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$TYRELSEN I HERTZOGA BK 2015

Ordförande Lars B Karisson

Vice ordförande Jens Wailner Fotboll ungdom

Kassör Tom Erlandsson

Ovriga ledamöter

Adj ungerade
Sekreterare

Maria Valentin
L-G Andersson
Johan Tömgren
Sara Kilström

Fotboll darner
Fotboll herrar
Innebandy
Marknad

Mathias Jonsson Kanslichef
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Styrelsen for Hertzoga BK lämnar fOljande berättelse fOr verksamhetsâret 2015

Verksamheten

Den sports liga verksamheten har genomforts enligt plan fOr 2015. Foreningens ekonomi har
stärkts 39 tkr under verksamhetsáret 2015.

Till sasongen 2016 ha 4 seniorlag I var verksamhet. Herrama spelar i division 4 och division 6
och damema spelar i division 3 och division 4.

FOreningen har fortsatt att väma om bredden I ungdomsverksamheten, väl dokumenterad med
lag I seriespel, lag i poolspel samt fotboliskola fOr flickor och pojkar födda 09 och 10.
Breddfotboll pa ungdomsnivã är rekryteringsbasen fOr talangerna och deras
utbildning/traning, som leds av välutbildade instruktörer.

Ekonomi

Resultatet fOr verksamhetsaret 2015 blev ett överskott med 39 tkr. Foreningen har per 20 15-
12-31 ett positivt kapital pa 1 582 tkr.

Styrelsen i Hertzoga BK vill tacka alla, dam-, herr-, flick- och pojkledare, föräldrar,
funktionärer, veteranema och sponsorer, fOr Era insatser, fOr Ert stOd och fOr eff mycket gott
samarbete under verksamhetsaret 2015.

Skãre i mars 2016

Lars B Karlsson Jens Waliner

Maria Valentin Lars-Gunnar Andersson

Tom Erlandsson Sara Kilström

Johan Tomgren
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VERKSAMHETSPLAN FOR HERTZOGA BK 2016

EKONOMI

For Hertzoga BK gäller det att fortsätta pa den inslagna vägen med en sund

ekonomi I foreningen. VI kommer 2076 att omstta cirka 2,8 miljoner kronor

och ha balans I ekonomin.

SPORTSLIGT

Att utveckla ungdomsverksamheten sâ att merparten av vâra spelare I

seniorlagen bestâr av egna produkter.

Sasongen 2076 hat Hertzoga följande lag I seriespel.

FotboN:
Herr: A-lag och B-lag

Dam: A-lag, B-lag och Ff9

Ungdom: P00, P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08

Foo/oi, Fo2, Fo3, Fo4, Fo5, Fo6, Fo7, Fo8

Fotbollsskolan: P-o9 och F-o9 (deltar ej I seriespel)

Innebandy:

Hetr: A-lag och U-lag

Ungdom: P02, P03, P05, P06, P07, P08

Fo3/fo4, Fo5/1Fo6, Fo7/o8

Hertzoga BK genomfor följande arrangemang och aktiviteter under at 2076.

• lnomhuscupen, 6/f (Fotboll Herr)

• Kick-off ledare, 28/7 (Hertzoga BK)

• Sportlovsfotboll, V.9 (Hertzoga BK)

• HEK-dagen, 6/6 (Hertzoga BK)

• Mästarcupen, 16-19/6 (Fotboll Dam och F-o2)



0
0

0
0



• lo-äringarnas cup, 6-7/8 (P-o6 och F-o6)

• Genrepet, 25/9 (P-o7 och F-o7)

• Utbildning ledare for Landsiagets
fotbollsskola for 98 och 99, V23 (Hertzoga BK)

• Landsiagets fotbollsskola, V.25 (Hertzoga BK, 98 och 99)
• Innebandycamp (Jnnebandy Herr)

• HBK tematraning (Hertzoga BK)

• C-diplomutbildning, aprH/maj (Hertzoga BK)

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

Utbiidningshelg for fedare med
studiebesOk, april (Hertzoga BK)

Tillslagsveckan âk3-6, maj (Hertzoga BK)

ANLAGGNING

Arbeta fOr att Ilanda IP ska vara en naturlig mötespbts for lek och fysisk

aktivitet hos Skäres befolkning.

HertzOga BK kommer:

• Laga/renovera omkladningsrum I damstugan.

• Att ha mOte tilisammans med K-d kommun I bOrjan p 2016 och

senare under ret, och där verka fOr att Ilanda IP blir en bättre

arena med fOrbättrtng av befinthga ytor.

STYRANDE DOKUMENT

HertzOga BK bedriver sin verksamhet enligt fOreningens stadgar och

styrande dokument som finns pa hemsidan:
http://www3.idrottonhine.se/HertzogaBK-

Fotboll/Om H BK1/Forenigsdokument/

• Stadgar
• Handllngsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering

• Medlemsrekryteringsplan
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OVRIGT

Vi kommer att arbeta for att HertzOga BK utvecklas som fOrening under

2016.

Olika aktiviteter fOr att gOra rekiam om Hertzogas verksamhet

kommer att gOras under âret.
Fortsätta att jobba fOr ett Okat antal medlemar.

• Hertzogas klubbtidning kommer att fortsätta att distribueras

digitalt.
Arbeta fOr att fler ska engagera sig I foteningens hemsidor och pa

sâ sätt utveckla dessa.
• Jobba fOr att her medlemmar but engagerade I fOreningen.

• Fortsätta att f fler +65 med i fOreningsarbetet.

• Arbeta fOr att Oka samverkan med skolan. Inleda en dialog med

Ilandaskolan angaende fotbolisklasserna.

• FOrsOka att hitta olika sätt till att locka ungdomar till att bli ledare

i olika samanhang.
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
Herrlaget 2015

Av Kanslisten

Allmänt
En ny division 4 säsong stod fOr dOrren och ambitionen var att ta ytterligare ett steg närmare

toppen efier en bra säsong 2014. Vi fyilde pa truppen bra och var ganska säkra pa att vi höll en

bättre kiass an áret innan.

MI1 med ssongen
Vara med och kriga I toppen av division 4 efier de fOrutsattningar som Hertzoga BK Seniorgrupp

bestämt.

Utveckling under ssongen
Vi fick en bra start pa serien och alit kändes bra, dâ kom skada efier skada, hela 5 ailvarliga

knäskador fick vi under vrsasongen. Lagg därtill ett antal arheten som storde sá blev sasongen

vaidigt aiinorlunda mot vad vi hade tänkt. Vi spelade rätt ok fotboil men hade verkligen inte

marginalema pa var sida utan halkade efter i tabellen. Vi hade. till och med inte full trupp till vissa

matcher. InfOr hOsten var det aft rädda kontraktet som stod pa schemat och till slut lyckades vi

komma Over strecket i den sista omgngen.

Tränngsnirvaro
Pa division 4 niva är detta det största problemet cia spelarna ofta jobbar kvällstid men de som kan

kommer och tränar.

Spel, matcher och cuper

Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Dave Mosson
Tränare 1 Per Andersson
Trünare2 BoEkelund
Trnare... Jan Ljungberg

Martin Nygren
Ekonomi Lars-Gunnar Andersson Kan skOtas av lagmammor

eller lagpappor.

Informationsansvarig Thomas Haglund - “ -

Tvättschema - “ -

Kioskschema - -
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L$tadschema
Arrangemangsansvarig
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for de träningsgmpper som
arrangerar cuper.

Ekonom

Summering
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
U-truppen, 2015

Av H1can Fallqvist

Allmthit
Sasongen 2015 smygstartade redan i december-14 med en blandad traningsgrupp ft.n A-, U- och

P00. Med tanke pa att vi haft en relativt ung trupp sâ anmälde vi till spel I div 6 och P16, det senare

fick vi dessvärre dra tilibaks efiersom vi tappade mnga spelare till andra lag i Karistad. Här fick vi

en tuff uppgift att kunna matcha de spelare som ännu inte var redo far seniorfotboll. for att säkra

matcher t dem sâ anmälde vi laget till Lilla VM och 1DM.

M1 med sisongen
Mâlet fOr seriespelet var att spela vra matcher med ett sájärnnt sammansatt lag som mOjligt och

ruila runt pa alla spelare i laget, antal matcher beroende pa traningsnärvaro och motst.nd. Under

fOrsasongen fick spelama sjalva ange sina mãl med .rets sasong och merparten hade som mãl att

ná div 5 eller I aimat fall sanm-ia placering som foregâende Laget slutade pa andra plats och

spelade kval till dlv 5 med uddamàlsfOrluster I bâda matchenia mot $tromtorp och Kariskoga $K.

Utveckling under säsongen
Vi har haft en bra utveckling av spelarnas fotbollskunskap, vid säsongens början lämnade en

spelare truppen fOr att istallet spela I FLBKs A-lag. Vi har dessutom 4-5 spelare som fatt chans att

träna med HBKs A-lag, nâgra av dessa fick tyvrr tacka nej pga arbete.

Det som startade som en kampig fOrsta halva av sasongen blommade Ut under andra halvan och

spelare som tidigt under sasongen inte var redo fOr seniorspel fick senare chansen och tog den.

Vi har även hafi spelare som matchats i P16 som nivàanpassat altemativ.

Träningsnärvaro
Stabilt antal närvarande vid vra traningar men Onskvärt att snittet varit hogre, under forssongen

ett hogre närvarotal, delvis kanske beroende pa att bade A-spe] are och P00-spelare deltog. Under

ordinarie sasong har drygt 100 traningar genomfOrts, varierat pa konstgras, naturgräs och

tekniktraning inomhus.

Matcher och cuper
Seriespel div 6 södra Värmland (2a), 1DM (utslagna 1 1/4), Lilla VM (utsiagna i 1/4)

RBK futsalcup, (utslagna i gruppspelet)
Laget har spelat 4 traningsmatcher infOr seriestarten varav 3 vinster och 1 fOrlust.

Flera spelare har ocksà deltagit I ungdomscuper med ett mixat lag tillsammans med P00.
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Organisation

Ansvarsomride Namu — Koinmentarer
Huvudansvarig trnare Pavao Deronjic
Tränare 2/Lagledare Hàkan Fallqvist
Ekonomi Thomas Eriksson
Infonnationsansvarig Hàkan Fallqvist
Städschema Thomas Eriksson

0

Ekonomi
I r har laget inte haft nágon egen budgeterad lagekonomi, de kostnader som uppkommit har lost
efterhand med ansvariga i foreningen. fD
Thomas Eriksson har ansvarat fOr att samla in avgifter och redovisa till HBK.

Summering
Laget har utvecklats bra under säsongen och de fiesta spelama liar hittat sina roller i laget, vi har
under hOsten hittat en bra harmoni i gruppen och alla spelare liar bOrjat ta stort ansvar for sitt eget
spel och for lagspelet. Som naturligt sâ har nágra spelare utveeklats mer an andra och därmed
kanske tagit en mer tongivande roll i laget.
Vi har fOrsökt att erbjuda spelama en utvecldande traning och seriespel varvat med en del teori och
samtal kring spelmodell. Extra uppskattade traningstillfallen liar varit när vi tränat brottning eller
squash.
fOrutom att forra säsongens I-lag upplösts har sammanlagt ytterligare 5 spelare lamnat for spel i
andra foreningar eller sporter, 3 nya spelare tillkommit fran annan forening och 3 spelare har
âtervänt till HBK.
Sammantaget har 22 spelare deltagit frekvent I vàra aktivitetei samt ytterligare 8 som provat pa att C)
trana med oss under säsongen.

