
0
0

C

w m -I -l m I 0
, m

m a) > I m -I a) I

0



ARSMÔTE
Ilanda fritidsgárd, tisdagen 15 april 2014 klockan 17.30

1. Fastställande av rostlangd fOr rnötet
2. Frâga om rnötet liar utlysts pa rätt sätt
3. Fastställande av fOredragningslista
4. Val av ordfOrande och sekreterare fOr rnötet
5. Val av protokolijusterare och rösträknare

Q 6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse for det senaste verksamhetsàret
6.b) Styrelsens fOrvaltningsberattelse (balans- och resultatrakning) fOr det
senaste rakenskapsáret
7. Revisoremas berättelse over styrelsens fOrvaltning under det senaste

Q verksamhets/rakenskapsâret
8. Frága om ansvarsfrihet fOr den tid revisionen avser
9. Fastställande av rnedlemsavgifier fOr 2015
10.Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget fOr det

kommande verksamliets/räkenskapsâret
11.Val av:

a) fOreningens ordfOrande fOr en tid av 1 (ett) âr
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen fOr en tid av 2 (tvá) âr
c) ordförande fOr sarntliga sektionsstyrelser (halva antalet fOr en tid

av 2 (tvã) âr att ingâ i styrelsen)
d) 2 (tvâ) revisorer fOr en tid av 1 (ett) âr
e) 3 (tre) ledarnöter I valberedningen fOr en tid av 1 (ett) àr, av

O vilken en ska ses som ordfOrande
1 2.Behandling av styrelsens fOrsiag och I rätt tid inkomna motioner
13. Ovriga fràgor
1 4.Mötets avslutande

VALKOMNA

Styrelsen



HERTZOGA BK
Styrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

0

§5 2014-01-10 Forslag till budget 2014

Styrelsen 2014-01-10

Lars B Karlsson
OrdfOrande

Jens Wallner
Vice ordförande

Konto Intäkter Kostnader Netto
HBKgemensamt 648100 694000 -45900
Herr 344 000 333 000 11 000
Dam 471 000 471 000 0
Ungdom 465 000 424 000 41 000
Innebandy 87 500 87 500 0
Summa 2 015 600 2 009 500 6 100



Innehá11sförtecknin

Styrelse redovisning

Informationsverksamheten

Verksarnhetsplan

Seniorfotboll herrar

Seniorfotboll darner

Ungdomssektionens redogörelse

- pojkarna
- flickorna

Bokslut —2013

Ekonomisk redogörelse for verksarnhetsàret — 2013

FOrva1tningsberitte1se

Balansrapport

Resuttatrapporter

Revisionsberättelse



STYREL$EN I HERTZOGA BK 2013

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Ovriga ledamöter

Adj ungerade
$ekreterare

Lars B Karisson

Jens Waliner

Thomas Ivarsson

Tom Erlandsson
Tomas Larsson
Johan Tomgren
Maria Valentin

Mathias Jonsson

Fotboll ungdom

Fotboll darner
Fotboll herrar
Innebandy

Kanslichef



Styrelsen fOr Hertzoga BK lämnar fOlj ande berättelse f5r verksamhetsàret 2013

Verksamheten

Den sportsliga verksamheten har genomforts enligt plan for 2013. FOreningens ekonomi har
stärkts 147 tkr under verksamhetsáret 2013.

Till sasongen 2014 ha 4 seniorlag och 1 juniorlag i vAr verksamhet. Henama spelar i division
4 och division 6 och damerna spelar i division 2 (fOr fOrsta gAngen) och division 4.

Foreningen har fortsatt att värna om bredden i ungdomsverksamheten, väi dokumenterad med
lag I seriespel, lag I poolspel saint fotbollskola fOr flickor och pojkar fOdda 06 och 07.
Breddfotboli pA ungdomsnivA är rekryteringsbasen fOr talangerna och deras
utbildning/traning, som leds av välutbiidade instruktOrer.

Ekonomi

Resultatet fOr verksamhetsAret 2013 biev ett Overskott med 147 tkr. Foreningen har per 20 13-
12-31 ett positivt kapital pA 1 295 tkr.

Styreisen i Hertzoga BK viii tacka alla, dam-, herr-, flick- och pojkledare, föräldrar,
funktionärer och sponsorer, fOr Era insatser, fOr Ert stOd och fir ett mycket gott samarbete
under verksamhetsAret 2013.

Skãre i mars 2014

Lars B Karisson Jens Waliner

Maria Valentin Tomas Larsson

Tom Erlandsson Thomas Ivarsson

Johan TOmgren



VERKSAMHETSPLAN FOR HERTZÔGA BK 2014

EKONOMI

Far Hertzoga BK gälier det att fortsätta pa den inslagna vägen med en sund

ekonomi I foreningen. Vi kommer 2014 att omsätta cirka 2,7 mlljoner kronor

och ha balans I ekonomin.

SPORTSUGT

Att utveckla ungdomsverksamheten sâ att merparten av vära spelare I

seniorlagen bestâr av egna produkter.

Sasongen 2014 har Hertzoga följande lag I seriespel.

Herr: A-lag, B-lag och i-lag

Dam: A-lag och B-lag

Ungdom: P98/P99, P00, P01 guI och gron, P02 gui och gran, P03 guI, vit och

gron, P04 guI och gron, P05 guI, gron och vit, P06 gui, gron, vit

och gul/gron

F98, F99, Foo, Fol, Fo2, Fo3 gui, gron och vft, Fo4, Fo5 gui och

gron, Fo6 gui och gron

Fotbollsskolan: P-o7 och F-o7 (deltar ej I seriespel)

Hertzöga BK genomfor följande arrangemang under at 2014.

• Trettondagscupen 5/1 (Herr)

• Kick-off ledare 26/1 (Hertzoga BK)

• HBK-dagen 6/6 (Hertzoga BK)



• Mästarcupen 27/6- 30/6 (Dam och F-oo)

• Jo-âringatnas cup 2-3/8 (P-04 och F-o4)

• Genrepet 28/9 (P-o5 och F-o5)

• Landsiagets fotbollsskola (Hertzoga BK)

• HBK talangträning (Hertzoga BK)

• Bas 1 Iedareutbildning vären (Hertzoga BK)

• Avspark 27 apr11 (Hertzöga BK)

• SvFF certifiering (Hertzöga BK)

ANLAGGNING

Arbeta for att ilanda IP ska vata en naturlig mOtesp!ats for kk och fysisk

aktivitet hos Skres befolkning.

HBK kommer:

• Att fardigstalla altanen utanfOr damstugan

• Att bygga boilpiank pa Ilanda IP

• Att förbättra befintiga ytor
Att tilisammans med K-d kommun verka fOr att Ilanda IP but en

bättre arena

ÔVRIGT

Vi kommer att arbeta fOr att utOka medlemsant&et I Hertzoga BK.

Arbetet med HertzOgas klubbtidning kommer att digitaliseras och provas

under vâren 2014. Arbeta fOr att her ska engagera sig I foreningens

hemsidor och pa sa sätt utveckla dessa. Jobba for att fler medlemmar blir
engagerade I foreningen. Jobba fOr att fâ fler +65 med I fOreningsarbetet.
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Herriaget
Verksamhetsberättelse 2013

Markus Englund och Nisse Westiund presenterades sam nya tränare under oktober

mnad 2012 och de körde igng redan I början av november med forsäsongsträning. 3

boilpass kryddades med 1 cross-fit-pass per vecka. Alit for att f gänget s bra

förberedda inför 2013 àrs säsong.

Träningsmatchandet startade med bortamatch mat Mariestads BK och rullade sedan
r under mars-april med blandade resultat. Grundidén var att färsöka krympa
scorleken p truppen men tyvärr är det svárt p denna niv. Man mste ta hänsyn till

arbete, skola och familj och med den ldersstrukturen HBK hade denna sasongvarvi

tvungna att ha en bred trupp. Alit kändes bra under vren och vi var taggade när s

1ien startade den 20 april. Vi tog d emot SK Sifhäila scm alitid är ett topplag i div 4

och lyckades besegra dom med 2-0. Ambitionen var att vara med och hugga i toppen

och hade vi haft alla spelare tillgängliga tror vi att vi hade gjort det. Men arbeten och

skador ställde till det och när vi summerar vren 2013 hade vi tagit 5 segrar, 3

oavgjorda och 4 förluster. Vi var snappet efter och starten pa hösten var avgorande om

vi skulle ha chans nat setien skulle avgöras. Tyvärr börjar vi med en oavgjord match

mat FBK och far sedan tva förluster mot “bottenlagen” vilket gör att serien redan d

kändes körd for var del. Till slut hamnar vi pa en 7 plats i serien och det är bara att ta

nya tag inför 2014.

Glädjande var att vi lick spela in manga nya egna produkter, Anton Mattsson 17

“elade ordinarie hela säsongen och dat har HBK ett mycket intressant ämne. Aven

bskar Uddh 18 r tog for sig bra under denna säsong.

Lars Augustsson 42 âr tackade for sig elter säsongen och kan se tillbaka pa en mycket

i karriär. Nu blir det ungdomstränarkarriär lot Lars och vi önskat honom lycka till.

Under september manad blev det klart att Markus flyttar tilibaka till Ostersund och

med det beslutet valde även Nisse att tacka fOr sig och ta klivet till seniorgruppen.

Arbetet med att hitta ersättare till Markus och Nisse drag genast igâng och med stor

glädje lick vi napp pa en nygammal van i Dave Mosson scm blir fly tränar i HBK 2014.

