

hela laget pekar brant uppàt. Dã vi har mojlighet all samarbeta med f-03/04, kan de tjejer som har

lust och kommit nãgot langre i utvecklingen, fâ spelaltrana med dem. Pa samma sätt samarbetar vi

med F-07/08.

TräningsnArvaro
Traningsnarvaron har legat mellan 12-20, med eft snittpá c:a 1 6.

Spel, matcher och cuper
Dâ vi deltar 1 3 serier, Mass A,B och C sa uppskaffas antalet matcher till eft 50 :tal.
Vi har även deltagit i Vänems Pärla CUP I Mariestad i September 2016.

Organisation

Ansvarsomrâde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Magnus Rosengren
Tränare 1 Magnus Rosengren
Tränare 2 Peter Jarkeborn
Tränare 3 Anders Salinas
Tränare 4 Thomas Hornström
Ekonomi Magnus Rosengren Vi har pengar pa lagkontot via

Kanslit + egen kassa

Informationsansvarig Magnus Rosengren - “ -

Tvättschema Roterande schema - “ -

Kioskschema Jessica Clarenbach/Lotta - “ -

Holmen
Städschema - - “ -

Arrangemangsansvarig -



Ekonomi
Vi fr in pengar lOpande ftn vr kioskverksamhet pa hemmarxiatcher.
Stone utgifier denna sasong har varit:

-anmäl avgifl: Vänems Pärla: 1800 :-

-mâlvakts utr: 1000 :-

-kioskmatñal: 1000

Vi han dags dato 23/11 2016 ca4000 :- i kassan

Summering 0
Vi liar fâtt igáng en väl fungerande organisation runt laget. Vi tror att intresset bland -05 :or och -

06:or kan Oka fOr aft spela innebandy.

0
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0
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
F-07/08 Innebandy, 2016

Av Ufrika Sewik

Allmänt
Truppen bestod vren 2016 av 16 spelare varav; 4 st -07-tjejer och 12 St -08-tjejer.
Under hösten 2016 liar vi hafi ett stort inflöde av nya spelare och uppgâr till 32 spelare och vid
utgngen av kalenderret bestod truppen av 32 spelare; 17 st -t)7-tjejer och 15 St -08-tjejer.

MàI med säsongen
Vãren 2016; Trana varje fredag I Stodeneskolan och spela 3 poolspel. Mãl är aft ha kul pa
traningen och använda mycket idubba och boll i varierande övningar samt prova pa aft spela

matcher med málvakt.

Under hösten 2016 liar málet varit aft fräna pa Ilandaskolan pi rnándagar med inrilctning pa
ovningar mixat med matchspel dr mãlet är aft alla hela tiden ska vara aktiva med boll och kiubba.

Vi liar lagt in ytterligare en traning pa Stodeneskolan pa fredagar dir vi spelar sm.malsspel hela

trningen.

Utveckling under säsongen
Det har skett en liel deli utvecklingen när det giller aft hantera boll och kiubba. Under hosten liar

framfOrallt passningsspelet tagit form. Alla spelare pa plan är engagerade i spelet dr fOrstaelse

utvecklas fOr anfall- och fdrsvarsspel. Truppen r oerhört traningsflitig spetsat med mycket god
kamratanda.

I slutet av hosten liar vi fail minga nya lagkamrater och vi ledare bar fokuserat en hel del pa att

skapa traningar som passar alla.

Trãningsnãrvaro
Under vren 2016 var sniftet 12 spelare per traning I Stodeneskolan.

Vi liar i sniff vañt 23 spelare under hOsten pa mndagar pa Ilandaskolan och i sniff varit 12 spelare

under matchspelstraningen pa fredagar I Stodeneskolan.

Spel, matcher och cuper
Vi har spelat tre poolspelsomgángar under vren i serie E. Under hösten 2016 liar vi deltagit I serie

D & E (poolspel). Dirutöver liar samtliga -07-spelare erbjudiis att träna med -05/06 och spela

matcher pa lielpian I serie C. Vi har skickat lie spelare till varje traning och mellan 3-8 spelare per

match I serie C.

Laget har arrangerat tvâ poolspel (30 oktober ocli 20 nov) under hösten pa Ilanda. Ijejerna liar

tyckt det liar varit jafteroligt och spnnande ocli liar kämpat v1.

Höstterminen avslutades med en utmaning mot fl5raldrarna dh- rnatchspel genomfordes pa fyra

planer samtidigt 1 6 omgãngar (spelare mot fOräldrar). Mycke uppskattat instag av alla.



I Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Tränare Ufrilca Sewilc
Trnare Magnus Karpe

• Tränare Jennie Adolfsson

• Tränare Jenny Lundborg

Under vren 2016 var Ulrilca ensam med laget. Inför hösten utokades ledarstaben med tre ledare 0
och uppgâr till fyra ledare. Samtliga fyra ledare har deltagit I utbildning och erhállit ledarlicens.

Ekonomi
Laget har i ir köpt dunjackor samt traningsklader fran Stadium. Samtliga spelare har erbjudits att

sälja Bingolotter och kalendrar for aft finansiera sift inkop. Overskjutande belopp tilifaller

lagkassan. Vi har Aven hafl fOrsaljning under poolspelen som ocksã inbringat pengar till var kassa.

Laget har ett konto pa Nordea. Medlems/traningsavgffler har redovisats via lagkontot till kiubben

genom Ufrika Sewilc

Summering

Ar 2016 liar varit ett omvälvande âr med stort inflöde med nya spelare som kommit in i gruppen pa

eft bra sail och där franingama fungerat relativt effeldivt trots det stora antalet spelare pa

träningama. Det ir eft härligt gang med tjejer med stor traningsvilja och god kamratanda. De

utstrâlar verkligen aft de trivs med sporten och aft de liar valdigt roligt tilisammans.

0

0
Organisation

0
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HOSTDAGBOK 2016
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Mats 1. Kent. Mats S.

Per-Erik. Lars.

-

wA FD ORDFORAN DEN SUMMERAR:

SA HAR BLEV DET OCH TYCKER OM DEl DE SER.

P37och PETER



VETERANDAGBOK HUST 2016.

15 augusti kallade kanslichefen pa oss, dags aff trAffas efter sommarledigheten. Endast rektom saknades
vid kaffet, kallelsen bade jute nâtt honom pA grund av datothaveri men han dok upp innan vi Akte hem.

Efter kaffetAren o en bit av en pistagelngd gick vi Ut i naturen att leta uppdrag, och vi behOvde inte ]eta
lauge.

“Parken” bade vuxit igen. I sommar. Vi beslOt att alla som bade ti1lgng till trimmer skulle ta med den
n.sta mAndag, de fasta bAnkama behover en Oversyn plus lite andra idOer em âtgrder i hOst.

MANDAG DEN 22 aug.

Som vanligt, samling kiockan nb for startkaffet o mndsnack om aktuella mnen som under vcckan
timat, I dag var fimderades det over turema kring det generosa bidraget ftn Regional Viirmland till
En hockeytbrening I Janet, avon framgAiigar o besvilcelser I det avslutade Rio OS tr svenskt
vidkommande, “gubbama” hyllade de svenska tjejemas ftamgngar o ftamtZlr alit deras positiva
iuswthuing. Vi uppmirksammade Avon att Lass hade fdelsedag som franLedde fotografen ta donna fina
bud av en trcvlig kamrat sorn. sprider trivsel I sin omgivning.

0

0
Grattis Lars!



Rapport fran en studieresa till Ftnds arena den 6 september.

Först viii jag ta mig friheten o gora mig till tolk for de veteraner scm av HBK bjöds pa denna
resa o tacka for en trevlig dag o natt, specielit kansiichefen, sorn organiserade, skati ha en stor
eloge, det blevju inte sämre av aft det nykomponerade svenska aget o nya ledare orkade med eft
oavgjort met ett mycket tekniskt Holländskt lag.
Vi startade resan med Vase buss kiockan halv tvâ fran järnvãgsstationen I Karistad, bussen var
Inte riktigt full, 38 St. hade anammat erbjudandet. Vi som hade glädjen att kunna âka med fran
HBK vat Peter, Lars ,Mats S. Per-Erik o undertecknad, P37. En par grabbar var engagerade som
reseledare o underhãllare, de gjorde det med bravur. Bl.a. arrangerades en fràgesport pa
fotboltsfrâgor, det föivânade undertecknad aft inte nâgon av vâra idroftsgurur icke kom till
prispallen. Vann denna tavling, som innehOll fotbollsfragor vanns av en bandytranare, skandal!
Hemresan gick undan värre, var chaufför kunde verkligen sittjobb, körde non stop Stockholm
Karistad, vi var i Karistad kvart I tre pa flatten, vi fick anledning att beundra den skOna
höstnatten I ett tyst Katlstad en haiv timme extra med aniedning av aft det saknades taxibilar I
tjänst, men ingen anledning aft klaga det kändes som en ijummen sommarnatt Aft en stad av
Karistads storlek kan vara sâ tyst? Nâväl var vi hemma vid halv fyratiden efter en mycket
trevlig resa ,än en gang TACK!!

