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Styrelsen fZir Hertzoga BK lämnar fOljande berättelse fir verksamhetsàret 2002

Verksamheten

Den sportsliga verksamheten liar genornfdrts enligt plan fOr 200$. fOreningens ekonomi liar
förbättrats (Se punkten ekonomi).

Med gladje kan vi även 2009 ha 4 seniorlag I var verksamhet. Herrama spelar i division 5 och
6. Damerna liar sina lag i division 3 och 5.

Foreningen liar fortsatt att värna om bredden I ungdomsverksamheten, väl dokumenterad med
lag i seriespel, lag I poolspel samt fotboliskola fbr flickor och pojkar fddda 01 och 02.
Breddfotboll pa ungdornsnivâ är rekryteringsbasen fir talangerna och deras
utbildning/traning, som leds av välutbildade iistruktörer.

Ekonomi

Resultatet fOr verksamlietsáret 2008 51ev ett overskott pa 166 tkr. foreningen liar per 2008-
12-3 1 ett positivt kapital pa 1 297 tkr.

Se vidare kassörens ekonomiska redogOrelse fUr verksamhetsàret 2008.

Styrelsen I HertzOga BK viii tacka aila, dam-, herr-, flick- och pojkledare, fOräidrar,
ffinktionärer ocli sponsorer, fOr Era insatser, fOr Ert stOd och fUr ett mycket gott samarbete
under verksamhets.ret 2008.

Skáre i mars 2009

Thomas Ivarsson fredrik Scherrieble

Lars B Karlsson Tomas Larsson

Tom Erlandsson Uif Traneving



VERKSAMHETSPLAN FOR HERIZOGA BK 2009

EKONOMI

For Hertzöga BK gaiter det aff fortsätta p den tnslagna vãgen med en
sund ekonomi I foreningen. Vi kommer 2009 att omsãtta drka 2 mitjoner
kronor och ha balans I ekonomin.

SPORTSLIGI

Att utveckta ungdomsverksamheten s att merparten av vra spetare I
seniortagen bestr av egna produkter.

Sãsongen 2009 hat Hertzöga fötjande tag seriespel.

Herr: A-tag och U-tag

Dam: A-tag och U-tag

Ungdom: i-lag, P-94, P-96 gut, gron, P97, P98 guI, gtön, P99 gut, gton,
P00 gui och gton P01 gut och gron

F94 gut, F95, F96 gut, gron, F97, F98 gut, grön, F99 gut , gron,
FCC gut och gron, FOl gut och gton

Fotbollsskolan: P-02 och F-02 (dettar ej I seriespel)

Hertzöga BK genomfor fötjande arrangemang under r 200$.

Trettondagscupen 3/1 (Herr)
• Mâstarcupen 12/6-1516 (Dam och F-95)
• 10-âringarnas cup 1-2/8 (P-99 och F-99)

Genrepet 27/9 (P-CO och F-OO)



• Landslagets fotbotlsskola (Hertzoga BK)
• HBK tatangtrâning (Hertzoga BK)

Hertzogas Cykelsafari (Herr)

ANLGGNtNG

Arbeta for att ttanda tP ska vara en naturlig mötesptats for tek och fysisk
aktivitet hos Skres befolkning.

HBK kommer:

• Att bygga staket emot tlandasjOn
Att förbãttra beflnttiga ytor
Att tillsammans med K-d kommun verka for att tianda IP but
en bãttre arena.

OVRIGI

Vi kommer att arbeta for att utöka medlemsantatet I Hertzöga BK.

Q
Arbetet med Hertzogas ktubbtidning kommer att utvârderas.
Arbeta for att tier ska engagera sig I foreningens hemsidor och p s sãtt
utveckta dessa. Jobba for att tier medlemmar bUt engagerade I
föreningen. Jobba for att M tier +65 med i foreningsarbetet.



Säsongen 2008.

Dà var áret slut och boksiutet gjort. Det är med en nàgot besk smak I munnen jag nu ska
fdrsOka sammanfatta skeendet under det gângna àret.

Matchprestationerna liar varit av mycket blandad karaktar. Efter forsasongens
traningsmatcher var HertzOga BK:s A-lag obesegrat och alit var frid och ftöjd. Vi spelade bra
defensivt och bade trygghet I spelet. Det som skuile slipas pa var det offensiva spelet och att
komma till fler rnàlchanser. Nàgot vi fick hygglig ordning pa och chanser bthjade skapas,
men mâlen uteblev.

Mojligen vaggades, redan bar, A-truppen in i en faisk trygghet av att saker ocli ting skulle
komma att gâ fdrháilandevis iätt. En mâlsattning som sags som väldigt realistisk sattes. Vi
skulie vara bland de fern främsta när sommar uppeháliet kom och utifrán var känsia infOr
hösten skulle màlsattningen omarbetas under vail sommariager I LysekiL

När seriespeiet drog igâng hamnade vi efter, redan fran start. Seriepremiären mot Sunne
(blivande seriesegiarna) är ett talande exempel, där vi tick stryk med hela 6-1 pa Kolsvik.
Vàren gick och det kändes som vi gick och väntade pa att bollen skuile bärja studsa var väg
och att lite flyt skulie infinna sig, viiket det dock inte gjorde.

Ljuspunktema under vàren bestod definitivt i de fin fina insatser A-laget stod fbr i DM. Vinst
mot Skattkärr borta, vinst mot FBK hemrna efter fbrlangning och vinst mot Degerfors även
det hemma pa Ilanda. I framfdrallt de sistnämnda tillstallningarna visade killarna sig verkligen
fran sin bästa sida. Gedigna iaginsatser där vi verkligen lyckades speia ett sarniat fOrsvarsspel
pa ett oklanderligt vis. Genom deima starka defensiv kunde vi efterhand bade skapa och ta till
vara pa màlclianser. Detta viil jag pàstá är säsongens i särklass bästa matcher.

Efier dessa prestationer kvarstár ändá frâgan varfbr det inte gick att prestera liknande insatser
mot lag som Ekshärad, Atorp, Kariskoga SK osv., i seriespelet. Jag ariser att detta är den sâ

C] kallade “knackftágan” fbr bela säsongen. Varfdr de djupa daiarna bar blandats med de
fdrhãllandevis höga toppama?

DM spelet avslutades i semifinal mot Olme efter en hedersam f5riust och en ganska bra insats

O fran Hertzoga. I 3:e — 4:e pris matchen med en Svenska Cupen- plats pa spel, foil vi. Aven där
efter en godkand insats, mot KBK.

Hösten inleds med ytterligare en brakfbrlust mot Sunne. Men efier detta ryckte vi upp oss ocli
började piocka iite poang. Trenden verkade ha vänt nagot och vi bOrjade blicka lite uppát i
tabeilen. Under sommaren bade laget nu enats om, att om vi skulie na en fernteplats när serien
var slut, skulle det vara en fuilt godkand insats under hösten.

Trenden varade dock inte sa lange som vi kunde ha önskat. Istället borjade spelet svaja en
aning igen och fràgetecknen hopade sig pa nytt. Mentalt var vi nog inte riktigt beredda pa
ytterligare och under langre tid thallande motgangar. Vilket ti]l sist även visade sig nar 22
omgángar var spelade och tabellen visade att HertzOga BK lag pa 11 :e och näst sista piatsen i
serien. En plats som betydde nedflyttning till division 5.



Hur kunde det gà sà snett dã, undrar man ju och det finns säkert inget givet svar pa den bar
fràgan. Men jag tror att en av aniedningarna bland manga, är att ingen av spelama egentligen
trodde att det skulie kunna gä sà här lila. Alivaret blev inte alivar förrän det var fOr sent. Till
och med innan sista “avgOrande” matchen borta mot Siffiälla, kändes det som att alla hade
instailningen, att det kommer att ordna sig. Detta utan flagon riktig besiutsamhet I goromã1en
ute pa planen. Jag vill poangtera att det inte var i den har matchen aliting avgjordes. Vi skulle
naturligtvis rett Ut situationen lángt innan och siuppit hamna I denna prekära situation
Overhuvudtaget.

Jag màste även nänma en bristande traningsnarvaro som en annan anledning till
degraderingen I seriesystemet. Att endast ett tiotal av spelarna i A-lagstruppen kommer upp I
närvaro som ar Over 70% är pa tok fOr dâligt.

Nog om trâkigheter, var det nàgot som var bra dà?

Ja, absolut! Stamnfrtgen i och runt laget har bela âret varit valdigt bra och jag upplever att de
fiesta har hafi kul när de kommit till Ilanda. Aven i ár var sommarlagret I Lysekii ett treviigt
inslag och komplement till den ordinarie verksamheten.