GuI/grOna hälsningar
Nisse och Markus



Verksamhetsberättelse 2013 — Senior Dam

2012 ârs tränare Per Gradin ledde laget under vintem och vâren. Vi ãkte
pa traningslager i början av april till Barcelona och from. dâ tog Peter
Holmstén over som A-lagstranare och Janne Johansson blev assiste
rande. Huvudtränare for U-laget var Per Hjalmarsson med Thomas Bes
seberg som assisterande. Nildas Damberg assisterade pa traning och fix
ade materielen ihop med Tom Erlandsson sam även fungerade som lag
ledare.

Under vintem deltog vi i Hallvärmländskan där 1 seger, 3 POrluster och 3
oavgjorda gay som resultat att vi missade slutspelet.

Damtrean bestod detta ãr av 8 lag. Lysvik tog hem serien med 3 mãl
bättre an 055 pa andra plats med samma poäng. Dâ Lysvik är farmarlag
till Torsby och ej kan avancera till tvàan där Torsby finns sâ tog vi steget
upp till div. 2 -2014. Serien var rekordjämn dâ även Mallbacken2 hade
samma poäng som ass och Lysvik och västra Amtervik var en poang
bakom. Dã det fanns vakanser sâ flyttades inget lag ner.

I DM vann vi mot Skatthärr (div2) I kvarten och Villastaden i semi och I
finalen Poll vi fOrst i fOrlangning mot overlägsna seriesegraren i div 2
$koghall. Ailtid trâkigt att ffirlora en final men vi Poll med flaggan i topp
och 2014 väntar en plats I Svenska cupen sam plaster pa sâren.

U-laget spelade i dlv. 5 och tog även de en 2:a plats vilket innebar upp
flyttning till div. 4 -2014. Vann serien gjorde Ku som drog sig ur div. 2
nan mãnad innan seriestart.

Arets intema skyttedrottning blev Joline Matm med 10 fullträffar pa 14
spelade matcher. Vi använde oss av 26 spelare under ãret I A-laget. Där
12 spelare deltog 8-14 matcher var och övriga 8 spelare gjorde 1-3 mat
cher var.

Helgen innan midsommar avgjordes den 1 6:e upplagan av Mästarcupen.
Segrade gjorde AIK fran Stockholm.

Summa summarum, bäst hittills I Dam’s historia dà bãda seniorlagen
avanserade fran div3 till 2 och dlv 5till 4 samt silver i Senior DM.

Dessutom obesegrade I tävlingsmatch hemma under ordinarie tid for A
laget som vann samtliga seriematcher hemma.

Damsektionen Hertzöga BK



Verksamhetsberättetse P 98/99
HBK
Organisation runt taget
Som tedare hat Björn Magnelt, Hans Pautsson och Hákan Fattqvist verkat. Vi har delat pa ansvaret lot
taget i bade matchet och träningar. Vat huvudttänare Magnus Eorsman stutade i stutet av april d hans

O
son Petle gick tiLt KBK p99. Ett extta tack till Björn som fottsatte yttertigate en säsong fast det inte vat
tanken fran bOtjan. Tilt vat hjätp med ekonomi, kiosk och städ hat Thomas Eriksson tittttätt under atet
och gjort en mycket bra arbete. Samarbetet hat fungerat bra och vi har avtöst varandra nat sâ behövts.
Inföt nästa säsong sâ stutar BjOrn MagnetL mom taget vilket gör att behov finns av ytterLigare resurser

pa tedarsidan. Finns idag inga ktara namn och att hämta Iran fOräldratedet är inte en IOsning.

Laget
Vart Iag/träningsgrupp hat bestatt av 22 stycken 99or samt 7 stycken 98 or. Av de ursprungtiga sju
98orna var eñdast tva med heLa säsongen. Ovhga stutade under säsongen, de fiesta av dem kan inte
sagas att de dettog i taget da träningsnärvaro var sporadisk och upphörde senate hett. Tva 98or
futtfOtjde säsongen. Detta var ett problem d vi anmätt oss I tvâ serer for att aLta skutte ía speta
mycket, med avhoppen bLev det fOr manga matcher under aret och manga kittar lick stita hart och
speta matcher nat de egenttigen kanske botde vitat etter kurerat skador/sjukdomar.

Vi hat ett antat kittar som trivs vätdigt bra tittsammans även utanför ptanen utan nagon sjätvktar tedare
etter gruppering mom taget. Atta umgâs med atLa och de at nära kompisar även pa Iritiden.

Vârt tag at I nutaget smavaxta men spetar en teknisk och kreativ fotbott I for atdersgtuppen högt
tempo. Det finns idag mánga taLanger som pa sikt hat fOrmâga att speta A [agsfotbotL i HBK. Tvá kittar
at idag med i Vätmtandstaget och det “borde” kanske varit Itet.

Trningar
Vi hat halt i snitt tre ttäningar I veckan och med hOg träningsnätvaro (Iran apriL tiLt september).
Traningar hat varit inriktade pa att bedrivas I hOgt tempo i sa näta övningar som mOjtigt tilt

spetsituationer. Eltet sommaren Lade vi ocksa tilt tOpning som uppvätmning tilt varje pass,
komptettetat med lokus pa spänst, töpskotning. Probtemet idag at att endast en handlult kittar tränar
lotbott under perioden oktober tilt april. Detta avspegtar sig ocksa I intresset for
värmtandstagsuttagningar och andra aktiviteter off season. Innebär ocksâ att vi spetmässigt inte at bra

nat sehen star-tar utan kittarna behOver komma ikapp ttaningsmässigt och I bottkontakter.

Kittarna at ambitiOsa pa träning och vilt kämpa och ge järnet.

Vi hat under aret inte halt nagot teoripass utOver de instruktionet som ges pa träningsptanen. Detta at
en brist idag.



SeriespetR .tipspet
Vi dettog I ár I tv serier, P 15 stra samt P14 Ostra, tvá serier med jämn och hog kvalitet. I P14 serien

var det trippetmoten och I P15 normala dubbetmöten. Vi placerade oss som 1:a 1 P14 serien och som

2:a I P-15 serien, endast tvá fOrtuster mot NIF. Vi ruttade runt bland träningsgruppen och hade inga

fasta tag utan anpassade tagen utifrn motstnd och individuett niv. Hur som heIst btev det fOr atta

vätdigt mycket matcher dâ det var 99 kittar som var stommen I bda Lagen. Innebar ocksá att vissa

kittar fick stita oerhört hart under säsongen med fOr mycket matcher. Sjätvktart är det kut att vinna en

serie som P 99 men vi Ledare anser att kittarna gjorde en bragd som placerade oss efter Norrstrand

(med dispens fOr 97or) I P 15 serien. Det var en otrotig instättning I pnncip I atta matcher och kittarna

stet och lick mycket stryk dâ vára motstándare var mycket stOrre och fysiskt starka. Vi lick ocksâ

mycket berOm Iran vara motstandare for sättet att speta bra fotboLt och kämpa.

P 14 Ostra S V 0 F GM-IM D P

C Hertzoqa BK 12 8 0 4 49-23 26 24

FC Kristinehamn 12 8 0 4 45-22 23 24

Norrstrands IF rod 12 7 0 5 32-30 2 21

FBK Karlstad 12 4 0 8 26-55 -29 12

VNlastadens IF 12 3 0 9 18-40 -22 9

IFK Skoqhall Utgàtt

SVOFGM-IMD P

Norrstrands IF vit 12101 1 59-23 36 31

HertzogaBK 127 32 36-24 1224
FBK Karlstad 126 2 4 49-32 17 20

C) Karistad BK 126 2 4 38-24 14 20

Filipstads FF 123 3 6 19-26 -7 12
IFK Skoghall 122 2 8 19-45 -268

Dele 1K (9-rn) 121 110 28-74 -464
Skattkärrs IF 99 (9-rn) Uteslutet

Förutom DM speL sa deltog inte tagen I nâgon cup under aret. I DM slog vi Kñstinehamn I fOrsta matchen

och akte sedan ut mot Degerlors pa bortapLan med 3-2 efter att ha ägt matchen I 60 minuter men halt

en 10 minuters perIod där vi stappt 3 boLtar.

Säsongens höjdpunkter natcher/a[[mänt

Entigt kittarna enLigt frága pa avstutning var säsongen hojdpunkter utan inbördes ranking:

1. Vinsten mot KBK 1 P75 serIen med 1-0, mycket prestige pa spet©. Andra matchen stutande 0-0



2. Vinsten med matchens sista spark mot IFK Kñstinehamn, som gjorde att vi kunde spela en
avgörande match mot FBK

3. 10-2 segern mot FBK i 99 serien som säkrade seriesegern i säsongens sista match

Säsongens trâkigaste

1. Förlust mot Degerfors I DM
2. Inga cuper spetades under áret

Positivt I övñgt.

1. Intensitet/instätLning och närvato pa träningar
2. Kamratskap

Förbättringsbart

1. Att det är sá ía som tränar off season. (Andra sporter)
2. I vissa fall for mânga matcher (vissa veckor hade vi fyra matcher)
3. Mer cuper att speta I.
4. Saknaden av Rydéns citat är stor©

Avstutning av säsongen
Som en gemensam avstutning av säsongen ákte vi och sag Sveñge-Osterrike I VM kvatet. Atta kittar
följde med utom en (som fâtt matchen i present av morföräldrar). En jattetrevlig avs[utning pa
säsongen som ordnades av Tomas Eriksson.

Vi hat ocksá haft en avslutning med föräldrar under hösten samt även kitLar och diskuterat framtid samt
avstutat säsongen.