P37, Per-Erik, Lars, Mats S. star
Upp men Peter knäar.

jU
-‘

Lars o Peter visar hut arenan pa ilanda
Skall se ut, Per-Erik o Mats halter med.



Mândagen den 12 september.

Vi började dagen, som vanligt, med en analys over veckans händelser, med tonvikt p det
idrottsliga planet.

Pa det fysiska planet tog vi itu med aft kratta o besâ ytan vi fOrra veckan röjde, med gräsfro.

Peter finkrattar, vad Per-Erik, Lars o Mats S. hailer pa med kan man undra, ny dans?

Màndagen den 19 september.

Strâlande sensommardag med temperaturer runt +20. Vi träffades, som vanhigt, klockan nb
pa kansliet for lite koffeindoping o uppsnack inför dagens uppgifter.
Rektorn hade med sig tidningen Visaren med anledning av att man tagit tempen pa den
värmländska fothollen där flera profiler geft sin syn pa statusen i länet. Sjlvklart var var
forening med.

Dagens uppgift, sa fardigt omrâdet vi röjde förra mândagen. Vi vaftnade i rhododendron
parken ocksá.

Vid en besiktning av stangslet runt arenan upptackte vi en hel del brister som vi skall försöka
âtgärda framöver. Man borde byta hela stängslet som ar i ett uruselt skick, rostigt o flera hal
med utstickande trâdar som rostat av o stor risk for skador.

Mndagen den 26 september.

Undertecknad var tyvarr förhindrad närvara vid dagens Ovningar. Man satte i gang aft
renovera/rätta till stängslet runt arenan. Detta visade sig inte vara det lättaste eftersom
nätet rasat ner for flera at sedan o gräset växt genom o det bildats gräsmatta ovanpâ nätet.
Det gjordes emellertid tappra fOrsök men man beslutade att andra verktyg behovdes an de
for dagen tillgangliga.

Tisdagen den 27 september.

Peter, Per-Erik o P37 gjorde eft besOk pa Ilanda fOr aft klura Ut hut man bäst tar i tu med nat
problemet runt arenan.

0
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Mändagen den 10 oktober.

6x4.

Efter sedvanligt kanslikaffe o sportanalyser tog gubbarna itu med staketrenoveringen som vi

pábörjade förra mândagen, en del buskar togs även bort scm hindrade arbetet.

Lordagen den 15 oktober.

Veteranerna var inbjudna aft deltaga I A-lagets (herr) avslutningsfest pa ilanda. Veteranerna

samlades hemma hos Peter for lite “försnack’. Med en sâdan ‘ärd garanteras det for gemyt I

den trevligaste formen, undertecknad var tyvärr forhindrad att deltaga, men vad jag “hört pa

byn”, var denna gang inget undantag.

Vad som sagts om avslutningsfesten kan bara sagas, LYCKATI

Martin Nygren, var den sam ansvarade for tillställningen o vad som undertecknat erfarit,

gjort det med den äran.

Förutom fortaring stod Dave Mossom for en stor del av underhâllningen under kvällen. Med

sang o eget gitarrkomp ställdes en hel del kiuriga musikfrâgor.

Som en Ifte extra o uppskattat overraskning dök nagra fore detta spelare upp frampâ kvällen

for att deltaga I gemytet.

Det blev en sen kväll men de fiesta var nöjda o vad man kunde förstâ av snacket kommer

laget att vara intakt till nästa âr, o med en sâdan avslutning pa säsongen, dels spelmässigt

men även socialt kan man forsta aft avhopp inte är aktuellt, det kan bli en riktigt rolig

sommar nästa âr.

Det sag inte lätt Ut fran början men med gemensamma krafter o kiurighet fixade vi det.



En fârtacke!

Mândagen den 17 okt.

6x4.

0

Per-Erik, Peter, Mats 5, o Mats I

Ankrar nat.

,1

0

0

0

Efter kaffe pa kansliet o besök av Dave Mossom tog vi itu med nätet pa norrsidan av arenan.