Det fmns yngre spelare som tagit rejala kliv under sasongen och verkligen bevisat att om de
bara har viljan och lusten R5r fotboll, kan komma att bli tongivande stOttespelare under mânga
ãr framO ver.

Jag vill även ge Johan Engberg en eloge och ett tack fOr hjälpen med fdrsasongstraningen.
Johan besitter kunskap sorn HBK màste fortsätta att ta tillvara pa. Far ban dessutom vara
skadefri ska han nog kunna springa in nàgra baijor 1 5 :an kommande säsong.

Siutligen är det bara att konstatera att det som vii Hertzoga BK:s A-lag presterade under den
gàngna säsongen inte räckte till. Det var R5r dâligt!

Nu är det bara fOr berOrda parter att knyta näven och làta dlv. 5 —lagen là sota fOr det liar nästa
säsong.

Over and out!

Martin Bengtsson



Verksamhetsberättelse 2003 - Senior Dam

Peter Götell, s hette damlagets huvudtränare under 2008.
TiHsammans med Bosse Jansson och Conny Carlsson bildade han ledartrojkan
scm skulle lotsa vra talangen vidare.

Under vintern deltog vi for fOrsta gngen p ngra r I Hallvärmländskan och
hamnade p tredje plats i gruppspelet.

,. Vi var ocks med I Amterviks konstgrscup I Sunne, där silvret bargades efter
ç) en rad fina matcher.

Forsäsongslagret gick detta r tiH Falkenberg, där vi bodde furstligt I välutrus
tade stugor och fick träna p kanonfina grasplaner. Mycket nyttigt att f kanna

0 p riktigt gras efter en forsasong scm annars uteslutande gtt I konstgrasets
tecken.

For fOrsta ret p lange var damtrean utOkad till tolv lag. Tv av dem ryckte
tidigt, men I Ovrigt var det en rekordjämn serie. InfOr sista omgngen var det
fyra lag scm riskerade nedflyttning och I sluttabellen fanns de sex lagen ovan
for nedflyttningsstrecket samlade mom tre poang.
HertzOga slutade p nionde plats, men var bara tre poäng frn femteplatsen,
den placering vi fOr Ovrigt hade 2007.
Själva känner vi nog att det ocks var den platsen vi var värda, vi spelade
bättre an poängskOrden visar, men hade fasligt svrt att f in bollarna I ml.
Totalt använde vi oss denna sasong av hela 38 spelare och 15 av dessa notera
des scm mlgorare.

, Skyttedrottning blev mittfältaren Therese Nilsson, med sex fullträffar,
S..) Noteras bör att vi dreg p oss tolv varningar under seriespelet och det kan

faktiskt vara rekord fOr damlaget.

Mastarcupen arrangerades traditionsenligt och helgen innan Midsommar av
C) gjcrdes den tolfte upplagan. HBK:s lag stod fOr en storstilad insats och impo

nerade kraftigt genom sitt fina spel. Segrade gjorde fOr Ovrigt stockholms
klubben Boo FF. med gamle HBK-bekantingen Peter Wenn berg scm tränare.

Det blev bara en sasong fOr Peter GOtell och vi tackar for hans arbete.
Ny huvudansvarig tränare kommande sascng blir gamle skyttekungen I HBK,
Patrik “Viggen” VikstrOm och vid sin sida fr han de senaste rens herrtränare,
Martin Bengtsson.

Damsektionen, Hertzoga BK



Verksarnhetsberättelse for P92 sasongen 200$

Sasongen startade upp pa sportlovet med sportlovsfotboll mándag till fredag pa grusplanen
som var snöfri. Med 8 tappra spelare körde vi ‘s, kondition, skills competitions och
spelovningar.

Denna sasong beslutade vi att göra en traningsgrupp 92 plus de 91 :or som inte fick plats i U
tnlppen. Ett lag i Div 1 grupp 2 anmäldes till seriespel. Laget tränade tvà till tre gànger i
veckan pa grusplanen i mars och april. AlIt efiersom veckorna gick utökades traningsgruppen
och I maj var vi over 20 stycken! När väl seriespelet skulle dra I gang blev lagets tränare
uttagen till A-VM I ishockey I Halifax (som statistiker I TV-sandningama...) Därfbr fick
gamle P-92tränaren Magnus Jonsson gora en tillfällig comeback nágra traningar, de fOrsta
seriematchema och fbrsta omgàngen i Lilla VM. Resultaten I serien var lite blandat I bOrjan
pa säsongen mycket beroende pa att mànga I tnlppen kom igàng med fotbolistraningen vadigt
sent. Vi fick torn en nyborjare plus att Nikias Molander och Filip Traneving gjorde comeback
efler 4 .rs uppehàll! Starkt! Laget Overlevde fdrsta omgángen av Lilla VM genom en stark

C
insats mot Slottsbron. Tyvarr rackte vi inte till mot Siffiälla i Omgâng 2. Vi var ett stolpskott
fran 3-3 1 bortamatchen...
Vi blandade och gay i seriespelet under vãren, toppinsatser varvades med bottennapp i
matcherna men grabbarna kampade otroligt väl hela tiden. När grassasongen var i gang sâ
trAnade vi mãndag, onsdag och fredag. Mándagar kOrde vi en tyngre träning, onsdagarna lite
lättare och pa ftedagstraningarna enbart spelmoment och fasta situationer.

Hostsasongen blev bade kul och jobbig. Vi tjuvstartade i slutet av juli med att àka till
Eskilscupen i Helsingborg. Resultat:
Hertzoga BK - Mariebo 1K (Jonkoping) 0-3 (0-0)
Hertzoga BK - Luton Town (England) 1-5 (0-3)
Kullavagens BK - Hertzoga BK (Helsingborg) 3-0 (0-0)
Kvalificeringsmatch: Hasslov/Skottorps IF - Hertzoga BK 2-1 (2-1)
Kvartsfinal D-slutspel: Hertzoga BK - Västra Mark 2-1 (1-0)
Semifinal D-slutspel: Hertzoga BK - Skcomberga GIF 1-1 (0-1) 5-4 e. straffar
Final D-slutspel Asmundstorps IF - Hertzoga BK 5-3 (4-0)

Vi àkte med en tunn trupp till cupen och fick slita hart pa materialet. Tvà hOjdpunkter:
matchen mot Luton Towns andralag, där vi tyvärr stod och tittade pa i bOrjan av matchen med
gapande rnunnar och stora Ogon vilket giorde att de relativt enkelt kunde sätta tre mãl i ffirsta
halvlek. Efier attjag (framfdrallt...) och mm biträdande ledare, Svante Attemaim, manat pa
de v.ra med diverse tilfrop (lie’s just like the fcking Arsenal coach.. .)jänmade vi Ut spelet I

( andra. Tyvarr(?) fdrlorade vi kvalificeringsmatchen om C- eller D-slutspel mot
Nagot orättvist enligt P92s ledare. Detta innebar I och fir sig att vi i stället fick lättare
motstánd I D-slutspelet. Vi han-made i underlage i kvartsfinalen mot Västra Mark efler att
Arvid giort en Indianare I eget straffomrâde. Vi kunde dock vända genom en kvittering av
Atte och sedan gjorde, som väl var, Arvid segermalet vilket raddade dagen. I semifmalen bade
vi inte mycket att sätta emot. Ett starkt fdrsvarsspel och en duktig malvakt I Rasmus
Andersson höll oss kvar I matchen lange och väl. Var duktige mittback Felix hade fàtt feber
och satt ombytt pa bänken efiersom vi bara hade en avbytare. Nar vi till slut slappte in ett ma
sa gjorde Svante sitt genidrag: In med febersjuke Felix i mal ocli upp med Rasmus pa topp!
Strax efierat lyckades Jens kvittera pa en frispark fr.n nästan halva plan. . .D fdrsOkte vi
stäfla tilihaks Rasmus I may, men det tillät inte dornaren...
Naval, det gick till straffar och 5 St frivilliga anmälde sig. Efier dessa 5 var det fortfarande
oavgjort och det skulle bli sudden-straffar. Dà kallade jag fram sjuke Felix som egent]igen
inte fick sla straff efiersorn han satt pa bänken när slutsignalen gick. Han gick lugnt fram och



Vi avslutade säsongen med paintball där grabbarna fick chansen att ge igen pa sin slavdrivare,
men det var nästan ingen sorn lyckades!

satte den säkert i krysset. När sedan Rasmus räddade Skrombergas straffvar det kiart. Vi var i
D-final mot Asmundstorp!
I finalen pa sondag eftermiddag hade vi knapp ffihlt lag pga alla sjukdomar och skavanker.
Felix feber, Dawood näsblod, Adam I ont I knät etc. Amundstorp gick enkelt fram till 4-0. Dâ
skickade vi Ut Rasmus som forward och in med Felix i mâl igen. Atte, Danne och Fredrik
gjorde varsitt mãl i andra halviek, tyvarr gjorde även Asmundstorp tre mál och vi fdrlorade
med 3-6. Hursomhelst var det glada miner men trOtta grabbar när vi âkte hemât vid 20-tiden
pa sOndag kväll!