Nästa sasOng 2014
Ar idag ett stort frágetecken, pa tedarsidan kvarstar Hans PauLsson och Hakan Faltqvist. Vi har I
dagsläget cirka 15 kfttar som gett kLartecken for nästa säsong, andra väljer att I fortsättningen satsa pa

en sport (handboLL/innebandy främst). Ftera ktubbar har varit I kontakt med kittar hos oss for att locka
Over dem tiLt sina lag. Vi har diskuterat samarbete med KBK P99 som runnit Ut I sanden av olika

C antedningar. Carlstad United at inget alternativ for vara kiltar.

Vi siktar dock pa att även köra nästa säsong men behöver dâ:

1. Yttertigare tedare- varken jag etter Hákan har mojtighet att ensamma dñva nästa ars
träningarf matcher med tanke pa andra engagemang bade privat och I fOreningstivet.

2. Nära samarbete med bade P00- U-lag. Dels fOr att fylta pa i var 99 trupp men ocksá for att
kunna erbjuda de som vill mest att speLa och utvecklas I bättre omgivning I form av matcher
och träningar, även om 99 kitlar utgar Iran sitt lag och träning.

3. En tydlig uttryckt policy fOr vilken stege en fotboLlstalang hat mom HBK. Normalt är stegen fran

pojklag - Juniorlag- U Lag- Alag. Ar te.x juniorlaget en stängd grupp for ett kompisgäng där
yngre bara spelar om det fattas folk etler ska träningsvilja, tatang pa tangre sikt ga fore? EtLer
at vagen Iran pojktag tiLl U Lag rätt väg. Har inget facit men viktigt att HBK har en kLar
uppfattning om detta.



Hat halt bra diatog med Jonsson I dessa frâgor och vi har ocksâ planerat in mote med Kim H fOr att

synka träningar m.m

Var uppfattning är att det yore synd att förtora P99 kiLtar fran fotbo[[en och HBK.

Bottfbrrád
P 99 taget vi[t rikta ett särskitt tack tilt P 01 [edarna U[f och Patñk sam med stor osjätviskhet och

generositet bytte sitt rymtiga och Overdimensionerade lorrad med várt tilta och unkna. En handLing som

väcker ti[ttro tiLt det goda hos människan!! Vi uppfattade bytet som permanent vitket ger 055

lOrutsättningar att ha ordning pa utrustning, boLLar samt prisskáp.

Med fotbot[shätsningar Iran Tomtetñon

Hans Pau[sson, Hàkan Fa[tqvist och BjOrn MagneLt
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Verksamhetsberättelse HBK P-OO 2013

Allmänt
Aret började 5/3 med traningar tvâ gànger i veckan pa konstgrasplanen. Vi disponerade en

fjärdedel av planen. Ytan var lite liten men belt ok. Under sommarssongen frAn maj till och

med september tränade vi tre gAnger I veckan. Sista traningen hade vi 18/9. Innan säsongen

började bade vi en del träningar I Skãreskolan och I inombushallen pA VAxnäs. Efter säsongen

tränade vi en gAng i veckan i Ilandahallen.

Iraningsnarvaro
Vi bar haft en snittnärvaro pA träningama pA 51 %, 3 stycken bar en närvaro pA 75 % eller

mer, vilket är tagre an fjolAret. Traningsnarvaron är hogre pA vAren an pA hösten.

Traningsvarvaron fAr arises som lag men beror delvis pA att träningama krockar med andra

sporters traningar och aft intresset är lite varierande bland killarna.
2 killar slutade innan säsongen pãborjades och I ny började. Han som började kom frAn

RAtorp.
Antalet spelare har varit 19 stycken.

Sunne Cupen
En tidig cup i april och de fdrsta riktiga matcherna for Aret. Innan cupen hade vi tränat

inomhus pA liten yta. Det märktes under cupen dA vi hade tränat upp passningsspelet rejält och

vi spelade ett passningsspel som vi aidrig bade gjort fdrut. Inget lag var i nürheten aft slA oss

och vi gick obesegrade genom cupen.

Arvika Cup
Lagets fOrsta 11-manna matcher. Vi mOtte enbart norska lag. Den ffirsta matchen spelade vi

riktigt bra men i de ovriga hade vi detjobbigt dA flera I motstAndarlagen var riktigt storväxta

och snabba. Resultatmassigt var det en btygsam insaffs men bra träning infZr nästa Ars 11-

manna spel.

Skinnarcupen Cup
Arets soya borta cup fOr killama och som vi upplevde det sA hade alla kiltarna det riktigt kul

tillsammans. Alit rultade pa bra och kitlama skdfte sig exemplariskt. Vi lyckades vinna alla

matcher och stod som cupsegrare. Killarna spelade riktigt bra fotboll och vi tog nästan ailtid

kommandot I matchema. Enda undantaget var i finalen där vi var pressade. Vi lyckades fA eft

0-0 resultat i full tid, där vi efter straffar lyckades vinna. Största meriten fOr killama dA det var

med en del riktigt bra, bla flera av de basta i Dalarna.

Seriespel
Vi har haft eft lag som spelat seriespel. Till varje match har vi tagit Ut mellan 13-14 spelare..

Uttagning tiLl match baserades pA traningsnarvaro, vilket innebar aft nAgra fick spela mAnga

matcher och nAgra fth-re matcher.
Vi är lite for mAnga fOr eft lag, men fOr fã fOr aft ha tvA lag. Vi bar heller inte mAlvakter fir

tvA lag.
Resultatmässigt kom vi näst sist i serien, men trots det var det den roligaste och jamnaste serie

vi bar varit med i.

Laganda
Vi tränare tycker aft det har varit en riktigt bra gruppsammanhAllning.

1(2)
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Ulveckling
När det galler killamas utveckling som fotbotlsspelare sã har de fiesta utvecklats mer eller

mindre framãt. En spelare har tagit ett stort kliv framãt. Det soni marks at att killama med lag

traningsnarvaro tapparjamfdrt med de med hog närvaro. Tyvarr hat vi nâgra med de stOrsta

f&utsattningama bland de som tränar minst, detta beror pa i en del fall av att vintersporterna

har traning pa sommaren.

Kommunikation ledare föräldrar
2013 spred vi information huvudsakligen via mail. Viss information sásom traningstider

inThrdes i kalendern av en av fOraldrama. Pa hemsidan används i stort sett bara kalendern.

Vad har varit bra?
Bra kamratskap och stämning, killarna bar roligt.
2 St cupvinster
Jämn och bra serie.
HOstens Futsalstraningar bar varit uppskattade

Vad liar varit mindre bra?
Vi bar inte kvalité nog att hanga med de bästa lagen, bade när det galler spets och bredd.

Vi hat svârt att gora mãl, inga naturliga mãlgOrare.
Tidigare har vi blivit bättre och bäffre ffir varje ár som gãtt, men efter sommaren kandes det

som den positivt stigande kurvan vände nedát.

Ledare
Ekonomin skOttes av Magnus Soderqvist och hemsidan av Tomas Andersson. fordelning av

kiosk och städtider ordnades av Gunnel Rosenqvist.

Tränare var:
Orjan Nord
Jonas Brandel
Kenrik Hoim
Magnus Aronsson
Fia Mattsson (fys)

2(2)



Verksamhetsberãttelse Hertzoga BK P-01 - 2013

Ledare: Patrik Bergiund, Ulf Josephson

Totalt avslutade vi med 24 st grabbar och 2 st ledare.
3 st grabbar slutade under säsongen
Vi spelade matcher i tvâ serier, ett lag i 9-manna och eft lag i 7-manna

Aret startade med traning 27 mars och slutade 15 september. Under den tiden han vi med 57

st traningar med 64 % medelnärvaro, 35 matcher och 3 St cuper.

Vi niváanpassade lagen efier grabbarnas utveckling men fokus var hela tiden pa att vi skulle

vara ett spelande lag och resultatet kom andra hand. Over lag tycker vi grabbama sköte sig bra

och verkligen försökte spela boll. Det är inte flu vi skall vara bäst det är när de är äldre de

skall vara bäst.

Vi fOrsOker pranta in i grabbania att de skall VAGA vilja ha boll. Nãgra är dock lite for rädda

och sparkar bort bollen när den kommer. Men overlag funicar det bra.

De cuper vi deltog i var Arvika Cup, Sun Cup och Transtens Cupen i Hallsberg

Under sommaruppehàllet hade vi ett eget traningslager under tvá dagar pa Ilanda.

Där blandade vi dagama med fystraning, bolltraning och teori.

Sammanhãllningen i tmppen ar bra och grabbama trivs med varandra.

I samband med avslutningen som f?irlades pa Boda Borg i Kariskoga, där alla grabbar deltog,

prisades nàgra av grabbarna fOr áret prestationer.

Arets traningspris: Gustav Ost

C Arets kompis blev: Sebastian Kihlsten
Arets framsteg tog: Gustav Berg

Tränama

Patrik Berglund, Ulf Josephsson



P02 verksamhetsberättelse 2013

Lag P02 bestr i huvudsak av killar frn Skre och Stodene. lnför denna säsong fick vi dessutom 3 st

nya killar frn Rtorp.
P02 har under ret varit 28 st aktiva spelare, 2 St har slutat under ret och vi var vid avlutningen I

oktober 26 spelare + 4 st ledare

Tràningar
-lnnomhustraning llandhallen jan till mars, en gng I veckan

-Frn 3 april till 6 okt. 3st träningar I veckan p gras, med undantag for uppehllet I juli dat vi höll

igng en gng i veckan med frivillig träning p konstgräset.

Seriespel
Vi bade tv lag och deltog i tv olika serier. En lite lättare och en med svrare motstnd.