Peter o Sundkvist bade under veckan fixat krok av armeringsjärn som vi förankrade nätet

med. Rododendronen fick en omgáng vatten inför vintern.

Earn. Leandersson bade skankt en jättegod laxtarta som vi fick avnjuta till formiddagskaffet,

I —

• c

Mats I. Peter, Mats 5. P37

Tar in bänkarna förvintern.

fr——- I. -‘‘. -- - — -

.•,

‘ s,.,

3i

En glad Lars trots han är bakom galler! Efter denna bUd blev fotografen hotad.



MADAGEN den 24 okt.

7x3.

Dagen är höstmulen med regnet hãngande I luften, sá tänge det hanger dar är det ingen fara

men tyvärr släpper det taget d och d men vad got vat det nat man fâtt I sig en kopp av

kanslikaffet o en bit av Larsson sockerkaka tanker man inte pa väciret.

Dagen har ägnats t aft reparera ett trästaket o nedmontering av vollyboflnatet for vintern.

Vi diskuterade vâra mojligheter att ta bait hangande trãd over nätet viU sOdra delen av

arenan sam vetter mat llandasjOn. Problemet ligger I aft omradet at skyddat. Det foreligger

en stor risk fOr att träd rasar ner over staketet o in p idrottsplatsen med, i värsta fall,

olycksfalt Detta har pápekats for kommunen fOr lange sedan men inga âtgarder har

vidtagits, detta bar fOft tanken has veteranerna att själva gora ngot t saken. Innan nâgon

olycka händer. Lars bar kontakt med kommunen o hat fâtt lOftet I dag per telefon aft man

skall ge besked i slutet av veckan.

En ledsam syn mötte oss när vi anlande till arenan I dag. Nâgon vettvilling bar “roat” sig med

aft skära sönder ett av avbytarbsen, det ärju ett obegripligitilitag, belt sanslOst, fOr aft ta

till ett mift uttryck. HBK a kommunen gOr sâ mycket for aft ungdomarna I Skate skall ha

denna oas I samhället till gemenskap o sysselsattning. Tanken kommer osökt, vem och

varför? Vi sam jobbat med ungdomar och foreningsverksamhet vet ju, trots denna händelse,

aft sâdana bar grova tilitag at yfterst sallsynta.

Trasigt staket fOre (med Mathias) och efter reparation (utan Mathias)

SORGLIGT I!! Eff Overhängande problem/fara



Mândagen den 31 oktober.

6x2.

Per-Erik bjöd p bröd till morgonkaffet med anledning av att han blivit morfar for fjärde
gângen, han ligger I! Tanker pa HBK-s framtid?

Det var inte bara bröd till kaffet, vi dryftade veteranernas farsiag att publicera en protest
mot förstörelsen pa var fina avbytarbâs som skedde förra veckan. Man tyckte att den
foreslagna skrivelsen skall sättas upp pa skolorna I Skate o ãven pa ICA o att den skulle
sändas for publicering till de lokala tidningarna, Mathias lovade ombesörja detta.

Vi hat krattat löv vid entrén, tagit bort det sönderskurna taket pa avbytarbâs o grävt net ett
cementrör som adventsgranen skall stâ I. CD

0

0

0

Mats, Kent o Peter tar första spadtaget Per-Erik förbereder renovering av skyften.

For adventsgranen.

Mats fixar lOven.



TORSDAG DEN 17 NOV.

6x4.

I dag lick vi lite sol men blâsigt. Nu hat vi kommit igng pa alivar med basen och alla är nöjda

efter dagsverket och beundrar resuitatet innan hemfätd. T.o.m. Lars gay en eloge till bygget,

visserligen erkãnde han aff det gjorde lite ont.

Mats, Per-Erik, Lars, Peter, Kennet gommer sig. Nu börjar det likna nat.

Kennet hailer koll innifrân. Mats hailer i o Lars faster. P37 verkar inte helier sâ missnöjd.



Mândagen den 7 nov.

6x3

Det at en kall morgon sâ kanslikaffet smakade extra bra i dag. P37 presenterade ett
kostnadsforslag pa reparation av de sondriga avbytarbasen, gubbarna, inklusive var kanslist
tyckte det sag genomforbart ut. Mathias ringde ansvarig I ktnmunen o fick kiartecken pa
täckande av kostnaden, vi kom överens om alt, om vädret tillâter, borja renoveringen
kommande mandag.