0



Verksamhetsberäffelse Hertzoga BK
Damverksamheten 2015

Av Johan Quist och fredrik $cherrieble

AlJmãnt

Mà med säsongen
Ovre halvan

Utveckling under sIsongen
Mnga har växt

Träningsnrvaro
Hogre an 2014

$pel, matcher och cuer

Organisation

Ansvarsomrde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Peter Holmsten

Tränare 1 Per Hjalmarsson

Tränare 2 Jan Johanssson

Tränare...
Ekonomi Tom Erlandsson Kan skötas av lagmammor

eller lagpappor.

Informationsansvarig - -

Tvättschema Maria Hedelin - -

Kioskschema - -

Städschema - -

Arrangemangsansvarig For de träningsgrupper som
arrangerar cuper.

Ekonomi
I balans

Summering



Dam dlv 3

Vi gick in I säsongen med att en tro om spel I dlv 2, men efter ett fatalt misstag av
$venska fotbollsfOrbundet sá blev vi nedgraderade ti1 div 3. Väl pa plats I sinnet
igen sâ började var resa mot en ny säsong.

Dam bildade en sportgrupp bestãende av:
fredrik Scherrieble
Patrik VikstrOm
Sara Carlsson
Nildd VikstrOm
Therese LUckner
Maria Busk 0
Denna grupp skulle värka for aff bade dlv 3 samt dlv 4 laget skulle ffi den stottning
de behövde under âret. Med facit i hand sâ har gruppen gjort vad den mäktat med
och utan att ha sprungit alit for mycket pa Ilanda till trots gjort en bra säsong.

Till nya säsongen sâ tappade vi 12-13 spelare och pânyforvarvssidan sâ fick vi in
Caroline Bengtsson fran QBLK samt Johanna Rindestrand Deje Josefin Hertz fd
HBK och en bit in pa säsongen även Therese Lückner fd HBK de skulle mycket väl
fylla det tomrummet. Tilisammans med aff de tjejer som var kvar lyfie sig laget
ordentligt ju längre säsongen gick. Man kan pa ett annat sätt förklara det som att div
4 laget tog steget upp till div 3 till sasongen 2015.

Träningsupplagget pa forsasongen var Crossfit kombinerat med traning i 0
friidrottshallen ett mycket lyckat drag där tjejerna körde tuffoch rolig träning
tjejema uppskattade verkligen denna trãningsform.

0
I Hallvämiländskan ákte vi ur I gmppspelet men gjorde bra ifrãn i vissa matcher och

vi gick framfOrallt runt pa mycket folk. När väl träningsmatchema drog igâng sà fick
vi träna mycket fOrsvarsspel nâgot som jag tror att vi tog lärdom av och visade prov
pa i inledningen av serien.

Vi började serien bra och även fast vi aide pa en riktig pärla mot Amtervik sá vek vi
inte ner 055 utan körde pa. Tränama skapade verkligen en skön känsla I gruppen
genom att med smartness blanda träningen samt matchandet med mânga roliga
aktiviteter under aret. Det var bubble fotboll, träningshelger, gokart, femkamp listan
kan gOras lmng. I DM sà âkte vi ut mot Arvika I fOrsta orngãngen men vi tog
revansch emot dem I serien det kändes skOnt.
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Seriespelet visade sig ha Wa lite olilca ansikten det var lite fOre och efter Therese

intãg I laget. Vi tog 14 poäng pa vãren och 18 pa hösten I fOrlust fran omgãng 6 till

sista omgângen tyder pa stabilitet och den infann sig med Lückner I laget, eft sãnt
gOtt bevis var segem mot Amtervik borta med 3-1.

Under hela ãret har det varit en hog traningsnärvaro och det var ett av mâlen med
den säsong som vi kiev in i. Tjejerna liar ocksá med alit annat hunnit avverka 3 st

inventeringar salt New Body, restaurangchansen samt varit verksamma pa var
Mastarcup riktigt bra.

Vâra tränare Per och Peter meddelade under hOsten att de inte blir kvar till nästa

säsong det àr naturligtvis sorgligt men de har gjort ett fantastiskt jobb I mãnga ár och

kommer verka i sportgruppen framöver.

Nu blickar vi framât motny säsong och en början pa en ny resa kanske

Vid pennan fredda!

Dam-U

Vi pâborjade ãret med en sammanslagning av de tidigare âldershomogena gruppema

98 och 99. $âklart en omstallning fOr alla parter, men med ett gott resultat. Gruppen

har hail nästan 170 samlingar och närvaron fOr merparten av tjejema I truppen och

de tre ledama har varit god. Det är totait 43 tjejer som varit med och tränat ett eller

flera pass med gruppen I ãr. Det har sk1art varit en utmaning all handskas med en sã

stor grupp. Men all vara mtnga ger ocksa goda mOjligheter till nya vanskapsband

och ett harligt tryck pa traning.

Under vintem deltog vi med lag i Vintercupen i Ed (segrare), samt i W olika kiasser

I Hallvärmländskan. I Fl 7 gick vi till A-slutspel där vi slutade trea. Tjejema
kämpade berömvärt ocksã i seniorkiassen, men där lyckades vi inte ta oss till
slutspel. Men dessa matcher mot äldre och mer rutinerade spelare hade vi nytta av

infOr kommande utmaningar. FOr i och med att fjolarets U-lag i princip fick ta Over

som representationslag fick vi i vâras hastigt och lustigt ta klivet upp till

seniorfotboll. Var primära serie har varit div 4 där vi efter en tuffvar plockade bra

med poang under hOsten och siutade pa en femte plais. pa utvecklingskontot kan

nämnas att vi blivit bättre pa all hantera defensiva fasta situationer och att vi testat

olika sätt att ställa upp och anfalla. Under säsongen har vi ocksa deltagit i en

ungdomsserie 16-19 ár. Vara tjejer födda 99-00 spelade ocksâ I Lilia VM där vi gick



till final. Utesasongen har ocksâ inneburit deltagande med tvá lag i Oddebollen och
ett lag I Hotel Quality Cup. I báda cupema har vi visat att vi hailer en bra nivâ när vi
ifir möta jämnàriga lag.

Vi har under âret gjort mycket annat an tränat och spetat fotboll ihop. Under vintem
hade vi femkamp pa julfesten, dansade Zumba med F 04 och sprang mânga rundor i
friidrottshallen. I vãras hade vi traningshelg pa Sätterstrands vandrarhem, spelade
badminton och cyldade runt stan mitt i natten. Vi ordnade ocksa med nya
träningsklader. Lite senare under àret har vi ätit pizza och kollat fotboll i
$kãrekyrkan, trEinat tillsammans med F02, kollat pa pojklandslaget pa Tingvalla och
varit pa tray. Vi har ocksã hjälpt Göta som funktionärer I samband med $tadsloppet
och Tjurruset samt arbetat tillsammans under Mãstarcupen.

/Kenneth, Peter och Johan

I—,



Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F-00/01, 2015

Av BjOrn Magneli

Summering

Tjejema har genomfort ännu en stark säsong. De har tränat p bra under àret (2 traningar I veckan
jan-feb och sedan 3 ggr i veckan), visat en fin instalining pa planen och har utvecklat sitt offensiva

spel framflir alit. Seriespelet gick bäst i vras, under hösten var laget drabbat av lite väl mycket
sjukdomar och skador. I DM gick laget till final utan nâgra problem, men tyvärr blev QBIK nägot

ffir starka I finalen. QBIK fick dock kampa h.rt for segern som skrevs till 3-2. Fantastisk bra insats

v.rt lag. Nästa âr tar vi dem.

Under sommaren ákte vi pa No 1 Cup i fredshamn i Danmark. Vi hade en harlig vecka fOrutom att

halva laget âkte pa matftrgiftning natten inrian en viktig slutspelsmatch. Där vi ftrlorade mot den

blivande vinnaren med -i i en match där vi trots alla toalettbesOk var det bästa laget. Det var synd

om tjejema.

Efiersasongen vantade en nu cup i Vanersborg och Trollhättan. Nu bodde laget pa hotell fOr fOrsta

gngen och det kändes lyxigt. En ny stark kampainsats av tjejema I cupen där vi slutade 12:a av 20

lag.
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK F02 2015

Av Per Bjorkegren

Mmnt
fOl-taget lades net under hösten 2014. Spelama fick välja om dom skulle spela med f0O eller f02.

Ire spelare landade tilt slut i F02. Efter detta hade vi en trupp t 9 spetare.
Vi inledde huvudsasongen med ett ffiraldramOte dat det beslutades om inkomstbringande

aktiviteter och cupdeltagande, och främst organisation fOr Mastarcupen som vi fick ta pa oss i brist

pa FOl-lag.

Mâ med säsongen
Att fOija fOreningens ungdompolicy
Att fortsätta utveckla taget; bolikontroll, spelfOrstáelse, spel med boll, spel utan boll

Att ha olika fokusomráden vane mânad
Att inffira kontinuenlig styrketraning och knäkontrolt
Att stOdja FOl
Att delta I Mastarcupen
Att ha ett lag i seriespel
Att delta i Eskilscupen
Aft spela DM for FOl och F 02
Aft fortsatt bygga lagandan
Aft träna tre gAnger per vecka under huvudsasongen

Utveckng under säsongen
Laget utvecklas kontinuerligt. Spelet blir bättre och bäftre. Vi hat flera gAnger fAtt berOm av

motstAndamas ledare f5r aft vi spelar fin fotboll. I och med att vi representerade HertzOga i F 14-

kiassen började vi spela 11-manna, vilket I sin tur ledde till mer uthildning i spelsystem an vad

skulle varit brukligt annars. Laget tillhör definitivt toppskiktet I Vnn land med hog nivA pA bAde

bollteknik oct-i spelsystem.

Tränng och Tranhigsnarvaro
Denna sasong körde vi lordagstraningar pA Ilandaskolan frAn november.
Det gynnsamma vädret gjorde aft vi kundee bOrja med traning EvA pass i veckan pa konstgraset

med start 10 mars. I april gick vi upp till tre pass per vecka. Under mAndagar i april och maj

komptetterades ordinarie traningstid med fys, inkl lopning, intervalt och styrka I Ilandaskogen.

Vi hat under säsongen genomfort 96 traningar.
Halva laget bade en träningsnarvaro pA Over 75%. De fiesta spelare bade under vintem nAgon

parallell idrott, och en del bade även parallella aktiviteter under ordinarie säsong.

Aktivfteter
Vi genomforde en kickoff 24-25:e april. Vi inledde med en efiermiddaglkvall pA Bodaborg I

Kaniskoga och Overnattade sedan pA Ilanda. Dagen efter var det lite vanierande aktiviteter och med

en avslutande traningsmatch mot Degerfors.
Under Eskilscupen genomfordes en extra famitjesamling i vAr sponsors Idrottens Bingos lokaler i

Helsingborg. Aktiviteten bestod fOrutom av mat självklart även av bingo.
Sasongen avslutades med en aktivitet den 6:e november. Vi At pa SkAre Pizzeria och kOrde sedan

en paintballmatch pA Panikhuset. Matchen aviutades med futsal lagen emellan nästa morgon.



VerksamhesberätteIse Hertzöga BK f02 2015

Spel, matcher och cuper
Vi har gnuggat efl spelsystem under säsongen, vilket tjejema lärt sig och kiarat av att styra sjätv
under matcherna. Detta utvecklades yfferligare. BI a lärde dom sig en offsidefflhla som lyckades
nâgra gànger under säsongen. Sânt tycker tjejema är kul.
Totatt sett en tavlingsmassigt normalsasong. Nästan tika mãnga vsnter som fOrluster, och det
kanske mycket ovanliga, bara en enda oavgjord match, av 40 St.