Seriespelet pa hOsten 51ev bättre an pa vàrsasongen men vi saknade stabiliteten pga att vi inte
kunde spela med samma lag i matcherna. Nágra I tmppen fick chansen att spela med U-laget
och gjorde det bra. Tyvarr fdrsvann Markus HOijer till handbollen, Jakob Westerberg till
innebandyn, Fredrik Andre’ och Alexander Saikoff till hockeyn i augusti, men detta var
uppgjort fran början. Vi fick fdrstarkning av 91 :or fran U-truppen I vâra matcher. När U
truppen tunnades Ut pa hösten sà slussades 6-7 ur 92-truppen till U-lagstraningarna och pa
slutet sâ tränade vi gemensamt med U-laget pa onsdagstraningarna. Vi hamnade till slut i
mitten i var serie och det far väl anses vara optimalt. Vi avslutade med en seger borta mot
Viking och cia hade vi vänt pa laget med fdrsvarare langst fram och tvärt om.

For P92 Lars B. Karisson



Verksamhetsberättelse 2008 P-93, P-94 & P-95

Efter det lyckade uffallet frn 2007, dat vi borjade att mixa ldersgrupper, s kändes det
naturligt aft fortsatta pa den inslagna vagen även under 2008. Fran bOrjan var det tankt aft 93-
94 skulle bli en traningsgrupp, men dà 95:orna var en liten trupp, s erbjöd vi även dorn aft
ingá i traningsgruppen. FOrhoppningen vat aft vi, som ifjol, skulle kunna individanpassa och
làta killarna fà spela pa raft niva. Ganska snart upptäcktes det dock aft vi hade hamnat rejalt
snett serien fOr vàta äldsta killar. Motstandet bestod oftast av merparten 92:or (vissa lag var i
princip rena 92-lag) vilket visade sig vara Overmaktigt for vára 93-94 killar. Sà nat vi fran
tredje matchen och sex matcher framat (inkl. en DM match) hade sex taka fOrluster och en
maiskillnad pa 2-47 tog vi eff snack med killarna och beslutade oss fOr aft dra oss ur denna
serie pa hosten. P vârsasongen hann vi med 10 seriematcher. Det blev 1 vinst, 9 forluster
och en malskillnad pa 13-55.. Det blev psykisktjobbigt aft aka pa dessa stora fOrluster och
dessutom bOrjade motstandarna aft hana oss, vilket blev fOr mycket fOr bl.a. mig. Jag led sjãlv
och led även med killarna. Forhoppningen var all ía till lite traningsmatcher pa hOsten. Men
aa vadrets makter stalide in sá manga matcher, blev det svart aft ía till nagra, eftersom lagen
behOvde spela ikapp sina egna uppskjutna matcher. Baftre gick det d fOr lagen I P div.3
grupp 2 samt P div.4 grupp 2. P div.3 blev visserhgen en serie med ía lag, d W lag drog sig
ur innan serien bOrjade, men här kandes det helt raft i anmälan. Seriesegrare efter 8 vinster,
2 oavgjorda och 42-1 1 I málskiNnad. P div.4 laget blev det lag som blev mest mixat. Fran —97
till —94 deltog i della lag. Aven della en valdigt bra mix visade det sig. Seriesegrare efter 15
segrar, 2 oavgjorda och 1 fOrlust och 85-30 i malskillnad.
Totalt hat det deltagit 50 killar under sasongens traningar. Nagra fOIl bott ganska snabbt och
nagra slutade efter hand, men det hat andá varit 2Ost killar som tränat 69% eller met. 13 killar
hat deltagit 79% (vilket far anses som en grans fOr bra närvaro) eller met. De som toppade
traningsligan var Rasmus VikstrOm (96%), Tom Blochel, Filip Granrud samt Erik Radstrom
(samtliga pa 85%)
Efter mitt tionde at som tränare for dessa grabbar avsager jag mig flu mm roll som
huvudansvarig for P93. Jag tackar alla killar som varit med genom áren och tack fOr den fina
gesten pa avslutningen (loller & deodorant) som jag lick fran de nio killar som orkat vara med
mig hela vagen! Det ar sjalvklart med en liten tar jag lämnar mill uppdrag, men jag tat med
mig otroligt manga harliga minnen Och även om vi pa slutet inte presterat nãgra spottsliga
toppresultat sà hat det varit en harlig grupp aft ha hand om. Vi hat haft en bra disciplin och
varit valdigt fOrskonade fran bràk eller tjafs. Della trot jag att alla hat tyckt varit mycket bra
och nàgot de kommer aft ta med sig fran HBK P93.

Avslutar med vilka killar som prisade pa P93:s avslutning samt lite kuriosa.
(alla P93-killar lick ell varsift pris fOr en vãl genomfOrd sasong)

Traningsflit: (over 79%)
Rasmus VikstrOm, Tom Blochel, Marcus Hjalmarsson, Joakim Nilsson, Ludvig Kronstrand,
Anton Sjoquist.

• Totalt hat vata tre lag spelat 38 seriematchet under áret.
• 24 vinster, 4 oavgjorda samt 10 fotluster (varav 9 fOrluster kom i P div.2).
• Vi hat gjort 140 mal, fOrdelat pa 36st olika málskyttat samt 29st olika passningslaggare.
• Vi hat slappt in 96 mal.
• Vi placetade oss 1 :a i P div.3 samt P div.4 och dtog oss ur P div.2 pa hOsten..
• Totalt hat 75st (P92-97) olika killar medverkat I minst en match under àret.
• 33st killar hat medverkat i minst en P div.2 match.
• 26st killar hat medverkat i minst en P div.3 match.
• 41st killar hat medvetkat i minst en P div.4 match.

Tack for alla härliga ãr!!

II Fredrik VikstrOm



Verksamhetsberättelse P-97 säsongen 08-09

Buster cup
Vi avslutade säsongen 07-08 med att áka p cup ti]l Mora i rnaj. Det var en upplevelse for vãra grabbar att àka pa
en lite stOrre cup, inte bara pa planen utan även alit annat som hander runt omlcring. Soya j en skolsal med
kompisama är ju spännande, kan vara lite svãrt o somna ibland bara. Det var ett bra arrangemang med bussar till
alla matcher, god mat och bra stamning. V.ra grabbar spelade fern matcher där det blev en vinst, tvà fOrluster
och tva oavgjorda. De karnpade bra I alla matcher och var nöjda med cupen.

Pa hösten drog vi igáng igen med raning tvã dagar I veckan pa Gjutaren. Det har varit bra uppsluming pa
iraningama och vi är ett bra gang killar. Laget har utvecklats mycket och vi har bl a jobbat med att fà ihop
gruppen till ett lag. Killama har blivit bathe pa att ta motgângar och utvecklats mycket även spelmassigt.

Vi anmälde laget till en klass som var ffir pojkar fbdda 95-97. Dena iimebar an vissa lag som vàra 97-killar
mOtte var ett till wà ár äldre och dã var det lite svart an hanga med. Dc lag som hksom oss var rena 97-lag var
det jämnare emot. Killama kampade ända väl i “serien” och fick känna pa att bade vinna och fOrlora.

Lilla vm
Arets Lilla-VM, med spel i en ãldersldass Over var egen, kändes som en bra traning infZ5r nästa ar da vi pa ailvar
ska kunna vara med och slâss om titeln Värmlands bästa 12-ârs lag. Vi fick börja dagen med an fiirsöka in
revansch pa LekvatUiet. Matchen var mycket jämn och slutade lika, 4-4.

Sista gruppspelsmatchen b]ev ocksà en jämn och bra match, dar vi faktiskt skapade ett bra tryck mot
Skoghaliskassen under länga stunder. Men motstandama hade ffitt battre fart pa fbttema och med ett lite
mera pricksakert skytte an vãrat, sã kunde de gá vinnande ur striden med 5-3.

Aventyret var Over fOr denna g.ngen, men nästa ar sã ska vi vara med och slâss om medaljema.