Vi deltog I serie västra och sydvästra

Cuper mm:
-P02 började med ett eget trningslger I AmI, med övernattning p kamratgrden

Träningslagret genomfordes 4-5 maj och innefattade fOrutom trevlig sammansvetsning av laget, även

träningsmatcher mot tv Am?slag

-Arvika cup, 14-l6juni. P02 deltog med 2 St lag

-Egen träningsdag, 27 juli. Vi bjöd in tv andra lag och spelade totalt 4 St traningsmatcher 9-

mannaspel p Ilanda Arena.

-Thomas Nordahl cup 5-6 oktober. 9-manna cup med övernattning, P02 deltog med 1 st lag

Börje Adolfsson, Tommy Elfstedt, Nikias Modig, Joacim Vallin



Verksamhetsberäftelse for HBK P03 säsonq 2013

Allmänt

Till denna sasong beslutades att utoka antalet ledare till 6st och darför hat vi

välkomnat Marcus Adolfsson som fly medlem i tranatbesattningen. Under vàren

genomfordes ett fOräldramOte där vi gick igenom kommande sasong och de

ansvariga for 10-àringarnas cup informerade om fOrberedelserna for cupen.

Truppen

Nâr sasongen startade var vi 39st spelare 1 truppen och under àret hat 3st nya

anslutit varvid HBK P03 numera bestàr av 42st spelare.

Iran in gar

I bOrjan av april startade vi igàng sasongen med 2st traningar/vecka. Vi har sedan

tränat kontinuerligt fram till slutet av september med ett 4 veckor lángt uppehàll I juli.

Vid varje tillfälle har vi samling fOre och efter traningen fOr kortare genomgàngar.

Traningarna bestàr till stOrsta delen av stationstraning dar truppen delas in i minUte

grupper. Vi minst en av stationerna bedrivs nàgon form av spelOvning.

Matcher

Vi har spelat med 2st lag i seriespel. Ett I PlO sodra och ett I PlO Nordostra. Totalt

hat vi spelat 3Ost seriematcher under sasongen. Till varje match har I 3st spelare

kallats och traningsnarvaro/tidigare spelade matcher hat varit styrande for hur utvalet

har gjorts. Detta var fOrsta sasongen med 7-manna och Overgàngen fran 5-manna

hat lungerat bra. For att fà bra bredd och Ujup I spelet och fOr att là en

grunduppstallning som lätt gàr aff bygga vidare pa hat vi valt att nästan uteslutande

spela med en uppstallning bestàende av 1 màlvakt, 2 backar, 3 mitffältare och I

forward. Under pàgàende match hat spelarna oftast haft samma position hela

matchen, detta fOr att inte skapa fOr mycket oreda medans mellan olika matcher hat

de spelat pa olika positioner. Under matcherna hat vi heft mycket fokus pa

passningsspel och att màlvakten sätter igàng spelet genom att I mOjligaste man

fOrsOker rulla ut bollen till forsvarare/mittfãltare.

Cuper

Under säsongen har vi deltagit i 2st cuper. Odik cup undet vàren och var egna 10-

àringarnas cup under hOsten. For att alla skulle fà spela sà mycket som mOjligt

anmälde vi 3st lag till vane cup med l3st spelar/lag. Till bàda cupetna fordelades

spelarna med tanke pa att là 3st sà jamna lag som mOjligt. Vi ledare ãr mycket nOjda

bade resultatmassigt och hut det har fungerat vid sidan om. I Odik placerade sig tvà

lag I mitten och det tredje lyckades till och med vinna, segern hat vi naturligtvis

tillskrivit hela truppen. I 10-àringarnas placerade sig alla vàra tre lag i mitten i den 20

lag store turneringen. Mycket bra jobbat.



VERKSAMHETSBERAUELSE P04 SASONGEN 2013

Vi har under ret genomfort 52 traningstillfallen med en valdigt bra

träningsnärvaro. 33 killar och 5 ledare har deltagit I rets aktiviteter

med ett totalt träningsantal pa 1369. Vi har halt 3 aktiviter per vecka,

tva tràningar plus en match elier tre träningar dàr en har varit en

renodlad matchtraning. Vi har sett en bra utveckling i gruppen under

ret bade fotbollsmassigt och socialt. . Vi hat under aret deltagit I Sun

Cup i Karistad och var egna cup Genrepet.

Vi kom fram till att vi skulle ha samma träningsintensitet under nästa

ar. Eventuelit ska vi lörsöka ía tiligang till ett omklädningsrum for att

f ihop gruppen ännu met. Vi viii ocksa att áterbud till matcher och

träningar ska meddelas till tränarna sa att vi kan pianera pa ett bättre

sätt.

Nagra positiva saker vi tog upp var att träningsnärvaron har varit

mycket hog under aret vilket tyder pa att killarna trivs I gruppen och

tycker fotboll är kul. Vi har ocksa sett en stor utveckling

fotboilsmassigt pa manga av kiliarna.

De har tagit fasta pa vara instruktioner att rulla boll till varandra och

inte skjuta onOdiga utsparkar.

Killarna har ocksa blivit mer trygga I gruppen och fatt kompisar Iran

andra skolor an sina egna.

Föräldragruppen har tagit ett stOrre ansvar under aret och genomfOrt

bemanning av poolspei, städning m.m pa ett bra sätt. De har ocksa

drivit pa Newbodyforsäljningen som gjort att vi fatt ett bra

startkapital i Iagkassan. Vid mötet har vi en lagkassa pa cirka 40 000

kr.



Nágra negativa saker som kom upp var att att en del kommer bort

och stör andra pa träningarna och vi maste jobba met med att ía med

alla I träningen pa ett bra sätt. Vi maste jobba en del pa disciplinen

med en del av killarna sa de inte stör gruppen.

Ledarna hat diskuterat mycket efter de enskilda träningarna. Vi

bestàmde att ha ett mote cirka var femte vecka där fragor tas upp

istället for att ta det efter varje trä fling.

5-mannaplanen var dalig I början av aret vilket gjorde att det var

svart att förbereda bra träningar. Vi hoppas det loser sig till nästa at

da vi kommer upp pa 7-mannaplaner.

Det vat en del kritik pa vissa laguttagningar under aret vilket for att

minst tva ledare bör ga igenom lagen innan de Iaggs Ut.

Ibland hat träningarna varit daligt förberedda under aret.

Vi bestämde att de ska delges övriga tränare pa fredagen veckan

innan.

I och med att det at valdigt olika niva fotbollsmassigt pa killarna hat

en del kant att en del träningat inte get sa mycket. Vi bestämde att vi

ska fortsätta med nivaanpassning under nästa at pa en del träningar.

En viktig sak infOr nästa at är att skapa en vision, malbild som vi kan

jobba mot, bade fotbollsmassigt och varderingsmassigt. Detta

kommer att tas upp pa upptaktsmötet till varen.

Börje Adolisson at tillitagad om att vara cupgeneral Iran pojkarnas

sida pa Tioaringarns cup nästa at. Vi har en del punkter som kan

förbättras Iran Gentepet I at. (stadning omkladningsrum, hamburgeri,

ta emot lag, tält och toa letter.)



HERTZöGA BOLLKLU5B

Verksamhetsberatteise Hertzoga BK, Pojkar -05, 2013

Allmänt
Vi började säsongen I april och avslutade den 29 september.

Totalt var vi ca 35 barn I truppen. Pa ttäningarna hat vi vatit I snitt 20-25 barn och 3-4 tränare. Totalt

at vi sju ledare. Sammanfattningsvis hade vi en valdigt kul och utvecklande sasong. Det var bra

stämning och sammanhalining i gruppen. Innan säsongen drog igang hade vi ledare en uppstart dat

vi planerade säsongen, gick igenom ungdomspolicyn, satte mal, träningsplan och vardegrund.

Föräldramöte, Foräldragrupp & Lagkassa
Vi genomforde ett föräldramöte I början av maj dat vi gick igenom sasongsplanering, ungdomspoiicy,

màl, värdegrund ttaningsplan och värdegrund. lnför föräldramötet hade vi ocksa haft en genomgang

med tvâ föräldrar, Ulrika Sewik och Victoria Bergqvist, sam tagit p sig att ordna med

traningsoveralier, tränings-kit samt kiosk- och stadfordelning. Under mötet gick Ulrika och Veronica

igenom alit praktiskt och “rekryterade” her föraldrar bI.a. inför vârt eget poolspel där vi salde

hamburgare mm.

Ulrika oppnade ocksa ett lagkonto och var ansvarig for sponsring. Vi fick in tva sponsorer, Vi Syns och

Outotec, totaft 5.000 kr. Sponsarerna fick sina logotyper pa träningsoverallerna.

Vi fick synpunkter fran främst en förälder gällande att vi hamnat i “fel” pooispel, dvs. med lag utanför

Karistad med Ekshärad som langresa vid tvâ tillfällen. Vi kollade lite med Mathias Jonsson am detta

och beslutade att “acceptera” Iottningen men att vi nasta säsong önskar en annan grupp tot att f

variation. Vi erbjöd de sam inte hade majlighet att köra sâ langt att samaka med ass ledare.

Samma fOrälder hade ocksa synpunkter pa att han har äldre barn och d inte kan sta i kiosk / städa at

tva lag. Dock var det inga andra fOraldrar sam “hakade pa” samt att vi ledare, kansliet och vice

ordförande var tydliga med att detta upplägg galler i HertzOga. Det har även varit lite synpunkter pa

träningsupplägg fran denna fOrälder under säsangen. Vi har haft samsyn, en god grund att stâ pa och

hat hanterat detta pa ett bra sätt. Totalt sett sâ at det mycket bra stämning I foraldragruppen och

de stöttar pa ett uppmuntrade och positivt sätt.