Hertzóa BK 40 19 7 20 76 - 79 (tv matcher oavgorda i full dd)

Mästarcupen — F02 flirstärlcta med fyra 01 -spelare fran 00-laget gjorde en fantastisk insats oth
spelade till slut match om 5:e pris. Denna fOrlorades och placeririgen blev 6.
DM — Vi spelade tvâ DM. I F14 tick vi mOta regerande mästarna QBIK i f’drsta matchen, Denna
var andra tittffihlet som vi samlade vârt 02/01-tag. En hett makalös insats dat vi ledde med 1-0 när

det var 8 minuter kvar. QBIK kvitterade och det blev fc5rlangning dat dom gjorde tvã mãl.
I Fl 3 kom vi efter tvâ dramatiska 1-0 matcher till final igen. Dat m5tte vi âterigen Arvika. En jamn

match där vi bade spelovertaget men tick ett mãl i baken tidigt. viket vi inte kunde komma ikapp.

Eskilscupen — Visade sig bli lite besvarligare an vi tänkt när vi upptackte att 9-manna spetas med C)
11 -mannamâl I Skãne. Efter en grundserie där vi mycket snOpligt frlorade sista matchen, hamnade

vi i C-slutspel. Där gjorde vi en mycket bra insats och flirlorade till slut finalen efter en heroisk
dag.
Serien — F13 Ostra — En varierande insats där vi konstant blaiidade vinster och fOrtuster. Vi slog
alla lag utom Rävâsen som blivit lite av ett spoke fOr tjejema.

Tabell Totalt

Lag $ V 0 F GM.IM U P

Ravsens (K (7-rn) 16 11 3 2 94-51 43 36

Ravâsens 1K 16 10 2 4 71-38 33 32

1K Aivika Forboll bl 16 8 5 3 30-30 0 29

HezbciaBK 16 8 1 7 34-39 -5 25

16 5 5 5 39-40 -1 23

Norrstrpnds IF t 16 6 1 9 24-40 -16 19

DegerIors IF Ungdom 16 5 3 8 25-32 7 18

Ostra Deie ( 16 4 5 7 29-39 -10 17

IFK Skoohall DP vii 16 0 3 13 20-57 37 3

Râdal Ekshärad Utgâtt

Vi spelade ocksã eff antal mindre cuper. Degerfors Hostcup i december, IF Kils cup i december
och AIF Indoors i mars.
F yra traningsmatcher genomfOrdes under säsongen. ODIK, Degerfors, Norrstrand FO I och ODIK..
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Verksamlietsberättelse Hertzoga BK f02 - 2015 c4’

Organisation 2015

Ansvarsomráde Namn

Huvudansvarig Per Björkegren

Tränare 1 Mats Pehrsson

Tränare 2 Jonas Garpe

Tränare 3 Per Björkegren

Ekonomi Per Björkegren

Informationsansvarig Nettan Lundh
Tvättschema Spelare tvättar själv

Kioskschema Nina Karisson

Städschema Nina Karisson

Ekonomi
En inkomstbringande aktivitet genomfordes under sasongen; forsa!jning av rekiam kopplat till

Mastarcupen. Resultatet är inte kiart i skrivande stund, men landar sannolikt pa 15-20.000 kr.

Deltagandet i Eski!scupen sponsrades av Idrottens Bingo, sâ totalt sett blev ekonomiska utfallet

OK.
Vi skaffade nya Matchdräkter, vilket sponsrades av Idrottens Bingo, Branäs, Sogeti och Wafab.

Summering 2015
En totalt sett bra säsong ur alla synvinklar.

Kommande säsong
Den kommande sasongen kommer att domieras av Mästarcupen och sanno!ikt Eskilscupen igen.

Tvâ Ol-spelare har slutat, sà flu är truppen nere i 17, vilket leder till att vi fOr fOrsta gängen I lagets

historia kommer att behova stöd underifrän. Vi kommer dessutom att behöva ge F00 spelarstod

under säsongen. 00, 02 och 03-lagen ska aktivt fOrsöka samordna ssongsplaneringen.

Organisationen fOrändras genom aft Nettan efler 7 ár kliver av. Den totala organisationen ink!.

ansvaret ft5r Mastarcupen kommer att ses over tidigt.
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
F03, 2015

Av Fredrik Lott

A11mint
I början av àret var vi 32 St spelare (1 spelare Ut, 3 spelare in) och 5 ledare. Under vintem hade vi

uppehâll dà nästan alla spelar handboll eller innebandy. Om man yule kunde man vara med pa F-

02 träning efterjul. Det var i genomsnitt 5 tjejer där ftn oss.

Vi började säsongen den 16 mars med tvã traningar I veckan under mars. Den 22 mars var vi med

pa Ica-Maxi CUp I Skoghall. Fran april och framàt tränade vi tie gánger I veckan. Vi lade en

traningshelg i manadsskiftet april/maj med ovemattning pa kansliet. Traningshelgen avslutades pa

söndagen med första seriematchen for bâda lagen. Vrsasongen avslutades 28 juni med

$ldnnarcupen I Malung. HOstsasongen var 29 juli till 4 oktober.

Slutet av säsongen var vi 31 St spelare. Tvâ tjejer gay sig (En p.g.a. motivation och en p.g.a.

tidsbrist med amian aktivitet. Pa vren fick vi även in en ny tjei till laget.

Under vársasongen provade vi Lopteknikträning vid tvá egna tillifihlen. Ijejema fick tips pa hur

man Okar hastigheten och accelerationen. Nyttigt aft bygga vidare pa.

MáI med säsongen
Utveckla intresset fOr fotboll och att sà mânga som mojligt fortsätter spela fotboll. Alla ska prova

pa olika positioner även om man spelar mer pa viss position. Alla spelar lika mycket.

Ijejema fick utmaningar under sasongen. Trixade man till 15 sà fick man en glass av trnaren.

Detta ledde till att tjejema tränade pa defta innan träning och ven en och annan hemma. Kiarar

man 15 sà är det 15 med endast fOtter. Kiarar man det sã är de 25 med varannan fot.

Aven nickmál gay glass (EU under sasongen) och raddningar genom att slanga sig och sträcka Ut

efter bollen (2 st TV-raddningar).

Knäovningar fortsatter vara ett sjalvldart inslag I varje traning och innan match.

Vi liar cirkulerat bOcker med “Varldens basta kvinnliga fotboisspe1are” fOr att fa spelama att fa

upp Ogonen fOr damspelare. Vi var även och sag Mailbacken inot Rosengârd av samma anledning.

Utveckling iirnder säsongen
Vi liar tränat en hel del teknik, skott och avslut. Under hosten tränade vi mycket uppspel och

anfaliskombinationer med lyckat resultat. Poängterade även att hálla bollen I laget och spela till en

kompis. Traning pa spel med fá tilislag. Tycker vi har fáft ett spel där bollen inte alltid maste ga

framât och att vi kan kombinera oss fram till farligheter.

Vàra malvakter (3 St liar gaft regelbundet) har fãft extra malvakistraning en gang i veckan och

utveclclats mycket. Suverin hjiilp!



‘V
Trthiingsnrvaro
I sniff var vi c: a 22 personer pa van e av vâra 3 träningar vilkct vi tycker är mycket bra uppslutning.
Vi har haft 3 traningar i veckan + en málvaktstraning. Det är tre:ligt att se att även en del sorn har

for ont fOr att träna kommer ner och tillar eller kOr fystraning/rehab.

Spel, matcher och cuper
Vi har haft 2st 9-manna lag I seriespel. Vi har vunnit 17, spelat 4 oavgjorda och fOrlorat 9.
Efiersom vi har sà bra traningsnärvaro har vi kunnat tilidela vilLca matcher som tjejema ska spela
en gang pa vàren och en gang pa hOsten. Urn vi sedan fätt àteibud har vi kallat in tjejer efter
tillganglighet. Vi har kallat l3st tjejer per match. Lagen är olika till varje match sâ alla far spela
med alla. Vi har anpassat styrkan pa laget litegrann efter motstándet och det är trevligt att
konstatera att vi vunnit mot bâda seriesegrarna I seriema.

Vi har deltagit I Skinnarcupen I Malung med 2 lag. Tyvärr mötte vi mãnga rena f-02 lag och även
de lag som var spetsade med f-Of sâ resultatmassigt blev det ingen höj dare men vi hade valdigt
roligt och det är det som är huvudsaken. BOr nog hitta tumering med j amn.riga nästa ar Q
DM halkade VI Ut i kvartsfinal pa straffar. Vi valde all gã mycket efier tr.ningsflit fOr att ta Ut lagen
till DM.

Organisation

Ansvarsomrâde Namn [ Kommentarer

Huvudansvarig Lars HoIm Administration
Huvudtranare Fredrik Lott
Huvudtränare Lars HoIm
Trinare Johan Valentin
Trnare Helena Rohm
Trnare Stefan SohI
Ekonomi Lars Hoim
Informationsansvarig Lars Holm
Tvällscherna Lars HoIm Lagkapten tar tvatten
Kioskschema Lars Holm
Städschema Lars Hoim
Arrangemangsansvarig Helena Rohm Eörberedelser cuper.

Ekonomi

Utgifter: Skinnarcupen i Malung. Ny overall + traningsldt

Summering

0

0

Lyckad sasong med mânga glada tjcjer.
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F-04, 2015

Allmänt
Nr sasongen bOrjade vaT vi 18 tjejer. Under april och maj provade 10 nya tjejer. Av dem valde 8

tjejer att betala och fortsätta. Tvã slutade under sommaren, sâ när säsongen var slut var det 24 tjejer

som deltog pa traningar och matcher.

M1 med säsongerril
Att beMila alla nya tjejer som bOrjat.
Att sammanhállingen ska vara pa topp!
Aft tjejema ska tycka traningarna är roliga.
Aft anpassa traningarna efier deras olika nivã, dâ det var manga nya I laget.
Att utveckla passningsspel och positioner 1 7 —manna spel.
Aft alla tjejer ska fa prova olika positioner under matchema och spela ungefar lika mnga matcher.

Aft fá bäftre teknik fot-boll.
Aft komma till avslut.
Aft skjuta I farten.
Aft fa nàgra tjejer som vill stâ i mâl och träna dem lite extra.

Uhieckling under sisongen
De tjejer som valt aft stà I màl har fâft mer trning och de liar blivit säkrare.
Passningsspelet har utvecklats, tjejema rör sig mer utan boll.
Fler var utvecldat aft de vâgar driva med boll och aft de vâgar utmana.
Fler far till sina skoft I farten.

Triningsnirvaro
Vi har hafi ca 40 träningar. Vi har tränat tvâ gnger I veckan. Det liar varit ca 16 tjejer vane gang.

Vid eft par tillifillen bar alla 24 varit pa plats. Vi har sällan varit ifirre an 12 tjejer pa traning.

Spell, matcher och cuper
Vi bar spelat ca 30 matcher. Vi liar deltagit I tvà olika serier, F 11 sydostra och Fl 1 sydvastra. Vi

liar inte noterat nágra resultat eller malgorare. Vi liar nog förlorat nágra fier matcher an vad vi bar

vunnit. De fiesta har fãft spela en match per lielg. Ibland liar nigra fátt spela tvà matcher dà andra

tjejer har varit sjuka eller borta. Vi liar försökt fã det sâ rättvist som mojligt, de fiesta liar fâft

chansen att dubbla.

Vi bar varit pa tva cuper. Hälften av tjejema fick spela ODIK CUP. Ingen segrare korades, vi fick

dock pris i Fair Play! De andra tjejema .kte till Svennis cup. I)är hamnade vii slutet av gruppen,

men det varjamna matcher och de fick även prova aft skjuta straffar.