Cuper
I mars var laget pa cup I Skoghall där det var 6 St 97-lag med. Vi spelade fbrsta matchen mot Skoghall där

hemmalaget tog hem vinsten. Nästa match gick mot Arvika som nyss hade vunnit mot Skoghall.
HertzOgakillama hade dock bOtire fart pa fbttema och kimde ta hem vinsten. Sista matchen som var om

(3 bronsplats var mot det andra Skoghalislaget, grabbama var flu lite trOtta och orkade inte riktigt hanga med sà dãr
blev det en fbrlust fOr vära killar.

Aven derma sasoflg ska vi avsluta med an âka pa cup till Mora, i bOrjan av maj och alla ser mycket fram emot att
komma tillbaka dit. Innan den cupen ska vi även vara med pa Picasso-cup i Kristinehamn sista helgen i april.

En bra säsong med mànga fma prestationer av grabbama och laget har utvecklats mycket och ser fram emot
nästa säsong.

BjOrn Hertin
2009-03-29



P-98 verksamhetsberättelse 2008

Vi bbrjade säscngen p riktigt med innetraning p Ilandaskolan 13 mars. Efter ngra
träningar s fram i april hade vi hjalp med att köra lite roliga motorikovningar for att sedan
g Ut cch köra lite grustraning. Vi var omkring 20-22 grabbar scm tränade i denna miljö och
avslutade farsasongen med ngra matcher p Vxnäs I fotbollshallen.
Grassasongen närmar sig och vi testade Sollidensgras under ngra sOndags-eftermiddagar

innan Ilandas gras but klart. Träningsmatcher mot FBK p gras innan seriepremiären blev det
den 3:e maj. Det är alitid lika kul att mOta FBK 98:or.
Seriepremiär 11:e maj. Vi försOkte att ha tv lag igng scm vi deltog med P-98 och P-97
serierna. Mlsattning att f spela lite där man hör hemma och att alla scm vill fr prova spela
mot stOrre spelare. Det var inte belt lätt att fOrdela lagen men det blev bättre när vi spelat
ngra matcher och sett vad vi kan. Det blev mnga jämna matcher med blandade resultat. Vi
spelade 25 matcher och vann XX ovgjorda XX. Vi gjorde en massa ml serien XX st och I
Cuperna XX ml. I truppen s var vi totalt 31 stycken som sprang p gräset p Ilanda.
Traningsfliten ãr bra d 50% hat en narvaro p mer an 80%.

Cuper vi deltog i under 2008 var fOljande:
Lilla Lithells Cup SkOllersta 7 juni. En endags cup scm vi kte p till Närke en stor buss
over en dag med en hel skara suppcrtrar med. Blandade resultat fOr vra tv lag, alla fick
medaljer. Mnga nOjda cch trOtta ben kte hem cch landade p Ilanda vid 19-tiden. Stort
tack for bussen WIPAB.

ODIK Cup 14-15 juni.
Ater igen ställer vi upp med tv lag. Ena laget vann cch det andra blev fyra. Jätte kul fOr oss
att vinna med ett lag, cch jättebra att det andra blir fyra. Tyvärr fick mOtas i en semifinal dãr
hãlften blev edsna cch hälften glada efter den matchen. Det är priset fOr att ha tv lag men
vi tar det med gctt humOr efter att f sura en liten stund s at det full fart igen. Ijejerna vat
ccks med cch även de vann efter straffar finalen. Stefan Helm (hOjdhopparen) delade ut
medaljerna.

Tioâringarnas cup, vr egen den 2-3 augusti.
Vi kOr terigen med tv lag. Mnga spannande matcher under en tidvis regnig heig spelades
under tv dagar. Vi blev denna gng tv cch sjua i cupen. Bda lagen hamnade i A-slutspel
och gjorde väldigt bra ifrn sig. Bra gjort att g s lngt med tv lag igen.

Stort tack till alla fOräldrar scm jobbade cch a grunden till en bra kassa under denna heig. Ca
45 tusen att ha i framtiden gay det oss. Kan ncg behOvas cm alla drOmmar skall infrias!
Mnga lag skickade halsningar cch tackade for en bra cup.
99:orna var med cch hjälpte till i kok och scm planvärdar. Stort tack till er ccks!

Vi hat även hunnit med att vara bollkallar for Herrar A tv gnger denna säsong.

Efter sista tv seriematcherna lOrdag den 22 september s bade vi en iten avslutning p
Ilanda. Vi bade lekar, tipspromenad, prcffsgrillade hamburgare cch efterrãtt samt trevligt I
sclen scm sken p css denna sista dag tillsamman fOr säscngen.
Det bar inte alItid varit toppen men nu sitter man cch längtar tills det drar igng igen.

Tack for lnet cch det at en harlig grupp att f vara ledare for.

Vi scm bar varit ledare 2008 var Kent Berg, BjOrn Magnell, LeifAugustsson cch Peter Nilsson.



Verksamhetsberättelse P-99 2008

Under 2008 deltog sammanlagt 22 killar vid lagets aktiviteter, traningar och matcher. Pa tränmgama under âret
har enkla teknikovningar varvats med lite svárare samt mycket smâlagsspel som anda ar det som killama sett
fram emot pa traningama. Vi hade fl5r sasongen anmäh 2 lag till poolspel i samma grupp och totalt spelades 26
poolspelsmatcher (3 ytterligare matcher ställdes in bla. p.g.a. snö). 18 spelare fmns representerade bland
màlskyttama som tillsammans gjorde hela 175 mál. Endast 2 fOrluster och I oavgjord match visar tydligt pa
vilken kanonsasong lagen gjort. Nágra matcher slutade visserligen med mer an 20 mãls vinsimarginal och
motstándet var ffir dãligt men de jämnare matchema gay en bra bud av att killama har en bra fotbollsgmnd i sig.
Lagen mixades infbr varje poolomgâng, inga fasta lag delades in och mom lagen cirkulerade alla killar pa alla
platser.

Laget deltog 1 2 cuper under 2008, NIf Cup i april, innan träningssasongen startat som slutade med 2 fl5rluster
och 1 oavgjord match. Killarna bjod trots resultatet pa en trevlig fotbollsdag med mycket kamp och spelglädje.
Hösten kantades av Genrepet som bjöd pa bra spel, f mãl (at bãda hail) men killama visade aft de utveckiats
mycket under áret. Vi deltog med 2 lag som till sist piacerade sig pa 5:e resp. 9:e plats efier bra insatser.

Förutom alla träningar och poolspei fanns även tid over fir laget aft áka fill Tingvalla och kolla pa match med
CU samt inte att glomma HBKs egna hemmamatcher dã Idliarna var med som bollkallar aven om det kanske var
korv och läsk efterãt som lockade mest.

Sasongen 200$ avslutades I oktober med 5-kamp och pizzeriabesok och sedan startade vinterträningen inombus I
november igen.

Laget som deltog I NIF CUP

Ledare 2008: Hãkan fallqvist, Mikael Rydén, Magnus Forsman, Anette Thorbjörnsson



Hertzoga BK POD sàsongen 2008

Vi, ledare, foraldrar ocli barn bade en fantastisk sasong 2008, tack vare
stor uppslutning i forhldragruppen, trots teller kanske tack vare?) ett
kaosartat slut p1 sasongen 2007, dl egentligen alla ledare hoppade av en
efter en. P1 vlren var jag ensam kvar. (som egen foretagare med mycket lite
fritid) Tack vare ett bra mote, där alla fOrstod att vi mIste samverka p1
alla vis, kom vi sâ iglng, genom att nyttja ‘en pool” ãV ledare”, tre
scycken pa vardera traning (SI nIgon skulle kunna missa), namligen Orjan
Nord, Mikael Sterner och Jonas Eriksson, resp. Magnus Sodergvist, Thomas
Gantelius o jag. Dessutom 51ev tydligen ovriga fOraldrar motiverade att
bidra p1 olika vis. Jag vill lyfta fram Orjan och Magnus som visat harligt
ansvarstagande och engagemang.

Totait her vi haft totait drygt 30 grabber under sasongen sort tränat med
oss, de fiesta riktigt flitigt. Normalt hat det varit ca. 20
stycken/traning.

Matcherna, Poolspelet, liar varit uppskattade av de flesta barnen, även om
det iSland lite varit val llngdragna dagar. Vi liar forsokt sätta fokus p1
spelgiadje, mer an att vinna, vilket jag tycker vi lyckats väl med, dvs
knappt nIgot enda liangande huvud pga. forlust. Men faktum är att det 51ev
fler vinster an forluster.

Avslutningen, foräldrarna mot barnen, 51ev en hojdare, som barnen vann
knappt, trots hIrt kampande foräldrar. Visserligen gallde for foräldrarna
att Uet var forbjudet att springa, el de bade det inte sã latt ocli mInga
skratt bjods det pa.