Poolspel & Traningsmatcher
Vi har spelat i en grupp bestaende av Ekshärad, Forshaga, Ulvsby och Nyedshov. Uppfattningen är att

det varit bra arrangemang och välkomnande atmosfär. Vara spelare har haft kul under poolspelen

och vi hat sett en enorm utveckling under säsongen där bade lagspetet och individerna utvecklats.

Vi hat ett utbyte med Ratorp och har for andra âret i tad genomfort träningsmatcher mat dem under

säsongen.

Utbildning
De fiesta av ass tränare hat varit med pa en eller ett par tillfällen med Hakan Werme och SISUs

ungdomsledarutbildning. Fyra av ass hat ocksa gatt SvFFs första utbildningsdel, Avspark. Jan

Cedervind och Bjötn Norén deltog även pa avslutningsresan (SISU) till JFK GOteborgs

Ungdomsakademi , vilket var mycket givande och inspirerande.

Träning
Vi har genomfort tvâ traningar I veckan fran april till september med uppehall I juli.

var verksamhet baserar sig pa Hertzogas ungdomspolicy vars inriktning I huvudsak toiler Svenska

Fotbollsförbundets:” Spela lek och Jar- Ml och riktlinjer fOr svensk ungdoms och juniorfotboll”.



Värdegrund
• Ha kul och utveckias tilisammans pa fotbolispianen

• Att vara en god lagkamrat

• Alla at lika mycket värda

• Vi viii ha engagerade och stöttande foräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, siaktingar och

vänner
• Vi hejar p vart lag, vi respekterar motstandare och domare.

• Vi som star vid sidan av pianen far gärna heja pa, coacha överTter vi till ledarna.

Mi med säsongen
Saker som vi vill utveckia och uppna med barnen:

• Lyssna pa tränare och iagkompisar

• Känna deiaktighet och stötta varandra

• Lära sig att titta upp och passa bolien “bestämt”

• Teknik — “bli van med boilen” genom övningar och banor

• Skott — lära sig en bra teknik for skott

• Utveckia snabbhet, spänst och koordination med hjäip av roliga övningar

• Stort fokus pa spei-iiknande övningar

• Lära sig grundläggande fotboilsregler och taktik

• Skapa en inspirerande spelidé

• Vi viii skapa en atmosfar som gör det roiigt att testa olika positioner: malvakt, back,

mittfäitare och anfallare och det viktigast är sk. Kreativt Spel (fria roller).

• Ha kul pa träning och pa match!

Spelidé & Mâlbiid
I Hertzoga P05 har vi en mâibiid av att spela fotboli sa här:

• Vi hjäips at i bade försvar och anfali

• Vi rör 055 mycket och gör oss spelbara

• Vi är ett spelande lag med mânga passningar

• Vi vagar utmana motstandaren och vi viii anfaila

• Alias insats är lika viktig —vi tycker att en brytning, en räddning, ett pass, peppning och giädje

pa bänken och ett mal är lika värdefuilt

• Vi viii ha kul när vi spelar fotboil ©

Avslutning och summering

Vi hade en fantastisk avsiutning pa säsongen med over 90 personer pa plats (ca 30 barn med familjer,

mor- och farfOräIdrar). Avsiutningen bestod i 5-kamp där lagen samlade poäng som siutligen ledde till

en skatt som barnen fick gräva upp pa lianda. Lyckan var total nar skattkistan hittades. Guidmedaijer

med chokiad i hängandes i HertzOgaband. Vi avslutade med föräidramatch, pizza och fika. Fantastisk

uppsiutning och enormt harlig stamning!

Detta far ocksâ symbolisera och sammanfatta var sasong dat ledare, foraidrar och barn haft kui och

utveckiats mycket!
Det vi viii forbattra till nästa säsong är ännu bättre pianerade träningar och tydlig inriktning per

manad / traningsperiod.



Ledare
Daniei Larsson
Martin Persson
Joakim Lindström
Hentik Nygren
Jan Cedervind
Magnus Larsgrden
Björn Norén

Ansvariga I förãldragruppen

Ulrika Sewik
Victoria Bergqvist

HERTZöGA BOLLKLUBB



HBK F98

Arsberättelse

2013-12-15

Fotbollssäsongen 2013 började med 3-4 träningar I veckan frn och med den 6 januari. Vi deltog i en

inomhuscup i februari (Vintercupen I Degerfors). Vi spelade även en träningsmatch mot Arvika p 7-

mannaplan. I mars och april hade vi 5 träningsmatcher. Grästräningen började i mitten av maj och d

med 3 träningar I veckan. HBK F98 var anmälda till F15 och F16 där laget kom p en 3:e plats (av 8

lag) och 5:e plats (av 6 lag). Totalt blev det 29 seriematcher och 1 DM-match.

I början avjuli kte vi till Borlänge och Dalecarlia cup. Vi tog oss ända till final och slutade 2:a. Vi vann

FairPlaypriset bland alla flicklag. I augusti deltog vii Svennis cup där vi kom p tredje plats.

Vi spelade sista seriematchen sista september. Vi avslutade säsongen med en trevlig kväll pa stan

med “uppdrag” och mat Harrys.

Under hösten/vintern har vi fortsatt träna 2-3 ganger I veckan och deltar i Hallvärmländskan i F17-

klassen och kommer även att spela IF Kil futsal cup i slutet av december.

Tränare under säsongen har varit Maria Hedelin och Peter Nilsson. Vi har varit 26 spelare och totalt

hat vi haft 114 träningstillfällen.

Vart lag hat en fantastisk lagkänsla och vi hoppas pa en lika inspirerande säsong nästa ar.

Vid pennan

Maria Hedelin



Verksamhetsberättelse 2013 Hertzöga BK F-99

Vi at 22 tjejer och fyra ledare som under ret haft Ca: 160 samlingar. Vi tränar âret runt och p

vinterhalvâret spelade vi Hallvärmländskan, Tössecupen I Aml, Vintercupen I Ed, If Ku’s futsalcup

samt Vintercupen I Degerfors. Under april sâ spelade vi sju traningsmatcher och sedan började F-14

Serien med elva lag som deltog.

Vi spelade Skadevi Cup under sommaren. Sedan Arrangerade vi Mästarcupen och deltog I den

samma. Vi âkte I juli till Göteborg for att vara p Liseberg och rets stora händelse, att f vara med

p Dam EM-premiären och d f vistas I fan zon och marschera genom Goteborg till ett utslt Ullevi

och se Sverige-Danmark, STORT!! Det var en STOR händelse for vra fotbollsspelande tjejer att f

vara med om när vi sedan kom hem s fick vi besök av en reporter fran Värmlandsnytt som

filmade och intervjuade vara tjejer, hon ställde d frgor om hur Dam EM upplevdes av vara

spelare....kul!

Hösten inleddes med Skara Sommarland Cup där givetvis en dag p sommarland avverkades och

sedan rullade det pa med en kamp om seriesegern under hela hösten

Vi har även under aret haft Teamdagar där femkamp och kost/kamratskap/spelidé statt pa

schemat Tjejerna deltog ocksa pa Volleybollnatta som arrangera av Skate SMU..kull

Under aret sa hat VFF börjat med sin verksamhet for att sedan bilda Värmlandslag vi hade sju

tjejer som själva anmälde sig till zonträningar och av dessa sa var tre tjejer med pa Iagret i Rda. Tva

tjejer har sedan varit med i Varmlandslaget och en har dessutom varit med pa SU-träningar,

ytterligare tva tjejer har blivit kallade till träning med Varmlandslaget men hat I dagsläget valt att

tackat nej till att vara med.

Kenneth, Johan, Ingan o Peter



Verksamhetsberättelse Hertzöga BK:s f0O säsongen 2013

HBK FOO har tränat I princip hela ãret och har en mycket flitig träningsgrupp som has

fantastiskt roligt tilisammans. Vi var i början av ret 17 tjejer men fick tidigt ett avhopp pga

svalnat intresse. Nämnas bör aft 14 av v&a 16 tjejer valde fotbollsinriktningen nar de började

7:an flu under hösten.

Vi har haft ett 9-marmalag I seriespel (västra) dar vi hamnade pa en 3:e plats.

Under januari kOrde vi traning + traningsmatch I fotbolishallen. I februari deltog vi I en

inomhuscup I Fagerãs. Under mars arrangerade vi en egen 9-mannacup i fotbolishallen + aft

vi deltog I inomhuscup i Torsby. I april genomfOrde vi en kick off med cup i Degerfors och

Ovemattning pa Ilanda. Under maj spelade vi seriespel + DM-match där det blev en knapp

fOrlust mot Torsby.

Arets roligaste händelse var Skadevi cup som vi spelade sista helgen I juni. En 1 1-mannacup

dar det spelmassigt gick det jäftebra och vi tog oss ända till A-final. Där blev det fOrlust efter

en fantastisk kampainsats av tjejema. Kändes bra att áka hem med silverpokal & medaijer.

Under juni var vi ocksá med ochjobbade under mastarcuphelgen.

Under hOsten jobbade vi vidare med traning & seriespel och tjejerna hade första zonträffen

inför kommande distriktslag. Det var fri aniuälan och hela 12 tjejer valde aft vara med.

Under oktober avslutade vi serien och âkte pa Thomas Nordahis cup som en liten avslutning.

Aterigen mycket goda prestationer av tjejema och vi tog oss till A-slutspel men flck se 055

besegrade I semifinalen av ett mycket duktigt Gislaved som tog hem slutsegem I kiassen.

Inför cupen fick vi ett avhopp som innebär aft vi nu är 15 tjejer kvar i truppen.