Organisation

Ekonomil

Vi deltog I “säker väg till idrotten” med lansforsakringar. Av dem fick vi pengar som sponsrring.
Vi hade även tvã andra sponsorer det var Elinstallatören och Drakes blommor. For dessa pengar
fick alla tjejer ett eget tranings- och matchställ. Vi tyckte siffa och namn pa trOjorna. Alla som yule
fick beställa en overall men fick betala hela själv. Alla kOpte den. Vi tryckte upp vra sponsorer pa
trOjan. Vi gick nàgon tusenlapp minus cia det tilikom 2 tjejer under sasongen.

Vi har även betalat fOr Wa cuper. Det kostade ca 3000 kr totalt.

Vi hade en “kick-off’ da vi bjOd pa mat och glass. Vi hade även en avslutning da vi gick pa bio.
Bion betalade Länsforsakringar.

Totalt har vi använt ca 4000- 5000 1cr under sasongen.

Summering

Rolig sasong. Eftersom det tilikom mãnga tjejer sã blev det lhe annorlunda an vi tänkt och vi fick
lägga mycket arbete pa basovningar och att fä ihop dem till eti tag cia de kommer fran tvâ olika
skolor och mnga olika kiasser. Det tar även lite tid aft fá med sig alla fOräldrar pa “tâget” med info
mm.

Vi ser fram emot en ny sasong och det verkar som alla 24 vilI fortsätta till vãren! Vi kommer dà
behöva vara med i tvâ 9-manna serier.

0

0

0

0

Ansvarsomrád Namn Komnwntarer
Huvudansvarig Marianne Ahistrand
Tränare 1 Adam Thomsson
Tränare 2 Annica Nyberg
Tränare 3 Christian Danielsson
Tränare 4 Annika Persson mIvaktsansvar
Ekonomi Marianne Ahistrand
Informationsansvarig Marianne Ah Istrand
Tvättschema - Ijejerna har tvãttat sitt eget.
Kioskschema Ulrika Selander
Städschema Ulrika Selander
Arrangemangsansvarig -

/Marianne Ahlstrand



Verksamhetsberättelse Hertzöga BK
F-05, 2015

Ày: Magnus Rosengren

Allmänt
Deffa var ret dá vára tjejer i Hertzoga F-05 gjorde premiâr p 7-manna plan och for fOrsta gángen deltog i

seriespel. Vi bOrjade ssongen i borjan av april inomhus I Wãxnàshallen. Redan Iran bOrJan marktes att

intressetoch viljan atttrãna r stor bland vãra tjejer. Vi hat inte vant undet 15 st tjejer pa nãgon traning I at.

Mi1 med ssongen
Utveckla lagets team knsla + individuell skicklighet

Utveckling under ssongen
Trningen I r har varit fortsatt inriktat pa personlig utveckling med boUkontroll scm hOgsta prio. Men vi har

även borjat smyga in stOcte Ovningat dat spelarna maste borja samarbeta fOr att hitta lOsningar.

Träningsnärvaro
Ca85 %

$pel, matcher och cuper
Vi deltog i ODIK CUP och váran egen 10-ãringarnas CUP I at.

Vi hat spelat totalt 50 matcher och vunnit met n hälften av matcherna.

Organisation

Ansvarsomràde Namu Kommentarer

Huvudansvarig Jesper Ekiund
Tränare I Magnus Rosengren

Dick Gullbransson
Olle Wennberg
Susanne Rhöse
Math las Lööf

Ekonomi Christian Nymark
Informationsansvarig Magnus Rosengren
Tvättschema Föräldrar

Kioskschema Föräldrar

$tadschema för1drar

Arrangemangsansvarig Dick Gulibrandsson — tO-áringarnas

Ekrniomi



InfOr âret fanns 12 000 sek pa lagkontot. Via Kak-fOrsaljning och inkomst fr.n 10-âringarnas Cup
har ekonomin sti.rks ytterligare.
Exakt summa finns ej tillgänglig dags dato (10-ârings Cupen ej justerad)

Summering

Ett positivt àr bade sportsligt och ekonmiskt!

0

0
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
F06, 2015

Av Fredrik Lott

Allmänt
F-06 har varit 21 tjejer som har tränat hela .ret.Vi är nágra fler an fOrra àret vilket är välkommet.

B1.a. tre tjejer fran Ulvsby som kommit in med mycket gladje I laget

Vi bOrjade sasongen den 28 mars och kOrde sedan pa med tv träningar I veckan. Vársasongen
avslutades 25 juni och hostsasongen var 27 juli till 4 oktober.

Vi kompletterade bestailning pa mjukoveraller och traningsldader fr.n Stadium for de tjejer som
inte kopte fOrra âret och fOr de nya I laget

Mál med säsongen
Utveckla intresset for fotboll och att sa mãnga som mOjligt fortsatter spela fotboll. Alla ska prova

pa olika positioner vilket även innebär mâlvakt och alla spela.r lika mycket.

Traningama liar fokuserat pa lek, teknik, passningar och skott.

Utveclding under SSOllCll

Vi har pratat mycket om aft sprida ut oss pa planen och det märktes specielit pa 7-manna spelet i

slutet pa sasongen att det gátt in. Lyftet till 7-manna kändes välkornmet I genrepet.

Träningsnärvaro
Vi bar tränat tvâ ganger I veckan och i snitt är vi cirka 17 stycken. Bra med tanke pa att vi är 21
totalt.

P hOsten fick vi träna pa 7-manna plan ena dagen I veckan. Mycket uppskattat!

Spel, matcher och cuper
Vi liar haft 2st 5-manna lag i poolspel vid 8 tillfällen. Matcherna är oftastjämna och vi lika mycket

som vi fOrlorar. Matcherna har svngt mycket och mot samma Lag har vi spelat bade 8-0 och 0-8.

Vi var med pa Qbik CUP pa fOrsasongen. Bra start pa sasongen att fã matcher i kroppen.

Genrepet tyckte tjejema var valdigt kul. Bra väder och bra speJ. 3 vinster 2 oavgjorda och 1 fOrlust
blev det. Det kandes som vi var fOrhàllandevis bättre pa 7-manna an 5-manna.

Organisation

Ansvarsomràde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Eugene Clarenbach Administration
Tränare Fred rik Lott
Tränare Anders Luukkonen



Hjälptranare Stefan Björk
Hjälptränare Lars Hoim
Ekonomi Eugene Clarenbach
Infonnationsansvarig Eugene Clarenbach

Tvättschema Eugene Clarenbach Lagkapten tar tvãtten

Kioskschema Eugene Clarenbach

Stdschema Eugene Clarenbach

Ekonomi

Inkomster: Genrepet

Summering

fler och fler blir mer och mer intresserade av fotboll.

0

0
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F-07, 2015

Av Therése Heimingsson

Allmänt

Under âret som gãtt har 26 tjejer varit aktiva i vrt lag. Det är ett harligt gang som vi är säkra pa

kommer ha mycket roligt tilisammans ftamOver.

Làngsiktiga mill samt mi1l med ssongen

Vrt 1ngsilctiga mâl är att vara sà mnga som mojligt sâ lange som mojligt, att varje tjej ska fâ

mojlighet att utvecklas efter sina egna fOrutsattningar och i sin utveckling endast jamföras med sig

själv. Ett amiat viktigt mâl är att skapa en bra sammanhállning bland tjejerna.

Vr ambition med träningama under säsongen kan sammanfattas enhigt nedan:

- fotbollsgladje I fokus — ha roligt — leka och lära fotboll
- lyssna pa tränarna
- delaktighet (att vaga)
- prestation (inte resultat)
- trygghet och kamratskap

Var ambition med matcher under sasongen kan sammanfattas enligt nedan:
- haroligt
- fokus pa prestation och aft gora sift basta
- alla spelar lika mycket
- aila testar alla positioner
- alla ska kunna spela med alla
- agera sportsligt (mot medspelare, motspelare och domare)

Utveckling under sIsongen

Utvecklingen har varit imponerande. Framftra11t tycker vi aft tj ejema utvecklats I matchspelet. Det

har varit sâ roligt aft se dem. Hur de kampar, viii ha bollen, vágar gã pa när motstândama har

bollen, vagar hãlla i bollen själva och fdrsöker hitta varandra uned passningar. Vi ledare är sa
imponerade!!! Extra glada är vi over aft det som skrivits galler ALLA tjejer. Visst är vissa mer

tongivande an andra men det är anda kul aft se aft alla utvecklats vad galler detta och aft alla

försOker. Roligt är ocksa aft olika tjejer varit tongivande vid olika poolspel.



Träningar och triningsniirvaro

Vi har under säsongen tränat en eller Wa gnger i veckan. Plarien var att träna tisdagar samt de
fredagar när laget inte hade poolspel bade lordag och sondag helgen som kom. Under denna säsong
var det dock ofta sâ att regnet Oste ner pa just tisdagar och vi tick stalla in mnga tisdagsträningar
pa grund av avstangda grasytor pa ilanda. Dâ var det bra atE ha &edagstiden...

Vi startade säsongen med nãgra traningar I inomhushallen i Vxnàs under april innan vi i maj
äntrade grasplanema pa Ilanda. Sista traningen innan sommarappehilet hade vi den 29 juni.
HOstsasongen pãgick sedan mellan den 4 augusti och 12 september.

Trningsnan’aion har varit relativE hog. Genomsnittet har vanE 16-17 tj ej er och ett tiotal han endast 0
missat ett fatal träningar under hela säsongen.

Var màlsattning är aft träningarna ska karaktiniseras av:
- korEa samlingar och arbetsperioder ()
- mnga bollkontakter
- lekfulla tavlingsinslag
- mycket speltraning

Vi han inlett träningama med en kort samling och gemensam uppvärmning. Dänefter han vi delat in
tjejema I mindre grupper pa olika stationer. Vi tränare han turats om atE vara ansvariga ffir
traningsupplagget pa tisdagar. fredagstraningama han haft terna match. Vi han dâ övat lite extra pa
matchsituationer och spelat mycket tvalagsspel.

Spel och matcher

Vi har haft tre 5-mannalag i poolspel. ‘Eva i poolspelgrupp F8 central och ett I poolspelsgrupp F8
östra. Varje poolspelsgrupp har haft sex poolspel villcet betyder totalt 18 poolspel fl5r de tre lagen
tillsammans under sasongen. Vi valde aft anmäla tre lag fOr att tjejema skulle f. spela sa mycket 0
som mOjligt. De g.nger poolspelen lag pa olika dagar i de olika pootspelsgruppema fungerade det
perfekt. Dá fick de tjejer som yule spela mycket spela bâda poolspeten och de tjejer som hade
fOrhinder flagon av dagarna gays da ändâ mojlighet aft fã spela eftersom de dâ kunde välja aft spela
det poolspel som passade. Det blev tuffare de poolspel dà alla tre lagen spelade samtidigt vilket ()
inträffade vid tvâ tillfällen. Dá krävdes eft hogt deltagande bland tj ej erna. EU hogre deltagande an
vad vi slutligen hade. Lagen som spelade i samma poolspel fick d hjalpas at sinsemellan for aft
det skulle ga. Om inte matchema krockade fick de som stod i rnâi i det ena laget spela ute I det
andra.

Matchema i poolspelen han oftast slutat med HertzOga segrar. Nagra tuffa drabbningar han vi haft
med Qbik, Skoghall och Braten.

Vi tycker VFF$ infOrande av reglema med retreat line och inga utsparkar varit perfekt. Det har gett
tjejema chansen aft ffi Ova pa en vettig speluppbyggnad med passningsspel efter marken.