Siutligen, en eloge till styrelse ocli andre organisatorer till att Ni
lyckats skapa sà fin stamning p1 Ilanda I?. Det är en energikick att komma
dit en ijum sommarkvall, att fa se ystra barn och ungdomar, fa “ijuge lite
gOtt” o hora glade skratt.

Peter Kylin



HertzOga BK F-93 Sasongen 2008

Fran början av säsongen visste vi att vi skulle là kampa fOr aff
kuna stalla upp med eft lag till matcherna. Vi har under hela âret

varit 13 tjejer fOdda 93 (2 st. spelar i A-laget).

Med eft bra samarbete med U och 94 har vi ändà lyckats ställa
upp med 14-16 spelare varje match, och lyckats undvika aft

flytta/stalla in matcher pga spelarbrist.

De sporisliga resultaten hade givetvis kunnat vara bãttre om vi
haft en och samma trupp, men vi at ändà mkt nOjda, efter att ha

gjort bra ifràn ass pa Skinnarcupen, där bara tilllalligheter hOll oss
borta Iran en finaiplats. Till Skinnarcupen hade vi med oss fyra

tjejer fOdda 94.
Vi sa tidigare aft Skinnarcupen skulle bli den “Sociala Cu pen”, dat

vi skulle satsa mer pa det sociala och mindre pa det sportsliga.

Sun Cup skulle däremot bli den Cup dar vi skulle satsa lite mer
seriOst pa det sportsliga resultatet, utan att fOr den skull stalla Over

spelare.
Pa Sun Cup gjorde vi riktigt bra ifrãn ass, men sega och otrãnade
ben märktes väl de tvã sista matcherna, vi lOll I finalen mat IF Kil,

sam ocksà vann Lilla VM.

I Ovrigt har det fungerat valdigt bra i laget, valdigt dàlig
traningsnarvara sista halvan av sasongen, dà vi slog ihop ass

med A, och U-lag pa traningar.

Inga spelare har slutat under säsongen, och jag tror vi kan behàlla
de fIesta till nästa àr.

Richard Morero
HertzOga BK F-93



Hertzöga BK F-94
Attonde sasongen fOr flickor fOdda —94 var en sasong med mánga hOjdpunkter. Aret
bOrjade bra med en cupseger i Viliastadens inomhuscup i mars. Den gay bra
självfOrtroende till laget. lnfor seriestarten laddade vi upp med ett lyckat traningslager
pa Skutbetget. I Serien deitog vi med tva lag i flickor div 3. Bàda lagen presterade
bra i seriespelet och tiilhorde den Ovre halvan med en 2:a respektive 4:e plats.

En stor handeIse under sasongen var vat egen mastarcup där foraldragruppen
gjorde en stor insats. Aven sportsligt gick det bra. Laget gick till A-slutspel och
slutade 8:a, men seff till insatsen kunde vi ha blivit alit meilan 4-8 plats.

Laget presterade ãven bra i DM dat vi efter en rafflande semifinal gick till final mot
Malibacken. I en hard och jämn match fick vi till slut se oss besegrade med 2-1, men
ingen hade protesterat am siffrorna hade varit de omvända.

Vi deltog även med 2 lag i Sun Cup.

Under àret hat fleta tjejer deitaget i forbundets zontraningat och 6 av vàra tjejer var
med pa Rãdaiagret. Under ãtet hat F94- tjejer även spelat med F93, U- och A-lag.

Under àret hat 33 tjejet deltagit I verksamheten. Sasongen avslutades med 31 aktiva
tjejer.

Traningatna hat fottsatt vatit inriktade pa teknik och anfallsspel, men vi hat àven kött
en del fysisk traning under fOrsasongen.

Prioritetat under matchetna var att;

• Vi skulle ha kul och spela fotboil. Matchtesultaten är av underordnad
betydelse.

• Vi skulle vara ett lag där aila far spela lika mycket och prova pa olika platser.
Som spelate i laget got man alltid sift bästa och arbetar fOr laget.

• Vi skuile vara bra kompisar dat vi stOdjet och uppmuntrar vatandra, vi at
schyssta mot vàta motständate och vi hjäiper domaren i sitt arbete.

Hela gruppen hat gátt fram under àret och vi hat visat aft vi har en btedd och topp
scm got aft vi hOt till de bãsta lagen i Värmland. Viktigast av alit at att det marks aft vi
at ett spelande lag scm det at underhaliande att tifta pa.

Det at en kul gtupp att atbeta med. Tjejetna hat kul och at aiitid glad och
entusiastiska nat vi traffas. Patalielit med de sociala kvaiiteterna finns det en vilja och
engagemang aft ptestera scm at uppiyftande aft Se. Tjejetna hat ocksà eft bra stOd
av sina fOräldtar scm stället upp pa basta saft for iaget.

Sasongen avslutades med en inspelning av en egen at, scm säkert kommer aft
hOras i omkiadningsrummet under nasta sasong.



Verksamhetsberättelse 2008 F-95

Infdr säsongen -08 fick vi behãlla alla tjejer som hade varit med sasongen liman. Vi bade 18
tjejer.
Vi började med att trana 1 dag I veckan fro.m december dâ vi bara bade teknikträning fram till
mars dà vi gick upp 1 2 traningspass per vecka.
Vi har kört mestadels 2 traningspass I veckan men ibland bar vi lagt till nàgra extrapass när vi
inte hafi match osv. Vi kom upp I ca 60 traningspass.
Seriematchema resulterade I blandade resultat och blandade prestationer (precis som det ska
vara). Vi var med i sun cup och kom pa en bra placerfrig. Vi var med i junior DM och spelade
riktigt bra fotboll och tog oss till final där vi fOrlorade mot Norrstrand som är ett mycket ra
fotbolislag.

O Under vissa matcher bade vi samarbete med F-96 och f-94 och lânade nâgra tjejer vilket var
valdigt uppskattat. Roligt ffir dom yngre tjejema an kliva upp ett snapp och roligt fUr de -94
tjejer som fick lite extra speltid.
Vi var med och hjälpte till pa Mästarcupen. Nägot som vi lärde oss mycket av InfUr detta âr dà
vi ska arrangera det hela.
Under säsongens gang bar vi hafi nâgra fdräldramOten, tyvarr kon-imer inte sà mãnga.
Under f]olrssasongen pratade vi kontinuerligt med tjejerna hur vi viii att de uppträder pa och
utanfUr planen mot sina lagkamrater, ledare, domare. Nàgot som gett resultat.
Vi tycker att tjejerna standigt utvecklas som fotbollsspelare men ocksà som de olika individer
dom är. Vi tror att varje tjej kan vara som hon är och bli respekterad thr den hon är i vàrt lag.



Verksamhetsberättelse F-96 2008

FOrra àret lãrde ass läxan att träna ordentligt under vintern och vi laddade nu lite hàrdare med pass
bade i Wãxnashallen, Klassmossen och med fystraning pa landa. De forsta traningsmatcherna mot
QBIK resulterade dock i ett par fOrluster, men vi sag att vi var pa rätt vag i aBa fall.

Under vàren spelade vi Design Partner Cup med vàra tvà lag ach trots en enda fOrlust pa tio matcher
tog vi ass inte till a-slutspel med nàgot av lagen.

Precis sam ifjol spelade vi med tvà lag tvà alika serier och vi lick ocksà mOta nãgra nya motstàndare,
mestadels 95/96-lag (vilket blev eff genomgàende tema fOr àret). I ena serien slutade vi tvàa och i den

Q andta blev vi femma, bra jobbat! Dà vi spelade 9-manna slet det hart pa truppen och vissa matcher
hade vi bara ett fatal avbytare och nästa àr med 11-manna blir det nag omdjligt att hàlla igàng tvà lag
med vàra 28 — 29 spelare.

Under sommaren spelade vi Arvika cup dat vi lick spela mat mestadels 95-lag ach det visade sig att vi

Q
kan mta ass skapligt mat ett àr äldre tjejer. Lite stalpe ut gjorde att vi inte tog OSS sã làngt i cupen,
men mãnga tuffa och jämna matcher blev det ach alla hade jatteroligt!

Den andra cupen var Sun cup, acksà dat mat 95-lag och nàgra av Sveriges bãsta dessutom. En rejal
läxa blev det fOr ass i kansten att spela 11 -mannafatboll och vi spelade sex matcher, lyckades vinna
en, spela en oavgjord ach resterande blev fOrluster.