Vinterlovet hat använts av nâgra ungdomar, (formodligen),tiIl att sparka sönder ett staket o
väfta nagra blomurnor som även fâtt nâgra sparkar med âtföjande bucklor, traklgt.

Vi bar tagit net en trasig reklamskyft sail fast en annan, detfanns met alt gora men kylan Q
blâste bort lusten for dagen.

0

6x4.

0

0

Per-Erik räds inga höjder. Avklätt!

MANDAG DEN 14 NOV,

Efter motgonbonen (kaffet) var det dags att bOrja âterstalla vâra demolerade avbytarbas vid
A-plan. Virket var levererat o lag o väntade. Ett par av gubbarna rattade till en del rekiam
som blast söndet o resten började tekonstruera bâsen.

All var början buyer svârl Regler at till for at följas, hat bestämmer

Peter, Mats, Per-Erik o Cars planerar. Mats, Peter, P37, o Per-Erik var dom skall vara.



Mãndagen den 21 nov.

6x4.

Det blev wienerbröd till kaffet i dag, anledningen, vtfina forening lick pris sam Värmtands bästa

fotbollsfOrening vid galan om helgen. Var kanslichef närvarade och prisade vâra duktiga ledare till

framgângen, även veteranerna fick del av denna, man fârtacke!

Dagens verksamhet bestod I hamtning av adventsgranen som Mats Larsson 0 hans hustru skänkt

foreningen. Det är en välformad gran som kommer alt lysa upp bade otngivtiing o anlete, mânga är vi

som ärtacksamma for gâvan.

Vi hann även med att snickra pa vâra nya avbytarbâs, det set riktigt lava nde ut.

Eftersom det snart ärjullov, även fOr veteraner, beslOt vi alt lagga in en extra arbetsdag pa torsdag.

Mats, L. Id. granagare, Per-Erik, P37 o Nöjda granmontOrer: Mats S. P37. Peter

Peter reser granen. o Per-Erik

Peter läggerf hanger en kabel, Mats 5, Kennet Mats L o Kennet stöttar nat Peter fOrsOker

Per-Erik tots inte se pa. Fâ ordning pa belysningen.



Torsdag den 24 nov

5x4

Efter morgonfikat o Ifte rundsnack fortsatte jobbet med terstallandet/nybygget av de

demolerade avbytarbâsen. Det väcktes farhâgor om aff taket skulle läcka, for att motverka

foreslogs takpapp p den Oversta delen där lutningen är minimal, villkor var att den skulle

vara grön. Vi avslutade dagens verksamheter klockan ett.

Mândag den 2$ nov.

5x4

Kaffe med pepparkaka var var dopning inför dagens uppgifter, tyvarr var Per-Erik tvungen

avvika pa grund av magproblem o Kennet hade annat for sig. Trots minskad arbetsstyrka (3
blev det en hel del gjort pa avbytarbâsen I dag. Mathias hade kallat pa en taklaggare for tad

om ev. papplaggning, dom kom med bade rad o material.

0

0

0

Sa hat jobbat vi pa kansliet? Nja, Deila är Det tar sig! De sma gubbarna at Mats L.

Baksidan av han som bestämmer. Mats S. Peter o Lars.

Lars, Peter o Mats L. planerar? Mats S. gillar han runda former?



Torsdag den 1 dec.

5 st. veteraner blev 4, (4 tim)

Efter morgonfikat med stora lussingar drog vi igàng taklaggningen pa sista bâset. Det flöt pa

bra, som vanligt, med snickrandet dâ gamlingen, (P37) lyckades med konststycket att

baklanges snubbla pa en sladd, man använder att borsta konstgräset med, ramla, 0 slita av

en sena i vänstra knäet, sâ var den dagen förstörd! Gubbarna hjalptes at att plocka ihop

resterna av vraket köra det hem.
Man lyckades att là taket pa báset täckt med papp innan man avslutade dagens verksamhet.

Mândag den 5 dec.

5x2

Veteranerna träffades som vanligt kiockan nio for en stunds meditation o kaffe.

Eftersom han som tar bilder lag pa operation just i dag, far man förestãlla sig hut det ser Ut

nat dessa gentleman, dels spànar nya uppdrag som skall stärka foreningen, även göra arenan

ännu mer trivsam med de smâ medel som star oss tillbuds. I detta syfte städades det efter

var insats med renoveringen av avbytarbàsen pa A-planen, det blev en tur till Djupdalen med

ett lass avfall som avslutning pa dagen.