Organisation

Ansvarsomráde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Christian Daniejsson
Tränare Therése Henningsson
Tränare Madeleine Brunzell
Tränare Karin Arvsell
Tränare Niclas Johansson
Ekonomi Therése Henningsson
Informationsansvarig Therése Henn ingsson
Tvättschema Thetése Henningsson
Kioskschema Therése Henningsson

Under nästa âr är var mâlsattning atE fOrdela Ut fler uppgifier pa fdräldrama.

Ekonomi

Laget har ännu ingen lagkassa.

Pa foräldramOtet i början av sasongen besintade vi att erbjuda alla att kopa en lagtroja. Mojlighet

gays även att beställa traningskit och bomulisoverall I en samlad lagbestallning. Andritz AB

reducerade med sin sponsorinsats priset pa lagtrojan till tjejema. Tack!

Ovrigt

I början av sasongen hade vi ett fdraldramöte där fdraldrama informerades om sasongen vi stod

inför, bl a om hur vi tränare tanker kring traningar och matcher, aktuella poolspelsdatum,

fordelning av arbetsuppgifler, eventuella lagklader etc.

Varsasongen avslutade vi med en gladiatorkamp där ledarna och nàgra föräldrar agerade

gladiatorer och tjejema utmanare i fotboilsanpassade grenar av gatloppet, attackbollen, pendein

och slutligen en hinderbana. Utmanarna vann och prisades med glass.

HOstsasongen avslutade vi med lekar, pizzamys och diplomutdelning I damstugan.

Under âret har vi varit bollisor pa damlagets matcher i division 3 vid tvà tillfällen, den 16 maj mot

Arvika samt den 3 oktober mot Ravãsens 1K. Roligt for tjejerna och extrakul tyckte de att det var

all fâ vara med och hurra i ringen med de stora tjejema efier slutsignalen...

Summering

Vi ledare har hafi enjatterolig säsong och vi hoppas all tjejema upplevt detsamma. Nu ser vi fram

emot nästa sasong!

Therése, Christian, Madeleine, Karin och Niclas



0
0

0
0
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F08, 2015

Av Ulrika Sewik

Aflmnt

Truppen bestàr av 20 tjejer.

MI med säsongen

Träna varje lordag och spela ett poolspel pa vãren och ett pa histen. Ha kul pa triningen och ha

mycket boll-inslag. Prova pa att spela matcher.

Utvecldiiiig iiiinder ssongen
Vi bar sett en stor utveckling när det galler “boll-kontroll” och tjejerna har utstrãlat aft de bar

valdigt roligt pa traningama och gruppen som sâdan. Inför hostsasongen satte tränarna samman

“ett-tranings-kit” som har använts med framgng pa traningama for att f. dom effektiva och

varierande.

Trningsnärvaro
Vi har I snitt varit 15 tjejer pa varje träning.

$pe, matcher och cuper
Vi bar spelat tvá poolspelsomgngar. En gang pa Norrstrand (mot Norrstrand och en internmatch)

och en gang pa Ilanda (mot Norrstrand och QBIK).

Sasongen avslutades med en “fOräldramatch” fOljt av fika och diplomutdelning som var mycket

uppskattat bade fran fOräldrahâll och fran flickoma. Vi blev sá rnánga sâ att vi fick “dela” pa

deltagama och spela tvâ matcher samtidigt.

Organisation

Ansvarsomrde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Line BckstrOm

Tränare Michael Backström

Tränare Jerker Lindskog

Tränare Per Hoim

Tränare Sandra Rosen

Ekonomi Ulrika Sewik
Informationsansvarig Ulrika Sewik

Ekonomi
Laget har inte haft nâgon kassa under áret. Overall- och medlems/traningsavgifter bar redovisats

drekt til] kiubben via Ulrika Sewik
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Summerhig

InfOr kommande .r ser vi fram emot att fâ spela fler matcher. ijejerna tycker att det ärjättekul med
utmaning och inte bara traningar.

0

0

0

0



Verksamhetsberttese Hertzga BK P-01 - 2015

Ledare: Patrik Berglund, Ulf Josephson

Totalt var vi pa pappret 17 St grabbar och 2 st ledare som deltog under säsongen

3 st av dessa grabbar slutade under säsongen sá pa hösten hade vi 14 St grabbar till vârt

ftrfogande.

I ár hade vi slagit ihop 00 och 01 till en traningsgrupp och kaltade oss 00/01.

Totalt var vi dà pa pappret 29 st grabbar, men snittet pa träningama lag pa ca 17 St.

Vi spelade fir rorsta .ret matcher i en I 1-mannaserie samt att vi stOttade vãra 00:or med att

1na ut spelare till deras matcher. Vilket vi även gj orde 2014 och som funkar riktigt bra.

Totalt fick 14 St grabbar spela minst en match med 00:oma.

Att fâ prova pa spel med vra 00:or är nâgot som gett vâra grabbar bra

utvecklingsmojligheter.

Mets “ordinarie” säsong startade med traning 3 mars och slutade med cup 10— 11 oktober.

Under den tiden han vi med 94 st traningar med 47 % medelnärvaro,

I dessa traningar räknar vi med Jonas Petterssons Talangtraningar pa fredagama.

Till talangtraningen kallade vi de grabbar som brinner lite extra f5r fotboll och som yule träna

extra. Dâ alla inte deltog där sá sjunker medelnärvaron, där a’’ den làga närvaron.

Vi spelade 46 matcher (mId 00) och 2 St cuper.

Innan den ordinarie sasongen startade “fuskade” vi med Futsalträning 1 ggr / vecka samt

spelade i Hallvarmlandskan, dr vi slutade pa en hedrande 4:e plats.

Hade matchema varit 20 mm istället fOr 25 mm sã hade vi vunnit cupen, men tyvärr sá trot

orken I slutet av matchema. Vilket i och fOr sig är forstãeligt d vàra motstandare alla kOrt

vintertraning och vi bara lattjat 1 ggr / vecka.
De som inte spelade Hallvärm1nskan fick spela inomhuscup Sunne och bärgade var aura

första pokal da vi kom trea i den cupen.

Under sommaruppehallet hade vi eft eget traningslager under tvà dagar pa Ilanda.

Där blandade vi dagama med fystraning, bolltraning och teori.

Vi flirsökte till en början lata traningsflit avgora om du skulle spela match eller inte.

Tyvärr sã fick vi avhopp och skador I slutet av sasongen sa vi fick ibland frnga vàra principer

och alla som kunde fick spela.

vart fokus var hela tiden pa art vi skulle vara ett spelande lag och resultatet kom I andra hand.

Over lag tycker vi grabbama skotte sig bra och veridigen fOrsökte spela boll. Det är inte nu vi

skall vara bäst det är när de är äldre de skall vara bast.

Kul att se att pa hosten matchade vi lag som FBK och Siffialla, lag som vi alltid fOrlorat emot.

Sista matchen mot $iThälla hemma dominerade vi ftn första stund. Grabbama stod for ett

hogt tempo, bra kampa och ett taktiskt bra spel. Detta var nog var bästa match nagonsin.

Trots det forlorade vi med 0-1 med matchens sista spark. Sithälla tränama bad dock om ursakt

och vidhöll att vi var det bäftre laget.
Det gor et som tränare stolt aft se grabbarnas utveckling och se att vi utvecklas mer an vàra

motstndare som värvar och toppar sina lag redan I unga aidrar,



Thiamod och att lâta alla spelare gynnar alla i lngden.

Vi mrsoker pranta in I grabbama att de skall VAGA vilja ha ot1. Vi försökte även fá alla att
delta i spelet, ta djupledslopningar och kampa for laget. Overlag fimkade det bra.

De cuper vi deltog i var Skadevi Cup och Thomas Nordahl Cup
Skadevi Cup där .kte vi ut I kvarten I B-slutspelet, Orken trot eFter att vi haft 6 St grabbar med
pa Velenlagret veckan innan och pga sjukdom och skador bara bade 2 st avbytare under
cupen. Det som sticker Ut är att vi spelade jämt med cupens segrare I gruppspelet.
Bele-Barkarby ftn Stockholm vann dock med 3-1.

Thomas Nordahi cup resulterade i en semifinal plats, men blaadade prestationer under
dagama. Cupens sämSta match var semifinalen mot Forward d.r vi var chanslösa och
fOrlorade med 6-0.

Sammanhâllningen i truppen är bra och grabbama trivS med varandra och 00 gruppen

Totak sett är vi ledare är mycket nOjda med grabbarnas utveckling och särskilt deras
utveckling under hOsten. 0

Tränarna

Patrik Bergiund, Ulf Josephsson

0

0
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
P02,2015

Av Börje Adolfson, Tommy Elfstedt

Alimänt
24 st aktiva spelare under vàrsasongen, 19 St aktiva spelare under hostsasongen

M1 med ssongen
Málsattning under ret är fortsatt att utbilda vra killar att:
fylla pa sin fotbollsmassiga verktygslãda.
Alla ska känna ett sug efter att trna och spela matcher.
Bibehâlla en fungerande grupp som har kul och stöttar varandra I med- och motgng.

Förbereda oss inför li-mannaspel.
Mottot genomsyras av att man skall vara redo och fortfarande sugen pa att spela fotboll om 2-3 .r.

Utveckling under sisongen
Som lag har vi utvecklats stort under âret, samtliga spelare är delaktiga i sával anfall som

försvarspel I vra bästa stunder. Dâ marker vi även att vi blir svarslagna. Aven om vi fokuserar pa

prestation mer an resultat marks det tydligt att vi spelat mer “bra’ matcher under ret.

Vi hamnade pa en 3 plats i ena serien och en 4 plats i den andra, I de 3 stone cupema har vi tagit

oss till A-slutspel, vilket bar varit sallsynt innan. I 2 av dessa har vi dessutom inte fOrlorat flagon

match under ordinañe tid vilket har stärkt killarna enormt.

Träningsnärvaro
Vâren 2015 24 St aktiva grabbar. 45st traningstillffihlen.
Närvaro: mest 33 st, minst 11, Mede1nrvaro: 25 st träningar av 45.

Hösten 2015 19 St aktiva grabbar. 32sttraningstillfallen.
5 St hockeykillar hoppade av helt. Ytterligare 4-5 st till kOrde dubbelt (hockey + fotboll) med hade

lag narvaro vid vãra traningar, fullfOljde dock säsongen och deltog I seriespelet.

Närvaro: mest 26 st, minst 6, Medelniirvaro: 16 st träningar av 32.

Spel, matcher och cuper
1 lag I serie Sydvastra och
1 lag i serie Nona

Genomforda Cuper:
-endagscup I Sunne, april
-Arvika cup, juni
-Skinnarcupen, juni
-Oddebotlen, augusti

Organfsation
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AnsvarsomrAde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Tommy Elfstedt
Trithare 1 Niclas Modig
Tranare 2 Joacim Vallin
Trinare... Börje Adolfson
Ekonomi Borje Adolfson Kan skötas av lagmammor

eller lagpappor.
Informationsansvarig Börje Adolfson - -

Tvättschema Olga Jogeryd - -

Kioskschema Olga Jogeryd - “ -

Städschema Olga Jogeryd - -

Arrangemangsansvarig For de traningsgrupper som
anangerar cuper.