Under sommaren gick vi Over till tre pass i veckan samt särskilda mâlvaktspass ach bland tam. fyra
pass eftersam matcherna regnade bort — vi tvingades flytta sju matcher (!) När vi väl kam igàng att
spela matcher drOjde det àtta amgàngar innan vi àkte pa fOrsta fOrlusten (med uddamàlet) — traning
ger resultat!

Mànga av tjejerna hat ocksã varit med 95:orna ach spelat bade serie- och DM matcher/final sà vi tar at
ass lite av äran att ha tagit ett DM-silver med det ett àr äldre laget. Det kãnns lite battte sã, dà vàrt
eget lag àkte ut pa straffat i kvartsfinalen... En av vàra tjejer var dessutom med en match med 94-
laget, harligt!

Som helhet hat sasonger varit lika intensiv sam vanlig, 54 matcher har det blivit och massor av

Q traningspass. Ku!, men slitsamt och nästa àr kommer det nágra nya, friska tränare till laget — vilket kan
vara bta for tjejernas utveckling.

Till sist, en Onske/fOtslagslista:
• Fler bollar av storlek 4 — mànga lag som spelar med den storleken pa ball tranar samtidigt

vilket gor att det at tunt med ballar till vãra spelare.
• Gäller ocksá vastar I hera larger.
• Kritade planer (kommunen)
• Ha matchrapporter liggande i bade damstugan och killarnas omkladningsrum.
• Ta fram nyckelband, kepsar, vattenflaskor, t-shirts mm med HBK-tryck pa och salj i kiasken.
• Sopkorgar runt planen dà det at rejält skrapigt efter matcher.
• “Tranartranare”: Skulle vilja se ett par seniara ledare sam tag rollen att lam upp nya foraldrar

sam tar sig ann ett lag hur klubben fungetar, enkla bvningar, var sakerna finns, varderingar,
vad man ska tanka pa gallande planering av sasangen osv. Varje gang en ny ledare (fotalder)
kammer till ett lag meddelas kansliet detta sam därefter bakar in personen en liten
“utbildning”. Detta känns viktigt ur flera aspekter, bl.a. att là en uthàflighet ach kunskap has
ledarna, samt att vi alla i foreningen jobbar efter samma varderingar. Det finns nu ledare i de
lagre ãldersgrupperna sam redan toppar sina lag hart och hat sà hàrda bestraffningar fOr ex.
sen ankamst att pojkarna (i det fallet) hellre avstàr en traning am de kanner att de riskerar att
kamma nàgra minuter fOr sent. Det finns acksà lag ach edare sam helt och fulltjabbar efter
principen att alla far spela lika mycket oavsett traningsmangd ach ntresse, vilket man ocksà



kan fundera over rättvisan och kokheten I. (Undertecknad hat form odhgen gjort aBa misstag i
boken, men har tminstone insikt det...) En tydBgare ungdomspolicy at Onskvärd.

Fortsatt med samma jobb pa planerna som i somras, fantastiskt bra!

Jonas Brandel



Verksamhetsberattelse RSr f-97 2008

Sasongen startade v 9 med träningar i Wxnäshal1en.Glädjande kunde vi hälsa nágra nya
tjejer välkornmna till várt lag. Vi anordnade en endagars traningscup med totalt 4 lag fOr att
prova pa lite matchspel under april mànad. Initiativet fran HBK mottogs med glada miner och
dagen blev lyckad.

Pa kvällen deima cupdag at vi pizza och sedan soy vi pa kansliet KUL.

Vi fortsatte att träna pa grus och pa Eriks äng tvà gnger i veckan,nar sedan serien
startade borjade vi med traningen pa Ilanda. Tyvarr drog sig nágra lag ur var serie detta gjorde
att vi fick möta 3 lag 4 gánger under sasongen villcet tjejerna bOrjade bli lite trOtta pa under
hösten.
Pa sommaren slutade vi inte träna utan körde pa som vanligt. Vi deltog I Arvilca Cup där vi
vann bela cupen efier en hr1ig kampahelg med god instalining fran vàra tjejer.
Hostsasongen slutade mitt i september med en 9-mannamatch mot P-97 killama,slutresultatet
1-1 kändes helt OK fUr tjejema.

Det känns fantastiskt inspirerande att vara ledare fUr dessa tjejer som liar en harlig installning
till sitt idrottande och det känns som vi alla frsöker bygga ett lag där alla blir sedda och ffir
vara med.

Vi har under áret tranat 2 gànger I veckan fran v 9 till v 40.

spelat med alla tjejer pa varje match 16 st

spelat 12 seriematcher utan fOrlust

vunnit Arvika Cup

Vilka fantastiska tjejer !!!!!!!!!!!

Per /Fredrik



Arsberättelse 200$ Hertzöga f-9$

Det var med lite Iduvna känslor som man tog over träningsansvaret fOr
flickorna som var födda 1998 dá Bobbo och Liz bade lioppat av.
Till mm hjälp ställde Fredrik Wahlström , Roger Bergqvist ocli
Behzad Sharifi upp vilket underlättade en he! del.

O Vi startade upp träningssäsongen Tisdagen den 8/11-08 med att träna
p gräsytan ovanför grusplanen. Si Tisdagar och Torsdagar körde vi
1-timmes träningspass pa denna yta tills vi fick Idartecken att starta upp
Ilanda Ip:s gaspianer I bOrjan pa Maj mtnad.

Q Det man kan saga är att man var lite konfunderad Over vad man bade gett
sig in I dá bade fOtter och bollar bade en ganska stor spridning.
Tyvärr sa fick man ta en hel del olika diskussioner med vissa fOräldrar
dã seriespelet startade upp och resultaten inte ails kanske blev sá bra.
Detta var for mig absolut ingen Overraskning utan man kände att flickorna
máste träna mycket mera med boll bela tiden . Det hjäiper inte aft du kan
springa jättesnabbt eller orkar springa 1 mu om man snubblar pi bollen
efter 2 meter. Sâ prio 1 fOr váran del var att nästan all träning skulle vara
med boll och väldigt mycket tekuik + passningsträning skulle läggas in.
Detta är fortfarande det aura viktigaste I alla träningspass och kommer sã
att fOrbli lang tid framöver . Vi anmälde 2 stycken lag til] Odik-cup som
ptgick 14-15 Juni . Báda lagen tycker jag gjorde väldigt bra ifrán sig , men

O man marker att det är valdigt mycket inställningen som avgOr och det
gröna laget tappade en hel del av denna. G]ädjande var ju att det gula laget
vann cupen även om finalen gick till straffsparkslaggning.
Sá till 10-ãringarnas cup mOblerade vi om lagen belt och hállet I stort sett.

o Resultaten blev tvvarr lite detsamma som i Odik-cup att det grOna laget
vann bela cupen men att det gula laget kom lite for Iángt ned, men det är
nagot som vi tränare ocb ledare máste ta pa oss en hel del av.
Kontentan är anda att flickorna är jätteroliga att jobba med och seriespelet
pa hOsten visade oss ocksã att vi liar kapacitet att slá alla lag.
Tränar flu inomlius pa Ilandaskolan mellan 10:00-11:00 áret Ut

tillsammans med P-98.

Mvli. Ledarna for F-98



2009 HEK F—99

Vi har under âret varit ca: 20 tjejer igâng fran April till September.
Vi liar under áret även deitagit i pooispei (5-manna) mot bl.a. Odik,
Munkfors ocli Hagfors.
Hosten avslutades med Genrepet (Cup 7—manna)pá Ilanda där vâra forhidrar
lijalpte till med arrangemanget ccli alit fiot vaidigt bra, vi deitog med 2—
lag ccli lãnade nãgra pigga tjejer fran vârat 00—lag, “jattekui” var deras
känsia trots lite nerver att möta stora 99:cr. Sedvanlig avsiutning i denna
aider är match mot Mammornas BK, och som vanligt sà är de lite yngre
tjejerna bhttre trhnade och avgick efter en vass avslutning med segern.
4 ledare Kenneth, Per—Ake, Anders och Johan liar iekt iedare under sasongen
2009.

Vid tangenterna//Kennetli Backstrom



2008 rs verksamhetsberättelse for Hertzöga Bk Flickor 00

Säsongen inledde vi med att träna inomhus I lila Stodeneskolans gymnastiksal. Vi körde
igng den 1 april. Det dök upp 15 förväntansfulla tjejer, som hade väntat hela vintern p att
f börja spela fotboli igen. Nat vi sedan kom p gras s tränade vi tvá gnger I veckan.

Vi var under säsongen med I poolspei. Det vat mycket uppskattat. Det innebar ite resot till
spännande platser som Arjang och Aml. Tjejerna tyckte det vat vaidigt kui att f speia
riktiga matcher emot andra lag. Vi hade tv lag som vat med I poolspeiet vilket innebar att
alla lick spela mycket.