Bilder pa en del av de projekt som uerkställts.



Det var en sâdan trevlig attikel om var forening i NWT sâ for att ingen skall missa den tar jag
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HERTZOGA BK 1 (7)

Org.nr 873200-9850

Styrelsen for HERTZOGA BK, med sate i Karlstad, far harmed avge ãrsredovisning for räkenskapsâret

2016.

Arsredovisningen är upprattad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allrnänt om verksamheten

Foreningen har en mycket aktiv fotbollsverksamhet samt även en innebandyverksamhet.

Flerãrsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsattning 3 274 2 904 2 456 2 697 2 350

Resultat efier fmansiella poster 260 39 100 148 -161

Resultatdisposifion
Styrelsen fdreslr aff till forfogande stãende vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 582 259
ârets vinst 260 199

1 842 458

disponeras sã att
i ny rakning överfdres 1 842 458

I $42 458

Foreningens resuhat ocli ställning i ovrigt ftamgar av efterfOijande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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HERTZOGA BK
Org.nr 873200-9850

2 (7)

Resultaträkning Not 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsattning
Ovriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
PersonaUcostuader
Avskrivningar av materiella an1aggningsti11gngar

Rörelseresultat

Resultat fran finansiella poster

Ovriga ränteintakter och lilcnande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansielia poster

Resultat fore skaft

3274384
376658

3 651 042

-2 847 775
-531 127

-11 946
-3 390 848

2
3

2904026
328 291

3 232 317

-2 650 722
-530 831

-11 946
-3193499

260 194 38 818

41 45

-36 -3
5 42

260 199 38 $60

260 199 3$ 860

Arets resultat 260 199 38 860
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HERTZOGA BK 3 (7)
Org.nr 873200-9850

Balansräkning Not 2016-12-31 201542-31

TILLGANGAR

Anläggningsfihlgãngar

Materiella antaggningstillgdngar

Byggnader 4 152686 164632

152 686 164 632

finansiella antäggningstillgdngar

Andra Iângffistiga vardepappersinnehav 12 363 12 363

12363 12363

Summa anläggningstiflgãngar 165 049 176 995

Omsäftningstfflgãngar

Kortftistigafordringar

Kundfordringar 0 12 827

Aktuella skattefordringar 2 057 2 069

Ovriga fordringar 675 3 848

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 746 15 304
2947$ 3404$

Kassaochbank 1885511 1469266

Summa omsäftningstillgângar 1 914 989 1 503 314

SUMMA TILLGANGAR 2 080 038 1 680 309

-- ...





HERTZOGA BK 4(7)
Org.nr 873200-9850

Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31
I

EGET KAPITAL OCR SKULDER

Eget kapftal 5

FriU eget kapitat
Balanserad vinst eller förlust 1 582 259 1 543 399

Arets resultat 260 199 38 860

1 842 458 1 582 259

Summa eget kapital 1 842 458 1 582 259

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 100 766 10 195

Ovriga skulder 10 393 10 099

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 126 421 77 756

Summa kortfrisfiga skulder 237 580 98 050

SUMMA EGEI KAPITAL OCH SKULDER 2080038 1680309

Stälida säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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HERTZOGA BK 5(7)

Org.nr $73200-9850

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Arsredovisningen har upprättats enligt ârsredovisningslagen och BokfOringsnamndens allmänna rád.

företaget liar valt att inte uthyttja mojligheten aft tillämpa fOrenldingsreglema i BFNAR 2009:1
Arsredovisning I mindre ekonomiska foreningar (K2).

Fordringar liar upptagits till de belopp vanned de beraknas inflyta.

Ôvriga tillgângar och skulder har upptagits till anskafffiingsvärden där mget annat anges.

Redovisningsprincipema ar ofOrändrade jämfört med fOregâende ár.

Peñodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Intäkter liar tagits upp till verkligt värde av vad som erhãllits eller kommer aft erhãllas och redovisas I
den omfattning det är sannolilct aft de ekonomiska fdrdelama kommer aft tillgodogoras bolaget och
intäkterna kan beräknas pa eft tillförlitligt säft.

Nyckeltaisdefinitioner
Neftoomsäftning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kosthader, sidointäkter samt intäktskorrigeñngar.