Ekonomi
Vi har under ret salt kakor och pa det sättet dragit in 8 53 lkr. Inga Ovriga intäkter till lagkassan
detta fir.
Kostnader: Lagkassan har stàtt for anmalningsavgiften till 4 St cuper totalt, 5 7501cr och fOräldrama
har själva stãtt for spelarnas deltagaravgifi och kostnader for resor etc

Lagkassans behâllning är: 26 O6lkr + 14 289kr = 40 350kr

Summering
Vi hamnade pa en 3 plats i ena serien och en 4 plats i den andra. I de 3 stOne cupema har vi tagit
oss till A-slutspel vilket har varit sallsynt innan. I 2 av dessa bar vi dessutom inte fOrlorat nâgon
match under ordinarie tid vilket har stärkt ldllama enormt

0



Verksamhetsberäftelse HertzOga BK
P=03, 2015

Av Peter Nilsson

Allmãnt
für att fã en bra Overblick Over hur stor spelartrupp vi hade att Orfoga Over under kommande

sasong skickade vi Ut enkat till alla banilfOräldrar där de fick svara pa dels om de skulle fortsatta

spela fotboll i HBK P03 och dels hur de tänkte prioritera fotbollen under augusti och september när

en del vinteridrotter (las hockeyn) startar sina verksamheter. Utifrán svaren I enkäten planerade vi

sedan kommande sasong. Av fjo1.rets 37-manna trupp valde 36st att fortsätta spela fotboll I HBK

P03 säsongen 2015.
Fore säsongsstart genomfordes ett fliräldramOte där vi gick igenom träningar, serier, cuper m.m.

MI med sisongen
Málet for säsongen har varit aft fortsätta skapa en god gruppsammanhãllning och aft utveclda

fotbollstekniska grunder. I âr har vi har hafi inriktning pa passningsspel, spelbredd och speldjup.

Vi har ocksâ fortsatt med vára màlvaktstrningar som vi startade ig.ng med fOrra sasongen. Vrt

fokus pa mâlvaktema med särsldlda mãlvaktstraningar iIr nãgot som vi kommer aft fortsätta med

och som kan utvecldas ytterligare.
Som ett led i arbetet med aft “svetsa samman” gruppen och fOr aft fOrbereda fOr kommande

flerdagarscuper genomforde vi under en heig i början av säsongen ett upptaktslager med

övemaftning pa Ilanda.

Utveckling uRder säsongen

Traningarna har till största delen bestâtt av stationstraning där truppen delas in I mindre grupper

och sedan roterat mellan stationema. Tanken är aft varje spelare ska ha sá mycket bollkontakt som

mojligt varje traning. For aft alla ska fâ sâ bra utveclding som mojligt har vi nivâanpassat

gruppema. Det har varit mycket teknik, passning och skottovningar där de uppmuntras till aft

anvanda bâda fOftema. I och med aft vi flu spelar 9-manna har vi ocksâ fokuserat mycket pa

spelbredd och speidjup. Generelit har utvecklingen I truppen varit bra och samtliga har gjort

framsteg under säsongen.

Träningsnärvaro
I bOrjan av april startade vi igng säsongen med 2st traningari’vecka pa konstgras. Nr vii maj

Ovegick till traning pa gras ökade vi träningsmngden till 3st traningar/vecka.Vi har sedan tränat

kontinuerligt fram till slutet av september med eft 3 veckor làngt uppehàll I juli. Under uppehãllet

gays ocksã mojlighet till träning tilisammans med 02-laget. Pa fOr/vársasong var traningsnärvaron

Ca. 80% vilket vi tycker är ganska bra men efter sommaruppehàllet sjOnk närvaron markant ner till

50% nâgot som till största del kan förklaras av aft ishockeyn d. startar sin verksamhet.

Spe, matcher och cuper
Denna säsong tog vi steget upp till 9-manna spel med alit vad det iimebär med stOrre plan, offside

och inget tiflbakaspel till málvakt. Vi trodde pa forhand aft ornstallningen skulte ta nägon manad

men spelarna anpassade sig till de nya förhãllandena fOrvànansvärt fort.

Für att de sa tidigt som mOjligt skulle fâ prova pa spel pa större vtor de]tog vii en 9-manna cup i

Swine redan pa forsasongen.



Vi har till största största delen spelat med en uppstallning bestende av I màlvakt, 3 backar, 4
mittfaltare och 1 forward. Detta for att ha en grunduppstallning som spelarna känner sig trygga
med och som är lätt att bygga vidare pa. Under pâgãende match har spelama oftast haft samma
position under hela matchen, detta fUr att inte skapa fOr mycket oreda. Mellan olika matcher har de
ofiast spelat pa olika positioner.
Vi har spelat med 2st lag i seriespel. Ett 1 P12 sOdra och ett i P12 norra. Totalt har vi spelat 34st
(l8st + l6st) seriematcher under sasongen. Tabelipaceringar blev 7:a (av 10) i sOdra och 2:a (av 9)
i norra. Till vane match liar 12 - l5st spelare kallats och triningsnarvaro/tidigare spelade matcher
har till stor del varit styrande fOr hur urvalet har gjorts. Vi hat I àr ocksà nivâanpassat lagen

ytterligare lite mer mot tidigare ãr.

FOrutom fOrsasongscupen i Sunne har vi dehagit I ytterligare 2st cuper. Skinnarcupen i Malung Q(ovemattningscup) där vi deltog med 2st lag och Transtenscupen i Hallsberg(endagscup) dr vi
ocksâ deltog med 2st lag. Till bãda cuperna fOrdelades spelania med tanke pa att fâ sã jämna lag
som mojligt. Vi ledare är mycket nOjda bade resultatmassigt oth hur det har fungerat vid sidan om.
I ir ákte vi pa vr fOrsta cup med Ovemattning ock det ftmgerade utan nágra som helst problem.

0
Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer
Huvudansvarig Peter Nilsson

Trinare 1 Ulf Gustafsson

Tränare 2 Milcael Sundin

Tränare 3 Jonas Eriksson

Tränare 4 Raymond Persson

Tränare 5 Marcus Adolfsson
Ekonomi Charlotte Welander
Informationsansvarig Magdalena Rosenius
Tvättschema
Kioskschema
Städschema
Arrangemangsansvarig

Ekonomi
När sasongen inleddes var saldot pa lagkonto 57.924kr.
Vi har I ir inte arrangerat nâgon cup eller pa annat sätt j obbat [Or att fâ in pengar till laget. Vi har
däremot blivit sponsrade med 10.000kr varav intäktema fOr âret at 1O.000kr.
Efter kostnad fOr upptaktslager, cupavgifter och avslutning mm. r saldot vid säsongens slut
46.924kr.

Summering
Som heihet är vi ledare mycket nOjda med sasongen. Sammath.1tningen I laget är bra och

0

0

anpassningen till spel pa stOne ytor hat firngerat Over fOrväntan.



Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P05, 2015

Av: BjOmNorén

Ahmänt
Vi har genomfOrt en mycket bra sasong i P05 med stor utveckling individuellt for mnga spelare

och även kollektiv utveckling av spelet pa traning och match. Aven vi som ledare har utvecklats

tack vare utbildningar, eget intresse, god dialog, sammanhãllning och utbytet med H.kan Werme.

$pelartruppen var fran bOrjan 38 spelare. Under sasongen har ett par spelare fault bort pga.

bristande motivation.

Stämningen har varit god totalt sett. Vi liar samtidigt hafi lite umaningar med konflikter som

uppstàtt I skolan och pa traning mellan nâgra spelare. Genom god dialog mellan ledare, spelare och

fOräldrar sâ liar vi hanterat della pa ett bra sätt.

Vi liar en bra foraldragrupp som ställer upp kring laget med goda arbetsinsatser och en stOttande

attityd. Totalt sett liar vi sett en mycket fm utveclding individuelit, spelmässigt och socialt i var

tnlpp.

Mál med säsongen

V&rt mal med säsongen var aft träna och spela utifran $venska fotbollsförbnndets och

Hertziigas spelarutbildningsplan. Tillampning och traningsrnetodik enligt utbildningama med

Hakan Werme. $amt standig utveclding genom täta avstamningar med Werme och mom

ledarstaben.

Vail mâl med sasongen var all ha sá mânga som mojligt med i ‘raning och match.

Mâlet var ocksã att spela manga matcher — fOr all fà träna pa att utfOra de moment vi Ovar in pa

traningama - sâ manga ganger som mOjligt.

Inställning: Vi vill ailtid ha en god installning till traning och natch. Detta innebär kampaglod och

all alltid fOrsOka gOra sill bästa. Det innebär ocksä all man har en positiv installning och stOttar

lagkamratema I med- och motgang.

Värdegrund:
W.r mâlsattning infOr sasongen var all kontinuerligt arbeta med och ha en dialog kring klubbens

värdegmnd och vad den betyder for oss:

• I HBK:are finns Hjärta och mod
• I träning & match finns Boll och gladje

• I Rreningen finns Kamratskap och engagemang

Individen:
Vi liar lagt star vikt vid all utveclda spelama individuelit. Varje spelare ska utveckla sina

fardigheter när det galler vandningar, finter, driva boll, passningar och skott.

Laget:
Vi liar lagt star vikt vid all utveckla spelet enligt Nivà 2 i SvFFs spelarutbildningsplan: medspeiare

nära, kollektivt spel med fâ spelare. Var ambition hr att vara nwcket konsekventa och vi har lagt

den mesta tiden pa individuella Ovningar integrerat med smâlagsspel med 3-3, 4-4, 3-2 osv. Denna

modell har gett goda resultat.



0
mycket gladje i truppen. Fran tränama i P05 viii vi rikta ett stort tack till Ulrika Sewik som var
ekonomiansvarig men ocksâ ftingerade som “vice cupgeneral’. Ulrika drog ett stort lass och bidrog
starkt till att cupen blev sà lyckad. Vi viii ocksã framfOra eli stort tack till Victoria Bergqvist som

ailtid stOttar upp kring vâra arrangemang och som ftmgerade scm “alit-i-allo” vid 1 0-ringarnas.

Organisation

Ansvarsomräde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Bjöm Norén
Tränare Daniel Larsson
Tränare Magnus Larsgrden
Tränare Henrik Nygren
Tranare Martin Persson

Tränare Jan Cedervind Slutade under säsongen pga.

flytt till Uppsala

Ekonomi Uirika Sewik

Informationsansvarig Magnus Larsgrden

Tvättschema Magnus Larsgirden

Kioskschema Ulrika Sewik & Victoria

Bergqvist

Stadschema

Arrangemangsansvarig Uirika Sewik

Ekonomi

Finansierhig for cuper och träningsoverall: Pa förä]dramötet beslutades att erbjuda en

traningsoverallsjacka till spelama och samtidigt även baka” in rets cupavgifter samt

reducera fOr eli berälmat sponsorbidrag per spelare. Den totala kostnaden per spelare

uppgick till 370 kr. Samtliga spelare erbjöds aft “kopa sig fria” altemativt saljaNewbody

(19 st) eller Kakservice (2 st). Flera spelare sãide fler an miniminiváen och genererade

ytterligare 6 tkr till laget. For de pengama har materia]/utrustning inkopts till laget samt

även bekostat avslutningen.

• 1O-âringarnas cup: Prognos fOr Overskott uppgãr till knappt 100 tkr totait. Fordelning

kommer aft ske utifrn antal pojkspeiare vs. ffickspeiare. Drygt 50 tkr kommer tilifalla P05.

$lutredovisning är inte fardigstalld pga. utestáende poster.

• Kassa: P05 har ett tiligodo (underkonto) hos Hertzoga BK uppgãende till 18 tkr. Saldot

bestr av vinsten fran Genrepet foregàende àr samt sponsorbidrag som ännu inte utnyttjats.

Summering

Vi har haft en rolig och stimulerande fotbolissasong! Tack vaie en god traningsmetodik och

kontinuerligt arbete med installning och vardegrund — har vi nu en mycket god plattform Rir

fortsatt spelar- och ledarutveckling. Vi upplever ocksa eli bra stOd fran foreningen när det galler

traningstider, matchplanering, domare, utbildning, “bollplanl( med mera. Vi r stolta att

representera Hertzöga BK!