Vi har sedan fortsaft träna pa konstgraset fram till borjan av december mcd nãgra veckors

uppehàll under oktober. Hallvärmländskan spelade vi fOrra helgen i Kristinehamn. Aterigen

med mycket bra spel & tempo. Vid skrivande stund leder vi hallvärmländskan inför omgãng

tvâ som spelas i januari med slutspel I februari.

Vill nämna aft vi ledare hafi ett tungt ãr med tanke pa det som inträffade I slutet av 2012-àrs

säsong. Det has tyvarr legat som en blOt flit Over oss och det har varit flera incidenter under

2013 som inte upplevts treviigt av oss. Detta har tyvarr gjort att Anders Thorildsson valt aft

saga ifrán sig sin roll som ledare. FOrhoppningsvis far han tilibaks suget när gräset bOrjar bli

grOnt igen. Vi f ocksá ett tillskott till ledarstaben infOr 2014 d Björn Magnell kommer vara

med oss. Jessica Borr & Anna Nordlind hanger ocksá I.

Vi ledare ser fram emot eft mycket roligt fotbollsár 2014. Var plan är aft spela 11 -mannaserie

och vi hoppas även fà till en losning pa mâlvaktproblematiken. Idag har vi ingen málvakt I

laget. Vi laddar ocksá inför Mastarcupen sista helgen I juni.

Karlstad 2013-12-13
Jessica Borr



Hertzoga BK F-01 2013

2013 var ett litet turbulent r for oss. Vi som varit ledare ret innan hade till i r raggat fram 2st nya

huvudtränare och skulle själv ställa upp som stöd.

Träningarna drog igng i bOrjan av mars efter lite strul med rycktes spridningar om att laget skulle

Iäggas ned. Amanda och Mats som var de nya tränarna kom igng bra och uppslutningen p

träningarna var hytsad. När vi kom in i april meddelade Amanda att hon ftt arbete i Göteborg och en

mânad senare meddelade Mats att han pga. tidsbrist var tvungen att sluta. Vi fick dâ lösa detta med

att Kent och Michael fick ta hand om laget igen och lick hjälp med matchning av Henrik.

Serien drog igng, nu p 9-manna. Vi fick ta hjälp av f-02 for att f ihop lag till en bOrjan men sen s

lOste vi det själv.

Skolavslutningshelgen 14-16/6 kte vi upp till Falun for att delta i AXA CUP. Detta gjorde flickorna

med bravur och vi kte hem med GULD medaijer runt halsen. Vi skulle ocksâ ha kt ned till Laxa cup i

Halmstad men fick ställa in denna pga. fOr f anmälda lag.

HOsten drog sedan igng och det gick lite tungt for oss i serien. Vi bOrjade ocks märka av att

träningsnärvaron p vissa tjejer blev sämre pga. andra sporter och intresse.

Vi har under 2013 halt ca: 60 närvaro tillfällen och det är 2st tjejer som nästan varit p samtliga.

De flest ligger annars pa 30-4Ost nãrvaro tillfällen. Vi har i ar varit l5st tjejer och detta har vatit

sarbart pa manga träningar d vi varit aildeles fOr f fOr att det skall bli bra.

Kent Rosenius, Henrik Rehnberg, Michael SOderqvist



Hertzöga BK - Flickor 02

Verksamhetsberättelse 2013
Per Bjorkeqren

• Tvô lag I seriespel och tre träningot i veckan vid sidan av matcherna

• Deltagande I tvO stärre cuper, Vattenland Cup och Thomas Nordahl Cup

• Kiosk — och Städveckor

• Utdelning av Caristad United News infor varje hemmamatch

• Färsdljning av hushOlls- och toapapper

• TraningfrOn ãrets bOrjan

Spelarna och Iaget har utvecklats fantastiskt.

2013 blev annu ett intensivt Or for laget.

Färäldrar och ledare hat sammantaget gjort en fantastisk och gedigen insats.



Arets sorn gátt

Efter lite inomhustraning inleddes säsongen med Ku ICA Supermarket Cup I mellandagarna.

Den 26:e januari spelade vi traningscup hos Rävsen I Kariskoga. Futsal I Bergslagshallen. Vi spelade

lyra matcher och vann tre.

Den 9:e mars spelade vi RIK F02 Cup. Futsal I Bergslagshallen. Efter att ha vunnit gruppspelet mötte

vi QBIK I den laskigaste match tje)erna spelat. 2-2 i full tid. Sedan forlangning av modellen att en

spelare plockas bortvarje minut. Fortfarande oavgjort efterforlangning. Slutligen en gastkramande

strafflaggning som QBIK vann.

Den 23:e mars spelade vi YIT Cup i Stora Halla Degerfors. Konstgras inomhus pa 5-manna. Vi lick

forfragan med kort varsel att spela med tvâ fiktiva lag, eller samma lag tvâ olika grundspelsgrupper.

Vi tackadeja och lick en heig med manga matcher. Grupp B vann vi med tre vinster och 9-0 i

mâlskillnad. Grupp C vann vi med 18-0 i mâlskillnad och tre segrar. Helt otroliga 27-0 pa 6 vunna

matcher av 6 mojliga. Enligt uppgorelsen skulle bara ett av vara lag ga till A-finaler om bada

kvalificerade sig. Det gjorde bâda, och genom nagon slags lottning lick vi möta Degerfors i A

kvartsfinal. Blev en sur förlust med 6-7 efter straffar. I B-slutspelet gick det bättre. Efter 7-0 mot

Ratorp, 4-i mot Adolfsberg och slutligen 1-0 mot Rävasen stod vi som segrare.

Den 5:e april hade vi famuljedag i Frykstabacken som var abonnerad for oss. Glada tjejer, syskon och

föraldrar âkte skidor och grillade korv.

Den 27-28:e april hade vi arets kickoff-traningslager. Danslektion pa Dansstudion och mângkamp pa

Ilanda första dagen. Mer aktiviteter och traningsmatch mot ODIK andra dagen.

Den 1O:e maj inleddes säsongen seriespel med match i Eli Ostra hemma pa konstgraset mot

Degerlors. 2-2 slutade matchen.

Den 12:e maj inleddes vart seriespel i Eli Södra. Vinst borta mot Arjäng med 2-1.

Den i2:e maj pa kvällen hade vi vârens uppdrag som Boll-Lisor.

Seriespelet rullade sedan pâfram till midsommar.

Den 15:e juni spelade vi en match som en del av Skattkärrs ICA Maxi Cup. Skattkärrs E03 hade inga

motstandare anmälda och inga E03-lag ville/kunde stülla upp vid forfragan. Vi lick da fragan och

tackade ja med tanken att undre halvan pa skytteligan skulle spela. Med ett lättare lag mötte vi

Skattkärrs 03:or och vann med 3-0. Lisa fick priset som lagets baste spelare.

Den 28-3Oe juni deltog vii Vattenland Cup, Sunne. Efter en förlust pa fyra matcher och

maiskillnaden 20-2 blev vi tvâa Grupp C. I Kvartsfinalen fick vi möta Stuvsta fran Stockholm. 0-0

efter full tid och vinst efter stralfar. Var första straffseger. I semifinalen mötte vi obesegrade norska

laget Skreia. Efter en mycket hard match dat norskarnas ledare fick tillsägelse av “cup-polisen”

lörlorade vi med 3-2. Det blev sedan lite svart att ladda om till matchen om tredjepris mot ett av

värmlands bästa 02:or, Västanvik. Förlust med 1-2 efter att vi under första halviek dominerat

fullständigt och sedan lick bensinstopp I andra. Efterslutspelsmatcherna blev det bad i Vattenlandet.

Den 1O:e augusti började hostsasongen med match mot Arjang hemma. En kanonmatch som slutade

med vinst 6-0.



Den 6:e september genomforde vi en provövernattning pa kansiet sam en förberedelse for Thomas

Nordahl Cup. P formiddagen darefterspelade vi match mot Rävâsen. Trots overnattningen lyckades

vi fixa 1-1.

Den 22:e september avslutades seriespelet med hemmamatch mot Skoghall. Vinst 4-2.

Den 4:e oktober âkte vi til Kilsbergen och slog lager for att spela Thomas Nordahl Cup. Bade lag och

föraldrar bodde I stugbyn. Spelare och ledare bodde tilisammans. Detta var var första overnattning

borta. Pa kvälien hade vi trevligt och grillade hamburgare.

Den 5:e oktober spelade vi grundspel i Thomas Nordahl Cup. Dagen inleddes mat Orebro med

förslust 0-2. Sedan spelade vi oavgjort mot Hallsberg 2-2 och slutligen vann vi mot Kumla 1-0. Tyvärr

en regnig dag. Vi hade med vart lagtalt, vilket blev mycket värdefu lit. Lunch beställdes genom

catering som levererades till tältet. P kväilen hade vi avslutningfest I Kilsbergen med Tacobuffé.

Den 6:e oktober fortsatte Thomas Nordahl Cup. Denna mycket soliga och vackra dag inleddes med

sista gruppspelsmatchen mot Franke sam vi vann med 2-1. Detta betydde att vi skulle ga vidare till A

slutspel om bara Orebro inte förlorat mot Hallsberg. Orebro vann, sà vi gick vidare till A-semifinal.

Efter en god cateringlunch i taltet mötte vi Lindesberg. Vi visste att det sku lie bli svàrt. Dom hade

dispens for nâgra överâriga sam var riktigt vassa. Vi höll stangen halva matchen och hade nagra

maichanser, sedan orkade vi inte mer. Förlust med 4-0. Sammantaget ett jattebra resultat i var första

9-mannatu meting.

Organisation

Roll Namn Uppgifter

Lagansvarig Per Bjorkegren inkI kontakt med andra klubbar

Utvecklingsa nsvarig Mats Peh rsson Traningspla n.