Hostsasongen började vi 30 jul med träning sam vanligt p onsdagar samt iordagsmornarna.
Tjejerna hade lika roligt denna gng. Träningarna höll vi p med fram till den 20 sep d vi
hade vr sasongsavslutning. Det hela avslutades med en mycket prestigefyild match mellan
tjejetna och nágra tappra mammor sam hade bildat ett lag, dagen till ära. Till alias giadje

iyckades tjejerna besegra mammalaget och det lirades med prisutdeining och salt + buile I
kI u b blo kale n.

Lite siffror

Antal aktiva tjejer 27

Antal ledare 6

Antal träningstiilfallen 27

Antal matchdagar 7



Verksamhetsberättelse P94-Innebandy:
Vi startade àret 2008 med att àka till GOteborg och spela Gothia Cup.
Under vãrsäsongen spelade vi seriespel och kern 3:a Po]kar 13 Ostra.
I Arjang var vi och provade pa Lilla VM, vi var ett at yngre an de fiesta av lagen och lick kampa hart.
Erfarenheter scm vi tat med oss till nästa àrs turnering nãr vi hat âldern inne, fOrhoppningsvis gâr det
bãttre äà.
Vi har under ãret haft ca 18-23 killar truppen och spelar sasongen 2008/2009 serien Klass 4 vãstra.
Ny tranare hat vi fàtt i Magnus Jonsson scm inledde höstsasongen med hard barmarkstraning pa
Tuggelite.
8 spelare skickade vi pa den fOrsta Distriktssamlingen fOr 94:or i slutet av Oktober.
ynder àret hat vi ocksã kvalificetat oss till Semifinal i DM genom att slã ut Karlskoga IBF.
Aret avslutade vii Falun med Gorbys cup.

/ P94-ledarna



Verksamhetsberättelse HertzOga BK Innebandy. Lag P-96 / Sasongen 2008 - 2009

Truppen bestâr av ca 16 spelare, efier nyàr liar det tilikommit nàgra spelare som eventuelit
kommer ingâ i truppen nästa sasong. Vi tränar pa Ilanda tisdagar kl 16.00— 17.00 ocli
fredagar kl.19.00 —20.00. Vi har spelat seriespel I Pojkar klass 6 Västra. Serien bestàr av 9
lag där mânga av lagen har 95:or scm stomme I laget. Vi slutade pa 4:e plats vilket vi tycker
ar ett mycket bra resultat. Laget liar deltagit I Skattkärrs jubileumscup I borjan av ret samt
LiIla-VM där vi nâdde semifmal. Vi kommer även vara med i en cup 18 april scm Club — 30
anordnar ccli scm blfr vâran avslutning. Traningsnarvaron har varit hog, det är mânga spelare
som missat bara ett ffital traningar och vi tycker sammanhàllningen och stamningen under àret
har varit mycket god. Under àret liar vi bOrjat I liten skala med kicskverksamhet pa vâra
hemmamatcher. Var fdrhoppning ar att under nästa säsong delta i nâgcn 2 — dagars tumering.
Vi liar även under vàren bOi-jat ett samarbete med P-94 dar 2 clika spelare fran P-96 varit med
pa P-94 trthingar vilket liar varit mycket positivt och nyttigt.

Haisningar

Ledarna HBK P-96 Innebandy

Lars Hjalmarsson
Peter RâdstrOm
Hákan Agnemyr



Verksamhetsberättelse P-00 sasongen 2008/2009

Vi startade sasongen I slutet av September med ett föräldramöte dà
jag berättade hur vi skulle lagga upp säsongen.

Vid ffirsta traningstillfallet den 5 Oktober sà bestämde laget
tiflsammans regler, som skulle galla när vi samlas for Hertzogas
Innebandys vidkommande. Te.x. att vi ska vara glada, inga fula
ord. BerOmma om flagon har gjort nàgot bra. Vara tysta när
tränaren pratar, làta bollama ligga när tränaren blast ffir samling.
Detta har fungerat utmärkt!

Pa traningarna har vi fokuserat pa att ha roligt, mycket
teknikovningar med passningar, mottag av passningar och skott.
Vi bar avslutat traningama med tvâmàlspel. Det har varit 25 pojkar
sorn tränat regelbundet under säsongen och vi har tranat 1 gang per
vecka totalt 23 traningstillfällen. Magnus SOderqvist och Hàkan
BrostrOm samt undertecknad har hjälpt till vid traningar och
matcher.
Pa Trettondagen spelade vi vàra ffirsta 3 matcher med blandat
resultat. 1 vinst och 2 fOrluster.

SOndagen den 29 Mars avslutar vi säsongen med en match mellan
fOräldrar och barn.

Patrik LOOf
Ledare



“Arsberdttels&’ for Hertzöga innebandy F-96 Ior
2008/2009

Allmthit

Sasongen började med träning den 30 september 2008. Final med avslutning den
3 april 2009.
Vi hat halt 30 spelare I truppen under sasongen. 5 St nya har börjat I &. Ingen
hat slutati
Som vanligt hat principen “cilia som trdnar ska spela” gdllt.
Vid matcher spelar cilia lika mycket, inga toppningar lörekommer utan vi har g&tt
runt pa manskapet vid varje match.
Björn Söderholm tilikom som ledare iar. Hat var vdlkommen och hat gjott ett
bra jobb, I ävrigt samma ledare som I Ijol, Johan Thrngren, Patrik Lidb&k och
Tord Persson.
Vi hat trdnat 51 ggt under Sasongen och trOflats lOt match eller cup vid 17
tilllOllen. Sammantaget 68 sammankomster!
TrdningsnOrvaron I det hOt ganget Or extremt högt, och det under en sasong dOr
sjukdomar grasserat I ovaniigt stot omlattning!
19 St spelare hat met On 75 % trdningsndrvaro!

S er I espel

O
Vi hat deltagit I seriespel, F kiass A med 7 lag anmdlda. Med dubbelmote hat det
inneburit att vi spelat 12 matcher under sdsongen.
Av dessa hat vi vunnit 8, spelat 2 oavgjorda och Idrlorat 2.
Vi kom ddrmed pa andra plats I serien, vilket var mycket bra gjort!

0 SOrskiIt med tanke pa att vara konkurrenter ofta toppar vid sina matcher...

Avslutning med I ika och prisutdelning hat vi ocksa halt, extrapriser gick till de
mest trdningsflitiga. Vinnare detta at vat Petnillo Roll med 49 trOningar av 51
mojliga!! Johanna bamberg blev tvaa pa 48 och Isabelle Svaneg&rd ttea pa 47.
Extraptis till Hanna Augustsson lOt att I stort sett pa varje trOning plockat
bollarna i hinken lore tvamaiet. bet Or aft ta ansvar det!
Vi spelade ocksa en internmatch mot P-96, mycket populdrt.
Naturligt nog lick vi stryk, men grabbarna blev nog lorvanade Over det motstand
som bjOds. be t o m tillstod att sa vat lallet, vilket Or ett gott betyg...



Cupspel

Vi hat deltagit 1 2 cupet under sdsongen, Gorby Cup i Falun den 28-3Odecember
och Lilla VM den 7-8 februari.

Till Falun kte vi I gemensam storbuss med P-94. Vi spelade med tv lag i cupen
med 11 spelare I varje. bet var utan bverdrilt en intensiv helg!
Imponerande vat p vilket sött de 2 lagen genomforde turneringen. Vra lag
spelade 5 matcher p 24 timmar och stred till sista matchminut I varje match.
bdr gjorde “gristraningen” vi halt under sosongen nytta!
Inget cv lagen gick till final men aMa matcher var jUmna, s det var tillfdlligheter
som avgjorde. HEK guI slog HBK grbn i internmatchen.

I lilla VM vat kdmpaglbden like bra. Tv lag anmälda igen och i gruppspelet slog

Q grbna de gula denna gang. Tillfdlligheter avgjorde dven hot.
bet rOckte till att avancera till slutspelet dagen efter.
I semifinalen blev GS 86 fOr svra, s vi lick noja oss med en delad 3: e plats.

Sammanfattningsvis en mycket bra genomfOrd sasong cv vrc tjejer.

Ledarna F-96

Karlstad 2009-04-07
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HERTZOGA BK
1 (8)Or.nr 873200-9850

Styrelsen for HERTZOGA BK far harmed avge ârsredovisning for rakenskapsret 2008.

Förvaltningsberãttelse

Information om verksamheten

Foreningen har en mvcket aktiv fotbollsverksamhet samt även innebandyverksamhet.