0

0

0

0
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Utveckling under sisongen
Genom att konsekvent jobba utifrin byggstenarna ovan och var träningsmodell som bygger p
Svffs och HBKs spelarutbildningsplan, har vi sett en stark utveckling hos individer och kollektivt.

Tre träningar per vecka och m.nga matcher ocksá varit viktiga byggstenar i den goda utvecklingen.

Apr: 2 träningar/vecka
Maj-Sep: 3 träningar/vecka (sommaruppehãll under juli, dä erbjöd vi spel-traning lggr/vecka)

Okt-Mar: 2 traningar/vecka (1 futsal, I Vâxnäs fotbolishall)

Den 25 september arrangerade vi en avslutning med udda fothollsgrenar. Kvällen avslutades med

pizza och att spelama fick ta emot medaijer och diplom for en väl genomford sasong. Ledare och

arrangemangsansvariga (Ulrika och Victoria) uppmarksammades med tacktal och fina presenter ©

Träningsnãrvaro
Totalt sett liar vi genomfort ca 50 trningar under perioden april-september.

Vi liar varit ca 25 spelare i genomsnitt per träning. Den övre tredjedelen av traningsflitiga spelare

liar mycket hog traningsnarvaro och delta liar ocksà visat sig när det galler spelarnas utveckling.

Dessa spelare bar hafi en extra god utveckling — “det man tranar pa, blir man bra pa”.

Utbyte mellan lagen:
P04: ca 10 spelare har tränat med P04 under sasongen (tre till fern spelare per tillfälle).

P06: ca 10 spelare fran P06 har tränat med P05 (ca tre till fern spelare per tillfälle).

Sommarhalvàret: Utbytet med P06 har fungerat mycket bra tack vare tat dialog och samma

traningsmetodik. Utbytet med P04 har varit mer sporadisk.
Vinterhalväret: Under inomhus-sasongen 15/16 har vi slagit ihop traningama fOr 06/05/04 enligt

nedan:
Tisdagar: Futsal, Ilanda
Lordagar: Vâxnäshallen.
Vi är mellan 20-3 0 spelare per trning under vintersäsongen hittills. Utbytet mellan de tre

âldersldasserna fungerar mycket bra under vinterträningen - ocli leder till utveckling for alla

spelare! Bet starker ocks& ldubbkänslan och bidrar till erfarenhetsutbyte och

kunskapsoverfOring.

Spel, matcher och cuper
• Vi bar hafi lag med i tre olika serier (Karistad Central, Nona, Vastra)

• Totalt spelade vi nb traningsmatcher i april och 41 seriematcher under maj-september.

• Vi deltog I tre cuper: Eds sommarcup, Ôdik Cup, lO-áringamas cup. 3 lag I vaije cup, med

30-36 spelare per cup, samt spelar fran P06.

fyra spelare fran 05 var med 04 pa Degerfors sommarcup.
Vi kommer att vara med i tre till fyra inomhus-cuper (Futsal) under hOst/vinter (05/06 1 mixade

lag).

1O-àringarnas cup:
Tack vare goda insatser fran nyckelpersoner och bra uppslutning fran fOräldrar inför och under

cup-lielgen, sã blev det ett mycket lyckat arrangemang till slut. Vi fick fin feedback fran egna och

gastande lag och det ekonomiska resultatet ser ocksã ut att liii bra.

Hertzogas tre P05-lag spelade bra utifrân sin “breddsatsning” med tre jämna lag. Vi spelade fin

fotboll generellt och bjOd pa bra motstând till flera av de starkaste lagen. Det var god stämning och
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P -06, 2015

Av Hàkan Werme

Allmänt
Vi har tränat 2ggr/vecka fran april-sept deltagit med 4 lag i tvà poolspelsgrupper saint spelat cuper.

Under perioden okt-mars har vi genomfort Bollkul pa tisdagar samt fotbolistraning pa lordagar

tillsammans med P-05. Känslan ir att bAde barn och fOräldrar trivs tiflsammans och vi har som mAl

aft skapa en positiv uppleveise när barnen är pA traning eller match. FOr att kuiina skapa positiv

uppleveise med fotbollen har vi hog aktivitetsgrad pA traningar, deltagit med mnga lag i poolspel

och dehagit I flertalet cuper fOr att barnen ska fã spela sA mycket fotboil som de viii och fa uppleva

gladje och gemenskap som skapar ett livslangt intresse fOr fotboll.

M1 med säsongen
Det overgripande mAlet for ledarna är att skapa ett fotboilsintresse fOr barnen genom aft:

• Utveckia fotboliskompetens
• Bidra till upplevd personlig ftamgang
• fã vara kreativ genom att ta egna beslut

• Bli bekräflad
• Positivt beteende

Utveckling under säsonge
Som redskap fOr aft uppnA det overgripande mAlet har vi hafi delmAl mom 4 flurdighetsomrAden.

Teknik- Boilkontroll, drivaldribblalvända, skjuta och även kopplat pA mer passningstrning

under hösten
• fysik —Koordination och snabbhet
• Taktisk — När vi har bollen ska vi gOra mAl, när motstandarna har bollen ska vi erövra den.

Vi har även arbetat med utg.ngspositioner i spelet

• Psykiskt —Att fA lyckas, känna tilihOrighet

Träningsnärvaro
Fran april-september har vi genomfOrt 40 traningar dar medianen är 27 traningar pA en

traningstrupp bestAende av 35 barn. Boiikulsaktiviteten okt-mars har vi haft 18 barn som deltagit

medan vi snittat pA 9 varje tilifälle. Vintertraningen tilisammans med P05 var en uppstart där det

var 6 1 snitt pA traningarna med en variation fran 3 till 8.

Spel, matcher och cuper
Vi har deltagit med 2 lag i P9 Karistad Vast och 2 lag 1 P9 Karistad Ost. Vidare har vi deltagit i KB

cup i futsal med 2 lag, Swedev cup 2 lag, vAravslutning i Grunis 2 lag, Matrand Cup 4 lag, DNB

Cup (7-manna) 1 lag, Genrepet 3 lag samt Vintercupen futsal 1 lag.



14v’A\
YA
Organisation

_Ansvarsomràde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Hàkan Werme
Trnare 1 Michael Bäckström
Trinare 2 Johan Meijer
Tränare... David Karisson
Tränare... Thomas Roll
Tränare... Kenneth Jogemyr
Ekonomi Charlotte Welander Kan skotas av lagmammor

eller lagpappor.
Informationsansvarig Elm Johansson - -

Tvättschema - “ -

Kioskschema - -

Städschema - -

Arrangemangsansvarig For de traningsgrupper som
arrangerar cuper.

E konomi
Inkomster under ret har varit forsaljning av Hamburgare I sainband med poolspel ca.4000 I vinst,

forsaljning av lampor ca. 8000 i vinst, Genrepet ca. 10 000 1 ‘inst. Utgifter har varit inkop av
traningsoveraller och komplettering av traningsldt där fOräldrarna erlagt kostnadema. Ovriga
kostnader ir i samband med cup där avgifiema inte overstigit 1 OOkr även om cupen varit dyrare.

Summering
Totaltsett ett bra ir där känslan är att gemenskapen liar stärkts vtterligare mellan bamen men även
en bra sammanhâllning I foraldragruppen där en starkt bidragande orsak var den gemensamma

övemattningen I samband med Matrand cup. Barnen har utvecklats i spelet fotboll och kan därmed
känna att man lyckas och fá positiv feedback fran tränare och iöräldrar vilket bidrar till upplevd
personlig ftamgang i samband med fotbollsspelet. Vidare liar vi utvecldat ett samarbete i traning
med P05 men även haft spelare som deltagit i matcher. Ett bra arrangemang I samband med
Genrepet där föräldrarna ställde upp och gjorde en bra insats som bàdar gott fOr kommande
anangemang 2016.

0

0

0

0
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
P07,2015

Av Peter Johansson

Aflmänt
Vi oppnade upp âret med Föräldramöte for att dra lite riktlinjer och info inför vad som komma

skulle. Det var gles närvaro men det positiva var att fier ledare anslöt. Vi àr numer 5 ledare +

undertecknad som r med runt laget. En sammanfattning av sozn sades och vad vi bestmde gick

dock Ut till alla och det verkar som de fiesta tagit till sig infonnationen pa nâgot sätt. Kiosktider

och Stadâtaganden liar fungerat bra. Upplagget inför sasongen bar varit att vi from Maj-Juni samt

Aug-Sept körde tvã traningstillffihlenlvecka. De helger vi hade poolspel sá strök vi trningstillf1let

pa helgen. Detta ihop med extra traningstillfailen och traningsmatcher gay 28 st tiliffihlen v.rIhOst.

MáI med sãsongen
Inga uttalade mãl men tanken r och har alitid varit att ha roligt och det underlättas med att man

har fier resurser och bra planering runt laget vilket var ett av mâlen fOr säsongen.

Utveckling under säsongen
Dà fokus under sasongen och under traningama varit hiriktat pa. mycket bollkontakt, smâlagsspel

och passningar sa. har vi sett stor utveckling om vi jämför uppstart med avslutning pa. sasongen.

V.ra traningsupplagg har I stort selt varit likadana under säsongen. Vi har efter gemensam

uppvarmning delat in alla I grupper och fordelat dom pa. stationer. $tationerna har varit uppdelade i

olika teman, tex spel, teknik, lek, passningstraning, skott. Denna uppdelning har varit lyckad men

förutsätter att det finns ledare pa plats som kan hjalpa till vilket det ofiast har varit.

Undertecknad liar även tyckt att utbildiiingar saint mentorskapet med Hákan Werme har varit

nyttiga saint att vi har fàtt spelarutbildningsplan och Hertzogas riktlinjer som bas I ledarrollen

vilket skapat trygghet I det man gjort.

Trãningsnärvaro
Vi har haft 28 st samlingar under ret (traningar + matcher) och haft en närvaro pa. 81% bland

killama.

Spel, matcher och cuper
första ãret da. vi äntrade VfF:s poolspel P 08 forshaga. Eftersorn vi, da. säsongen började var 28 st

killar (1 som slutade I Maj) sa. anmälde vi tre lag till poolspel. Sa. liar i efierhand sã var det ett bra

val da. vi inte hade svàrt att ffi ihop lag och ej heller att vi var rar mânga ngn match. Att vi

dessutom hamnade I samma poolspel alla lag var en fördel da. vi fick samma speldag samtliga lag.

Organisation

Ansvarsomráde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Peter Johansson

Tränare I Anders Backman



47*

Trthare 2 Jakob Leo
Tränare 3 Andreas Wennberg
Tränare 4 Rafael Gzergorek
Tränare 5 Ase Trondsen
Ekonomi Anders Backman
Informationsansvarig - -

Tväftschema Peter Johansson - -

Kioskschema Peter Johansson - -

Städschema Peter Johansson - -

Arrangemangsansvarig For de traningsgrupper som
arrangerar cuper.

Ekonomi
Ingen egen inkomst i àr. Det träningskit vi beställt till killarna bar de betalat själv och de 6 ledarldt
vi kOpte “lnade” vi av lagkassan.

Summering

0

0

0

0



Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
P-08, 2015

Av Daniella Kresnik Wiman

Allmänt
Första sAsongen for p08. Mánga av de killar som var med redan förra âret valde att

fortsätta i âr, jättekul! Skilinaden har ju varit att det ar ett rent pojklag samt att vi är

fler tränare.

M.1 med säsongen
Màlet for säsongen har varit att skapa en gemenskap och en vi- känsla bland killama.