Sport & Aktivitet Nettan Olsson-Lund

Fkonomi Per Bjorkegren Forsorjning. Bokforing. lnkop.

Uppdrag Nina Karlsson Schemaläggning Kiosk. Städ.

Carlstad United News Marie Runelid Samordning av utdelning

Huvudtränare Mats Pehrsson

Tränare Nettan Olsson-Lundh

Tränare Janne Herrlin

Tränare Per Bjorkegren

Statistik

Under verksamhetsáret (1/11-31/10) har:

• 72 träningar genomforts

• 60 matcher spelats, varav 33 vinster och $ oavgjorda

• 21 spelare har deltagit pa matcher och träning

• 4 ledare delat pa tränar- och matchiagledarsysslan

• 185 (I!!) mal hargjorts av 14 olika spelare (snitt 5,6 per match)

• 92 mal har slappts in (snitt 2,78 per match)



Ekonomi

Lite avrundat eftersom inte definitivt bokslut gjorts.

lngâende saldo frn 2012 var: 73.068 kr

lntäkter fran Foreningsrullen och CU News-utdelning: ca 30.000 kr

Utgifter: ca 25.000 kr

Ett kanske synes bra utfall, men vi hade kalkylerat med lite mer intäkter enligt vr Iângsiktiga

ekonomiska plan. Det hela räddades lite av att vi tog Ut en deltagaravgift for Thomas Nordahl Cup.

Vi under vintern beslutet att kopa in egna lotbollar. Varje tjej lick en bol$ som dom sedan skulle ha

med sig p träningarna och kunna latja med hemma.

Under kickoffen lick alla en varsin t-shirt med vr slogan “Tillsammans rockar vi fett”.

Träning

Vi tränade p Ilandaskolan lordagar hela vintern.

När säsongen kom igâng gick vi over till tre 60 mm träningspass veckan. Mndag, Onsdag och

Torsdag.

Mats lade upp ett program med olika tema mânad for mânad.

Vi har följt kiubbens umgdomspolicy och fokuserat mycket p bollkontroll. Under säsongen infördes

ocks styrka kontinuerligt.

I september gick vi over till träning inriktat p 9-manna. Mer regler och spelsystem.

Seriespelet

Vi deltog med tvâ lag i tv olika av fotbollsfOrbundets serier; Flickor 11 Ostra och Flickor 11 SOdra.

Ambitionen var främst att skapa mer speltid fOr tjejerna. Eftersom vi at relativt mânga i laget s

riskerar speltiden att bli liten per spelare när mânga vill vara med.

I Ostra spelade vi 12 matcher, vann 3, spelade oavgjort 3 och fOrlorade 6. MIskillnad 30-31. I denna

grupp fanns mânga bra lag som Rävsen, Ostra Deje, QBIK och Degerfors.

I SOdra var motstândet lite annorlunda. Nya lag fOr oss och lite med vilda västern Over spelet. Vi vann

9 matcher, spelade 1 oavgjord och fOrlorade 2. Mâlskillnad häpnadsväckande 57-20. Gruppen

innehOll en knall och ett bottennapp, 8-0 mot Rtorp och 2-8 mot Skoghall,



VerksamIwtsherittIse FJBK F-03 2013

F-03 började 19 mars med en träning i veckan. En vecka in i april startade vi med tv träningar I veckan

som vi sedan hade säsongen ut till vr avslutning i damstugan den 22:a september.

C:a 70 tillfällen samlades vi under âret och vi hade bra uppslutning under hela ret. F-03 bestâr av 3Ost

tjejer. Innan säsongen började slutade tvâ tjejer frn förra ret och under âret började tvâ nya tjejer. P

träningar har vi varit frn 18-26st. Oftast ligger vi p 22-24 och det áven om regnet star som spön I

backen.

Vi har haft tvâ stycken 7-manna lag under aret. Dessa lag är olika sammansatta till vane match sa att alla

ska f spela med alla och lika mycket. Det betyder att det ofta är minst 13 spelare till vane match. Vi har

latit spelarna spelat pa alla positioner och I mal s har 6-7 stycken alternerat dâ vi inte har haft nagon

sam absolut vill stâ. I seriespelet har vi vunnit nâgon gang mot samtliga lag men uppskattningsvis kanske

hamnat pa 2-4 plats i serierna (man räknarju inte dessa fullt Ut).

Vi var pa en mycket informell träningsturnering innan säsongen I Kil den 27 april vilket var ett bra genrep

inför seriestarten. Bra att f nâgra matcher i benen.

15-16 juni var vi pa ODIK cup. Efter att bada lagen tagit sig vidare Iran gruppspel lick vi tyvärr stöta pa
varandra i kvartslinal. Slumpen hade tydligen gett 055 tva jamna lag for matchen fick avgöras pa straffar.

Det blev inte nagon dâlig stämning lör den skull, utan tjejerna var lika positiva sam vanligt och vi kunde

tacka varandra genom att ena laget sjöng “Vi àr gula” och det andra svarade “vi är gröna” och samtliga

klämde i med “vi kan dansa hula hula” till publikens lortjusning. Det lag scm vann straffsparkarna vann

sedan bronspokalen.

3-4 augusti anordnade vi tillsammans med P-03 10-aringarnas cup vilket blev en enorm succé. Mycket

jobb lades ner av föräldrar och cupgeneraler vilket gjorde cupen till den cup med flest anmälda lag

genom tiderna. Cupen lick väldigt bra omdöme av de tillresta lagen. Bra spelschema, strukturerat med

planer, mat och information. Till detta hjälpte säkert att det var kanonvader. Vara tva lag spelade mycket

bra. Det ena laget hamnade i en tuff grupp och kern lyra I sin grupp men vann sedan alla matcher dag 2.

Det andra laget vann sin grupp och lick spela am medaijer. Här räckte dock inte en oavgjord pa tre

matcher till annat an en ljärde plats d trean hade bättre malskillnad.

Under slutet av säsongen var fem av de sam visat störst intresse av malvaktsspel med pa malvaktstraning

sam hölls av Maria Busk pa Ilanda. Det blev uppskattat av tjejerna och av ledarna som lick input till

övningar lör malvakter.

Sammanlattningsvis sa är det ett harligt gang tjejer sam tar hand am varandra pa ett utomordentligt sätt

och vi tränare tycker det viktigast är att de har roligt och att sa manga som möjligt hailer pa med fotboll

sa lange sam mojligt.

Fredrik Lott, Jonas Svedberg, Mats Johansson, Johan Valentin och Lars HoIm



Verksamhetsberättelse F04 2013

Trä flare:

Vi var fyra ledare. Det var Marianne Ahlstrand, Adam Thomsson, Annica Nyberg och Christian

Danielsson.

Träningar:

Vi bade träning tv gnger i veckan a 1 timme och 15 minuter. Vi var ca 20 tjejer i truppen. Vi bade

mnga övningar med en boll per tjej. Vi har tränat grunder som inkast, passningar, skott och hur

mlvakten far igang spelet. Det var manga olika tjejer som provade att sta i mal. I slutet av säsongen

vat det ca 6 stycken som alltid kunde tänka sig att sta nagon match. Tjejerna har önskat teknikbanor

av olika slag samt smalagsspel. Vi hade ofta olika 3-4 stationer igang for att minska kOer. Mâlet var

att halla tjejerna igang bela träningen sà att konditionen byggdes upp under bollovningarna. I slutet

av säsongen började vi spela och träna pa 7-manna. Vi bOrjade med teori där vi pratade om de olika

positionerna.

Matcher:

Vi hade tva lag anmälda for poolspel I 5-manna fotboll. Vi tillhOrde F 9 Central och âkte med bada

lagen pa samma poolspel. Vi mötte IFK Skoghall, IF Kil, Slottsbron IF, ODIK, Edsva(la/Nor och Ratorps

1K. Vi genomforde 6 omgângar och de fIesta av tjejerna var med I alla omgangar. Vi bade ungefär lika

manga segrar som förluster. Inga resultat bar bokfOrts och ibland viste vi inte om vi vunnit eller

fOrlorat när matchen var slut. Tjejerna var lika glada oavsett.

I slutet av säsongen hade vi en 7-manna match mot QBIK, det blev en seger en mOrk kväll med tända

lampor pa QBIKs konstgräsplan! Det var ett superglatt gang som gick in i omklädningsrummet!

Säsongen avslutades med Genrepet. Barn och fOräldrarjobbade hart hela dagen!

Skrivet av:

Marianne Ahlstrand

Tränare F04



HERTZGA BOLLKLUBB

Verksamhetsberdttelse 2013 FO5

Sasongen startade den 7:e maj och cvslutades den 21:e september.

Vi har tränat p tisdagar och Jdrdaqar.
Under &et som g&1t hat 32sf tjejer varit cktiva och I sniff har det

vatit ca 20sf tjejer/trdning.
Vi hat deltagit I 6sf poolspel under aret.

0 Tjejerna har verkligen gjort Iramsteg under aret bcde individuelit

men oven som lag d man under hösten kunde se p matcherna hut de

bdrjade “tdnka” fotboll som en lagidrott med passningsspel och aft

hjolpa varondra p planen.
Vi ledare har halt en jdtterolig sosong och vi tro aft tjejerna hat

upplevt detsamma.

Tranare/ledare som har varit med under sdsongen dr:

Susanne Rhöse-Hjerthén
Jespet Ekelund
Mikael Kvarnlöf
Magnus Albinsson
Henrik Hermansson
Olle Wennberg
bick Gullbrandsson
Per Eriksson



2013-12-12

Vei’ksamIietsberâteIse’HBI( Innebaiidy P03 ‘soiig.Qi3

Ledare

Vi har ftt in tv stycken nya tränare och en ny kassör.