FterrsOversikt (tkr) 2008 2007 2006 2005

Omsattning 2 335 930 2 208 293 2 523 423 2 379 295
Resultat efter flnansneno 166 303 306 277 47552 179 698

foretagets resultat och stallning i Ovrit framgàr av efterf1jande resultat- orb balansrakning medtil Iaggsupplysningar.



HBRTZOGABK 2(8)
Orgnr 873200-9850

Resultaträknin Not 2008-01-01 2007-01-01
-2008-12-31 -2007-12-31

Nettoomsattning 2 335 930 2 208 293
Ovrigarorelseintakter 91 433 13] 516

2 427 363 2 339 809

Rörelsens kostnader
Ovriga extema kostnader 1 -1 761 981 -1 347 530
Personalkostnader -495 126 -683 370
Avskrivningar materiella anläggningstillgàngar 3 -11 946 0

-2 269 053 -2 030 900
RUrelseresultat 158 310 308 909

Resultat frn finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 156 360
Räntekostnader ocli liknande resultatposter -163 -2 992

7 993 -2 632
Resultat efter finansiella poster 166 303 306 277

Resultat fOre skatt 166 303 306 277

Arets resultat 166 303 306 277



HERTZOGABK 3(8)
Oig.nr 873200-9850

Balansräkning Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGANGAR

AnIiggningstiIJgngar

Materietta antoggningstillgtingar
Byggnader 4 248 254 0
Pàgende nyanlaggningar och fZirskott avseende
materiella anlaggningstillgãngar 5 0 396 391

248 254 396 391

Finansielta anldggningstittgángar
Andra làngfristiga värdepappersinnehav 12 363 12 363
Summa anlliggningstit1gngar 260 617 408 754

OrnsättnngstiItgángar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar 10 800 1 960
Ovriga fordringar 20 110 378
fOrutbetalda kostnader och upplupna intakter 14515 3 871

45425 6209

Kassaochba,zk 1118496 807438
Summa omsättningstillgàngar 1 163 921 813 647

SUMMA TILLGANGAR 1 424 538 1 222 401



HERTZOGABK 4(8)Org.nr 873200-9$50

Balansräkning Not 2008-12-31 2007-12-31

EGET RAPJTAL OCH SKULDER

Eget kapita] 6
frill eget Aapital
Balanserad vinst e]]er forlust 1130 734 824 457
Arets resultat 166 303 306 277

1 297 037 1 130 734
Summa eget kapital 1 297 037 1130 734

Ungfristiga skulder
Ovrigaskulder 3310 15370

Kortfristiga skulder
LeverantOrsskulder 38 660 2 296
Aktuella skatteskulder 0 7 673
Ovriga skulder 10 197 12 578
Upplupna kostnader och frutbeta1da intakter 75 334 53 750
Summa kortfristiga skutder 124 191 76 297

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1424538 1 222 401

Ställda sikerheter Inga Inga

Ansvarsfdrbindelser Inga Inga



HERIZOGA BK
Orgor 873200-9850 (8)

Iilläggsupplysninga I

Redovisnings- och virderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Arsredovisningen bar upprättats enligt àrsredovisnings]agen och med tillampande av allrnänna ràd,
rekominendationer sarnt uttalanden fran Bokforingsnarnnden. For de fall allmänt rad fran
Bokfiringsnamnden saknas f?ir en fOr foretaget vasentlig fràga har vägledning hamtats fran
Redovisningsràdets rekomrnendationer samt uttalanden fran dess akutgrupp.

Ovriga tillgângar och skulder liar upptagits till anskaffningsvarden där inget annat anges.

Redovisningsprincipema ar ofOrändrade jamfort med foregaende âr.

Periodisering a’ inkomster och utgifter liar skett enligt god redovisningssed.

Fordringar
Fordringar bar upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.



NERTZÔGA BK
Org.nr 873 200-9850 6 (8)

Noter

Not 1 Arvode och kostnadsersättning
Med revisionsuppdrag avses granskning a;’ àrsredovisningen och bokforingen samt styreisens
fOrvahning. övriga arbetsuppgifter som det ankomrner pa bolagets revisor att utfra sarnt radgivning eller
annat bitrade som föranieds a;’ iaknageiser vid sadan granskning eller genomforandet a;’ sàdana ovriga
arbetsuppgifter. Alit annat är ivriga uppdrag.

200$ 2007

Revisionsuppdrag 5 100 3 125
Ovriga uppdrag 1 050 0

6150 3125

Not 2 Anställda och personalkostnader

200$ 2007

Medelanta let anstiIlda
Man 1 2

1 2

Loner och andra ersittningar
LOner och andra ersattningar till Ovriga anställda 306 516 431 257
Domararvode 65 000 115 72$

371 516 546 985

Sociala kostnader
Pensionskostnader fir ovriga anställda 11 314
Ovriga sociala kostnader 120 542 112 326

131856 112326

Totala loner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 503 372 659 311

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar
Anlaggningstillgángar skrivs a;’ enhigt plan over den f&väntade nyttjandeperioden med hänsyn till
vasentligt reswärde. FOlj ande avskrivningsprocent tillampas:

Materiella anlaggningstillgangar
Byggnader 3 ¾



HERIZOGA BK
Org.nr 873 200-9850 7 (8)

Not 4 Byggnader

2008-12-31 2007-12-31

Ingãcnde anskaffningsvarden 0 0
InkOp 1 809
Erh11na bidrag -138 000
Oinklassiflceringar 396 391
Utgende ackumulerade anskaffningsviirden 260 200 0

Arets avskrivningar -11 946
Utgende ackumulerade avskrivningar -11 946

Utgende redovisat värde 248 254 0

Not 5 Pgtende nyanUiggningar och fOrskoft avseende materiella anlaggningar

2008-12-31 2007-12-31

Markanlaggningar 396 391 396 391
Omklassificeringar -396 391

0 396 391



HERTZOGA BK
Org.nr 873200-9850

Not 6 Förindring av eget kapita

Balanserat

resultat
Belopp vid árets ingàng 824 457
Disposition a’ fOregãende
àrs resultat

Arets resultat
Belopp vid rets utgng

Lars B Karisson
Sekreterare / Ungdomsektion

Fredrik Scherrible
Vice Ordfiirande

,) L

Torn Erlandsson
Darn sektion

8(8)

Arets
resultat

306 277

-306 277

166 303

166 303

306 277

1 130 734

Thomas Ivarsson
OrdfZrande / Kassör

Tomas
Herrsekti on

Ulf Traneving
Innebandy

Mm revisionsberättelse liar lamnats den 24 april 2009.

Tomas Fridh
Auktoriserad
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Org.nr 873200-9850

ReviSiOn sberättelse

Till föreningsstämman I HER TZOGA BK

Jag liar granskat ârsredovisningen och bokfZ5ringen samt styrelsens fôrvaltning I HERTZOGA BK ffir
räkenskapsâret 2008. Det ar styrelsen son liar ansvaret for rakenskapshandlingama och fOrvaltningen
och fOr att ârsredovisningslagen tillampas vid upprattandet av àrsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala
mig om ãrsredovisningen och forvaitningen pa gnmdval av mm revision.
Revisionen har utftrts I enlighet med god revisionssed I Sverige. Det innebar att jag planerat och
genomf&t revisionen ft5r att med hog men inte absolut säkerhet försäkra mig om att ársredovisningen
inte inneháller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen fbr
belopp och annan information i rakenskapshandlingama. I en revision ingãr ocksã att prova
redovisningsprincipema och styrelsens tillampning av dem samt att bedOma de betydelseftilla
uppskattningar som styrelsen gjort när deime upprattat ãrsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen I ársredovisningen. Jag har granskat vasentliga beslut, átgarder ocli fhrhállanden i
ffireningen ffir att kunna bedOma om styTelseledamot ar ersattriingsskyldig not foreningen, om skäl ffir
entledigande foreligger eller on styrelseledamoten pa annat sätt handlat i strid med ârsredovisningslagen
eller mreningens stadgar. Jag anser att mm revision ger mig rimlig gmnd ffir mina uttalanden nedan.Arsredovisningen liar upprattats i enlighet med ãrsredovisningslagen och ger en rättvisande bud av
flireningens resultat ocli stalining i enlighet med god redovisningssed i Sverige. forvaltningsberättelsen
ar fOrenlig med ãrsredovisningens ovriga delar.

Styrelseledamotema liar enhigt mm bedamning inte handlat I strid med ffireningens stadgar. Jag
tilistyrker att ffireningsstemman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsftihet fr rakenskapsãret.

Karistad den april 1 2009

C
Tomas Fridh
Auktoriserad revisor