Resultat efier fmansiella poster
Resultat efier finansiella intäkter och kosthader, men fOre skafter.
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HERTZOGA BK 6 (7)

Org.nr 873200-9850

Not 2 Anstãllda och personalkostnader
2016 2015

Medelantalet anställda
Man 1 1

1 1

Loner och andra ersattningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Loner och andra ersattningar 388 977 389 353

Sociala kostnader och pensionskosthader 142 150 141 478

(varav pensionskosthader) (13 151 13 103)

Totaia loner, andra ersäftningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 531 127 530 831

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar
Anlaggningstillgángar skrivs av enligt plan over den fdrväntade nyttj andeperioden med hänsyn till
vasentligt restvärde. FOljande avskrivningsprocent tillampas:

Materiella anlaggningstfflgãngar
Byggnader 3 %

Not 4 Byggnader och mark
2016-12-31 2015-12-31

Ingâende anskafffiingsvarden 260 200 260 200

Utgáende ackumulerade anskaffningsvärden 260 200 260 200

Ingâende avslcrivningar -95 568 -83 622

Arets avskrivningar -11 946 -11 946

Utgãende ackumulerade avskrivningar -107 514 -95 568

Utgâende redovisat vãrde 152 686 164 632
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-38 860
260 199
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1 842 457
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Sara Kilström
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Var revisionsberättelse har lämnats 2017- o7 ,

Ernst & Young AB

Nils Bergsfrom
Auktoriserad revisor

Not 5 Forãndring av eget kapital

Balanserat Arets

7 (7)

Belopp vid ãrets ingãng
Disposition av
foregâende
ãrs resultat:
Arets resultat
Belopp vid àrets utgãng

resultat

38 860

Totalt

1582258
resultat

1 543 398

38 860

1 582 258

Andersson

/ (-_ /

/





Building a better
working world

Till foreningsstamman I HERTZOGA BK, org.nr 873200-9850

Vi hat utfort en revision av ârsredovisningen for HERTZOGA
BK fOr rakenskapsaret 2016-01-01 - 2016-12-31.

Enligt var uppfattning har arsredavisningen upprãttats I enlig
het med ârsredovisningslagen och get en I alla vasentliga avse
enden rättvisande bud av foreningens finansiella stalining pet
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat fOt aret
enligt ârsredovisningslagen. Fotvaltningsberattelsen at foren
hg med arsredavisningens Ovriga delar.

imt :5

Vi hat utfort revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart ansvat
enhigt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisarns
ansvar. Vi at oberoende i fOrhâhlande till foteningen enligt god
revisotssed i Svetige och har i ovrigt fullgjort vârt yrkesetiska
ansvat enligt dessa ktav.

Vi anser att de revisionsbevis vi hat inhämtat är tillrackliga och
andamâlsenhiga som gtund for vara uttalanden.

Det är styrelsen som hat ansvaret for att ârsredovisningen
upprättas och att den ger en rattvisande bud enligt ârsredovis
ningslagen. Styrelsen ansvatar även fOr den interna konttoll
sam den bedOmer at nodvandig fOr att upptätta en ârsredovis
ning som inte innehâhler nâgra vasenthiga felaktigheter, vare
sig dessa beror pa aegentligheter ehler pa fel.

Vid upprattandet av ârsredovisningen ansvarat styrelsen fOr
bedomningen av foteningens fOrmâga att fortsatta verksam
heten. De upplyser, nat sá är tillampligt, am fOrhâllanden sam
kan paverka fOtmâgan att fortsatta vetksamheten och att
använda antagandet am fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillampas dock inte am beslut hat fattats am att avveckla
verksamheten.

ams

Vâra mâl är att uppnâ en timlig gtad av sakethet am att
ârsredovisningen sam helhet inte innehâller nagra vasentliga
felaktigheter, vate sig dessa beror pa aegentligheter eller pa
fel, ach att lämna en revisiansberättelse sam innehallet vâta
uttalanden. Rimhig sakerhet är en hog grad av säkethet, men
at ingen garanti fOr att en revision sam utförs enhigt ISA och
god revisionssed Sverige alltid kommer att upptäcka en
vasentlig felaktighet am en sadan finns. Felaktigheter kan upp
stâ pa grund av aegentligheter ellet fel ach anses vata
vasenthiga am de enskilt eller tilisammans rimligen kan fOrvän
tas pavetka de ekonomiska beslut sam användare fattar med
grund I ârsredovisningen.