Men vi har tappat tvâ tränare en lagledare och en kassör.

Tappet beror p att deras barn spelar ishockey och slutat med innebandyn.

I början av säsongen har vi tränare genomgtt en licensutbildning for att f st i bset.

Nuvarande Tränare ärioachim “Kim” Holmén, Ulf Gustafsson, Joakim Wretman, Magnus Nordberg.

Lagledare är Magdalena Rosenius. Kassör är Birgitta Pettersson.

Truppen

Vi hat även tappat ngra spelare till ishockeyn, men ftt in ngra nya spelare till truppen i stället.

Truppen bestr nu av 26st spelare.

Träningar

Vi tränat pa Ilandaskolan mândagar och fredagar mellan 17:00 — 18:00.

Traningsnarvaron ligget mellan 18-26 spelare per träning.

Matcher

Vi är anmälda i en poolspelsserie Klass C/PlO och en setie lot P11 Klass B central.

I poolspelsserien hat vi mott spelare som varit fOdda t 04 och ar 03,

I serie for P11 hat vi mOtt spelare som vatit fOdda at 03 och at 02.

Vi hat blandat spelare i bda serierna, Ibland hat vi anpassat lite beroende pa motstàndare.

Vata spelare hat utvecklats bra undet aret, men niva skillnaden är fortfarande stor mellan nagra

spelate.

Vi hat även spelat nagra träningsmatcher, ett par mot HBK P02 och en mot Karlstad.

Kiosk

Vid hemmamatcher sa hat vi en liten kiosk med katIe och lite godis. De pengar som vi far in gar till

Iagkassan samt dommaravgifter.

/HBK-P03 Innebandy
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Styrelsen for HERTZOGA BK far harmed avge arsredovisning fOr rakenskapsãret 2013.

Forvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Foreningen har en mycket aktiv fotbollsverksarnhet samt även en innebandyverksamhet.

Fler?trsöversikt(tkr) 2013 2012 2011 2010 2009
Omsattning 2697 2350 2419 2632 2354
Resultatefterfinansnetto 148 -161 -72 139 93

Forslag till vinstdisposition
Styrelsen f?ireslâr att till mrfogande stãende vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 295 785
ârets vinst 147 747

1 443 532

disponeras sä att
i fly rakning överfOres 1 443 532

Foretagets resultat och stalining I ovrigt framgàr av efterfOljande resultat- och balansrakning med
til laggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2013-01-01 2012-01-01
-2013-12-31 -2012-12-31

Nettoornsattning 2 697 062 2 350 464

Ovriga rörelseintakter 362 998 322 017
3 060 060 2 672 481

Rörelsens kostnader

Ovriga externa kostnader -2 344 059 -2 234 072

Personalkostnader 1 -559 323 -592 654
Avskrivningar materiella anlaggningstillgângar 2 -11 946 -11 946

-2 915 32$ -2 $38 672

Rörelseresultat 144 732 -166 191

Resultat fran finansiella poster

Ovriga ränteintäkter och Iiknande resultatposter 3 018 5 017

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -26

3015 4991

Resultat efter finansiella poster 147 747 -161 200

Resultat fore skatt 147 747 -161 200

Arets resultat 147 747 -161 200
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Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgángar

Materiel/a anlaggningstilgângar

Ryggnader 3 188524 200470

finansietta antJggningstittgángar

Andra Iângfristiga vardepappersinnehav 12 363 12 363

Summa anläggningstillgtingar 200 887 212 833

Omsättningstillg?inga r

Kortfristigaforctringar

Kundfordringar 11800 1 216
Ovriga fordringar 1 8 939 24 356
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 315 26 468

57 054 52 040

Kassaochbank 1408523 1131275
Summa omsittningstllIgángar 1 465 577 1183 315

SUMMA TILLGANGAR 1666464 1396148
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Balansrakning Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4
Fritt eget kapitat

Balanserad vinst eller forlust 1 295 785 1 456 985

Arets resultat 147 747 -161 200
1 443 532 1 295 785

Summa eget kapital 1 443 532 1 295 785

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder 121 537 6 853
Aktuella skatteskulder 2 726 2 816
Ovriga skulder 16 217 12 990
Upplupna kostnader och förutbetalda intakter 82 452 77 704
Summa kortfristiga skulder 222 932 100 363

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1666464 1396148

Stätlda säkerheter tnga Inga

Ansvarsfdrbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

F ordringar har upptagits tifl de belopp varmed de beräknas inflyta.

Ovrga tillgàngar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jamfört med foregâende tr.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enhigt god redovisningssed.

Intäkter har tagits iipp till verkligt värde av vad som erhállits ellei kommer att erhàllas och redovisas i
den ornfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogoras bolaget och
intäkterna kan beräknas pa ett tillforlitligt sätt.
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Noter

Not 1 Anställda oth personalkostnader

2013 2012

Medelantalet anställda
Man 2 2

2 2

Loner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
LOner oth andra ersattningar 555 482 596 048
Sociala kostnader och pensionskostnader 200 667 217 729
(varav pensionskostnader) (21 192 25 241)
Totala lOner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 756 149 813 777

Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar
Anlaggningstillgángar skrivs av enligt plan Over den forväntade nyttjandeperioden med hansyn till
väsentl igt restvärde. FOljande avskrivningsprocent ti I lampas:

Materiella anlaggningstlllgângar
Byggnader 3 %

Not 3 Byggnader

2013-12-31 2012-12-31

Ingâende anskaffningsvarden 260 200 260 200
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden 260 200 260 200

Ingâende avskrivningar -59 730 -47 784
Arets avskrivningar -11 946 -11 946
Utgâende ackumulerade avskrivningar -71 676 -59 730

Utg?tende redovisat värde 188 524 200 470



HERTZOGA BK 7(7)

Org.nr 873200-9850

Not 4 Forändring av eget kapital
Balanserat Arets

resultat resultat

Belopp vid ârets ingãng 1 456 986 -161 200

Disposition av rOregaende
ârsresultat -161 200 161 200

Arets resultat 147 747

Belopp vid ärets utgáng 1 295 786 147 747

Karistad den ii april 2014
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Jens Wailner Thomas Ivarsson

Vice Ordfrande Kassor
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Tomas Larsson Tom Erlandsson

Herransvaflg Damansvarig
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Johan TOrngren ,.‘ Maria Valentin

lnnebandyansvarig Ledamot

Lärs Karisson
Ordffirande

Mm revisionsberättelse har Iämnats den 14 april 2014

-—-----,

Tomas Fridh.
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till styrelsen I HERTZOGA BK
Org.nr 873200-9$50

Rapport om ârsredovisningen
Jag har utfört en revision av ârsredovisningen fOr HERTZOGA BK fOr rakenskapsãret 2013.

Styrelsens ansvarfür rsredovisningen
Det är styrelsen sorn har ansvaret fOr att uppratta en ãrsredovisning sorn ger en rättvisande bud enligt
ârsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer är nodvandig for att upprätta en
ãrsredovisning sorn inte innehâller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller

Q páfel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är aft uttala mig om ársredovisningen pa grundval av mm revision. Jag bar utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver attjag
följer yrkesetiska krav samt planerar och tttfOr revisionen for aft uppnã rim hg sakerhet aft
ãrsredovisningen inte innehãl her vasentliga felaktigheter.

En revision innefaftar aft genorn olika átgarder inhämta revisionsbevis orn belopp och annan information
i ârsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska titfOras, bland annat genom aft bedöma
riskerna for vasentliga felaktigbeter I ârsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa
fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen sorn är relevanta fOr
hur foreningen uppraftar ãrsredovisningen fOr aft ge en rattvisande bud i syfte aft titforma
granskningsãtgarder sorn är andamãlsenliga med bansyn till omstandigbeterna, men inte i syfte aft gOra
eft ufialande om effektiviteten i fOreningens interna kontroll. En revision innefaftar ocksa en utvardering

() av andamalsenligheten i de redovisningsprinciper som bar använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar I redovisningen, Iiksorn en utvardering av den Overgiipande presentationen i
àrsredovisningen.

Jag anser aft de revisionsbevis jag bar inhämtat är tillrackliga och andamálsenliga sorn grund for mina
uftalanden.

Uttatanden
Enligt mm uppfattning bar ârsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i
allavasentligaavseenden räftvisande bud av stiftelsens finansiellastOilning per deii 2013-12-31 och av
dess finansiel Ia resultat for ãret en I igt ãrsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar
Utöver mm revision av ársredovisningen bar jag även utfOrt en revision av styrelsens forvaltning fOr
HERTZOGA BK for rakenskapsãret 2013.
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Styretsens ansvar
Det är styrelsen sorn liar ansvaret for forvattningen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om forvaltningen pa grundval av miii revision. Jag hat

utfört revisionen enligt god revisionssed I Sverige.

Sorn underlag for mitt uttalande orn forvaitningen har jag utöver miii revision av ãrsredovisningen

granskat vasentliga beslut, ãtgarder och förháltanden i foreningen for att kunna bedöma om nAgon

styrelseiedarnot at ersattningsskyldig mot foreningen eller orn det finns skäl fOr entledigande.

Q Jag anser att de revisionsbevis jag liar inhämtat är tillrackliga octi andarnâlsenliga som grund fOr mitt

uttalande.

Uttatande
Jag tilistyrker att foreningsstamrnan beviljar styretsens ledamOter ansvarsfrihet fOr rOkenskapsãret.

Karlstad d i 14 april 2014

Auktoriserad revisor

HERTZOGA BK, Org.nr 873200-9850