Sam del av en revision enhigt ISA använder vi professianellt
omdome ach hat en ptofessianellt skeptisk installning under
hela revisianen. Dessutam:

identifierar ach bedOmer vi riskerna fOr vasentliga
felaktigheter i ârsredovisningen, vate sig dessa becar pa
aegentligheter eller pa fel, utfarmar ach utfOr gransk
ningsâtgardet bland annat utifran dessa risker och
nhämtar revisiansbevis sam är tillrackhiga ach andamals

enhiga fOratt utgOra en gtund for vata uttalanden. Risken
fOr att inte upptacka en vasenthig felaktighet till foljd av
oegentligheter är hOgre an for en vasenthig felaktighet
sam berar pa fel, eftersam aegenthigheter kan innefatta
agetande I maskopi, fOtfalskning, avsikthiga uteläm
nanden, felaktig information eller âsidosattande av
intern kontroll.

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av foreningens
intetna kontroll sam har betydelse fOt vat revision fOr att
utforma gransknIngsatgarder sam at lamphiga med
hänsyn till omstandigheterna, men inte for att uttala ass
am effektiviteten I den interna kontrollen.

• utvarderar vi lamphigheten I de redavisningsprinciper
sam används och rimhigheten i styrelsens uppskattnungar
i redavisningen och tillhOrande upplysningar.

• drar vi enslutsats am lampligheten I att styrelsen anvan
dec antagandet am fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. Vi dtar acksâ en slutsats, med grund I
de inhamtade revisionsbevisen, am det finns nâgan
vasenthig osäkerhetsfaktor sam avser sâdana handelser
ellet fOrhállanden sam kan leda till betydande tvivel am
fOreningens formaga att fottsatta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en vasenthig asäkerhets
faktor, maste vi i revisionsberattelsen fasta uppmark
samheten pa upplysningatna I arsredavisningen am den
vasenthiga osäkerhetsfaktorn eller, am sâdana upplys
ningar arotihlrackliga, modifiera uttalandet am atsredo
visningen. vara slutsatser baseras pa de revisionsbevis
sam inharntas fram till datumet fOr revisionsberattelsen.
Dock kan framtida handelset ellet fOrhallanden gOra att
en forening inte langre kan fartsätta verksamheten.

• utvarderar vi den Overgripande presentatianen, struk
turen ach unnehallet I ârsredovisningen, datibland upp
lysningarna, ach am ârsredavisningen atetger de under
higgande transaktianerna ach handelserna pa ett satt
sam get en rättvisande bild.

Vi maste infarmera styrelsen am bland annat revisianens
planerade amfattning ach inriktning samt tidpunkten fOr den.
Vi maste acksa nformera am betydelsefulla iakttagelser under
revisianen, daribland de betydande brister i den interna
kantrollen sam vi identifierat.
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UtOver var revision av arsredovisningen har vi även utfOrt en
revision av styrelsens forvaltning av HERTZOGA BK for
räkenskapsâret 2016-01-01 - 2016-12-31.

Vi tilistyrker att foreningsstamman beviljar styrelsens leda
moter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Vi har utfOrt cevisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vârt
ansvar enligt denna beskrivs närmare avsnittet Revisorns
ansvar. Vi r oberoende i forhâllande till foreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vârt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga och
andamalsenliga som grund for vârt uttalande.

Det at styrelsen scm har ansvaret for forvaltningen.

Vârt mal beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed
vârt uttalande cm ansvarsfrihet, är att inhamta revisionsbevis
for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedOma om nagon
styrelseledamot nâgot vasentligt avseende foretagit nâgon
atgard eller gjort sig skyldig till nágon fOrsummelse scm kan
fOranleda ersattningsskyldighet mot foreningen.

Rimlig säkerhet at en hog grad av sakerhet, men ingen garanti
for att en revision scm utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka atgarder eller forsummelser som
kan fOranleda ersattningsskyldighet mot foreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed I Sverige
anvander vi professionelit omdOme och har en professioneilt
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av
forvaltningen grundar sig främst pa revisionen av räken
skaperna. Vilka tilikommande granskningsâtgarder som utfOrs
baseras pa var professionella bedomning med utgângspunkt i
risk och vasentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen pa sadana atgarder, cmraden och fOrhâllanden som är
vasentliga fOr verksamheten och där avsteg och overträdelset
skulle ha särskild betydelse for fOreningens situation. Vi gâr
igenom och prOvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och andra fOrhâllanden som är relevanta for vârt
uttalande cm ansvarsfrihet.

Karistad den.9( 1 2017

Ernst & Young AB
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