Utveckling under säsongen
Vi har hafi en fin utveckling I laget. Killama känner sig trygga med oss ledare, vilket

marks under träning cia de vänder sig till oss tränare istället fOr en förälder.

Träningsnirvaro
Vi har hafi en god träningsnãrvaro. Det har i snitt varit 25 killar per tillfälle.

Spel, matcher och cuper
Vi har deltagit i 3 poolspel under säsongen.

Organisation

Ansvarsomrãde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Daniella Kresnik Wiman
Tränare 1 Anna Lagergvist
Tränare 2 Kim Jemail
Tränare... Johan Norman, Anna

Gulibrandsson, Anders
Lennhagen, Benny
SjOdin. Liv Estenstad

Ekonomi Anna Gullbrandsson. Kan skotas av lagmammor
eller lagpappor.

Informationsansvarig -“ -

Tvättschema -“ -

Kioskschema -“ -

Städschema -“ -

Arrangemangsansvarig For de traningsgrupper som
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F03-04, Innebandy 2015

Av Martin florqvist

Allmänt
I birjan av àret var detta lag det enda tjejlaget som spelade setiespel I innebandy. Dock fanns det
andra lag sorn tränade, vilket betyder att det under senaste àret liar skett ett uppsving fOr tjejer som
spelar innebandy i Hertzoga.

Spelama är sam sagt fOdda 2003 och 2004, och truppen bestr av 22 spelare. Vi har legat pa denna
hoga nivá under flera sasonger, vilket skapar bra goda forutsattningar fOr bra och lärorika
traningar. I stort sett alla spelare kombinerar innebandyn med fotboll I Hertzoga, vilket gor att en
anpassning av sasongsstart och —avslut. En hel del av tj ej ema har liven andra idrotter, vilket vi
anser vara positivt.

M1 med säsongen
Mãlsattning med sasongen är att ha kul tilisammans, fortsäfta utveckla vra innebandykunskaper
och bli duictiga pa aft fungera tillsammans. Vi deltar i seriespel, men eftersom innebandyfOrbundet
inte redovisar nâgra tabeller upp till 12 r, sâ har vi inga resultatmassiga màlsattningar med
verksamheten.

Utveckling under säsongen
Under slutet av fOrra sasongen och borj an av den innevarande, bar vi märkt att tj ej ema har tagit
ytterligare ett kliv I sin utveckling. Samtidigt kan vi konstatera art Ovriga lag som vi möter pa ocksã
blir bäftre och bättre. Totalt sett är defta mycket bra for det innebär stOne utmaningar fOr att hanga
med de andra lagen i vãrt omráde.

Träningsnärvaro
Laget tränar tvâ dagar i veckan och har en mycket hog traningsnarvaro. Snittet under hela ret kan
räknas till ca 17 av 22 per traning, vilket vi anser som mycket bra eftersom nàgra som sagt har
andra aktiviteter som ibland krockar med vr verksamhet.

Spel, matcher och cuper
Vi märkte under säsongen 20 14/15 aft det blev lite lite matchtillfliulen for var och en. Antalet
matcher i serien var inte som vi hade rähat med. Till slisongen 20 15/16 liar vi därfOr hiftat eft
samarbete med vrt eget 05-06-lag, som innebär aft vi sjalva spelar i en serie (03/04) och aft vi
tilisammans med spelare ft.n 05-06 deltar även i en 04-05-serie. Nackdelen med aft vi inte trnar
ihop vags upp av en vilja aft lära av varandra. Vi fr fler matchtillfliulen och vi kan erbjuda mer
speltid till spelarna, vilket vi anser är en viktig del av utvecklingen.

fOrutom fOrbundets seriespel àlcer vi glirna pa dagscuper i näiomrâdet. Under hOsten 2015 har vi
spelat tvá cuper som ett led i vra forberedelser infOr den nya slisongen. Dels en kort cup i
Kristinehamn med värrnländskt motstánd, dels en endagarscup i Mariestad där vi även lick spela
mot motstánd som vi normalt sett inte mOter. Framförallt cupen I Mariestad upplevde vi som
mycket rolig och dit kan vi tänka oss att àka igen.
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Summering
Sammanfattningsvis bar vi ett gang som verkar ha roligt ihop, och vi hoppas kunna fá behâlla de
fiesta ytterligare i nãgra ár. An sà lange har det fungerat bra i alla fall
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK

F-05/06, 2014-15

Av Peter Järkebom

Allmänt
Laget startades upp av Magnus Rosengren och undertecknad fi5r att tjejerna skulle fá prova p

innebandy under lekfulla former.

Ma] med säsongen
Tanken var att vi skulle trna 1 gang per vecka, som ett komplement till fotboll och handboll och

for att tjejerna skulle fâ upp Ogonen fOr sporten. Fokus lag pa att fa till lekfulla traningar och att

tjejema skulle ha roligt Vi valde att inte vara med i seriespel utan att trna pa och fOrsöka fâ till

traningsmatcher och vara med i lokala cuper när det passade oss.

Utveclding under säsongen
Vi har fOrsOkt att lära Ut baskunskapema i innebandy som hantera kiubba och boll. Det viktigaste

fOr oss har varit att skapa ett positivt klimat där tjejema ska tycka att det är roligt. Vi tycker att

tjejerna utvecklats positivt innebandymassigt och att vi lyckats skapa en positiv stämning.

Tràningsnirvaro
Lite ojämn traningsnarvaro, beroende pa att traningstiden lag kI 9 pa sondagar och att det ibland

krockade med handbollen. Traningsnarvaron har legat mellan 10-20, med ett snitt pa c:a 14.

Spel, matcher och cuper
Vi har under âret spelat runt 15 matcher. Vi avrundade sasongerl genom att anordna en egen cup i

ilandas gympasal. med sammanlagt 8 lag varav vi hade 2.

Organisation

Ansvarsomráde Namu Kommentarer

Huvudansvarig Magnus Rosengren
Trnare 1 Magnus Roseng ten

Tränare 2 Peter Järkeborn
Tränare...
Ekonomi Magnus Rosengren Kan skötas av lagmammor

eller lagpappor.

Informationsansvarig Magnus Rosengren - “ -

Tvättschema Roterande schema - “ -

Kioskschema Jessica Clarenbach - “ -

Städschema -
- “ -

Arrangemangsansvarig for de traningsgrupper som

arrangerar cuper.

Ekonomi
Fick in 1650 kr pa att arrangera ett cupspel I slutet av sasongen.
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK
F07/08 Innebandy, 2015

Av Ulrika Sewik

Allmänt
Truppen bestár av 16 tjejer. Truppen bestr av 4 st -07-tjejer och 12 St -08-tjejer.

MáI med sisongen
Träna varje fredag och spela 3 poolspel/termin med start hOsten 2015. Ha kul pa traningen och

använda mycket kiubba och boll i varierande ovningar. Prova p att spela matcher och ha màlvakt.

Utveclding under säsongen
Det har skett en hel del i utvecklingen när det galler att hantera boll och klubba. Laget bar gàtt fran

att “ha lekt mycket” pa traning till att ha “renodlad” innebandytraning. Började efter var första

match I vàras till att ha blivit ännu tydligare i host.

Traningsnirvaro
Vi har i snitt varit 10 tjej er pa varj e träning. Under bade hOst och var bar det tilikommit och slutat

tjejer. Kamtruppen (som var med ft.n bOrjan) om 10 tjejer är desamrna.

Spel, matcher och cuper
Vi har spelat tre poolspelsomgângar under hOsten, där vi mOtt 2 lag/per gang. Vi spelar i en -07-

serie, vilket varit tufft d vi oftast varit 10 St -08-tjejer och 2 st -07-tjejer. Tjejema bar haft roligt

och tyckt det varit spaiinande och har kampat val.

Organisation

Ansvarsomráde Namn Kommentarer

Tränare Ulrika Sewik
Katrin fej es

Ekonomi
Laget har inte haft nãgon kassa under âret. Medlems/träningsavgifter har redovisats direkt till

kiubben via Ulrika Sewik

Summering

Inför kommande àr ser vi fram emot att fâ spela fler matcher. Ijejema tycker att det ärjättekul med

utmaning och inte bara triningar.
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Verksamhetsberättelse Hertzoga BK innebandy
A+U—lag

Av <Johan Libäck>

Allmänt
A+U —laget bestàr av Ca. 30 spelare där dem yngsta är 15 r och den äidsta snart 50 r! Dem fiesta I

laget har Hertzoga som moderldubb, där nãgra har varit ute I andra kiubbar I nágra sasonger men

sedan kommit “hem” tilibaka. Vi viii vara ett gang där aila känner sig välkomna.

Mall med säsongen
Att fâ igng ett snug med tvâ lag i seriespel. Att bedriva en innebandyverksamhet som innehãller

bade taviing och lek. Mál for A-laget att ta steg upp till nästa division. Mâl fOr U-laget, att láta dem

som inte fr lika mycket speitid i A-iaget fã det I U-laget. Ett viktigt mãl är aff vi inte skall gã

minus i den ekonomiska berakningen i var budget.

Utvec1dhg uinder ssongen
Vi viil utveckla vâra “juniorer” till att bli mer bekväma med seniorspel. Under váren ska dem fiesta

känna att dem hanger med bade fysiskt och mentalt I seniortempot.

Träningsnthwaro
Vi vill snitta 15 speiare per sammankomst.

Spell, matcher och cuper

Vi viii att alla ska fã spela matcher fOrst och främst, ingen skall känna att man betalar en massa

pengar for att endast träna, därfOr har vi U-laget. Men sedan har vi sagt att nàgra kommer fã

begransat med speltid i just A-iaget av den anledningen att vi har som mâl att bli uppflyttade. Vi

spelade en traningstumering pa forsasongen där vi hade med vâ lag, vi lyckades att bli trea samt

etta I tumeringen.

Organisation

Ansvarsomrde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Johan Liback
Tränare 1 Johan Smedberg
Tranare 2 Jan Lundberg
Tränare 3 Torbjörn BrattstrOm
Tränare4 Jan Olsson
Medieansvarig Erik Brunsson Facebook + Twitter
Kiosksansvarig Tobba & Jan 0
Kioskkassa Helene Lundberg
I nkOp kiosk Marie Libäck-ArnoIdsso

Ekonomi Johan Libãck & Tobba
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Ekonomi
Vi jobbar noga med att hàlla v.r budget och att försOka fà ihop en buffert till nästkommande
säsong. Efiersom innebandysasongen ligger “dumt” I tiden med Lok-intäktema (som är den största
intäkten) sã är vi noga med att fã in pengar genom spelaravgifter och forsaljning. Efier säsongen
2014/20 15 gick vi ca 15000:- plus, och forhoppningsvis kominer plussiffrorna att bli runt 5000-
10000:- efter säsongen 2015/2016. Se budgeten fOr inneband senior fOr detaijerade siffror.

Summering

0

0

0

0



Verksamhetsberättelse for HBK Innebandy P02 säsong 2015

Arets trupp bestãr av totalt l7st spelare födda 2002 + 3st ledare. Totalt liar vi tappat 4 spelare

jämfOrt med fjol.rets trupp. Av dessa prioriterar 4st hockey och 3st fotboll. Det gör att vi är

ganska sârbara. Raddningen fl5r oss är att -03 laget nästan alitid kan ställa upp och 1na ut

spelare till matcher.

Vi tränar mãndagar 19-20 samt onsdagar 20-21. Bagge tillfällena är i Ilandahallen.

I början av sasongen hade vi ett föräldramöte där vi gick igenom hur vi hade taikt oss

sasongen. Det var bra uppslutning pa mötet.

Vi har ett lag med i Klass 4 central där vi kommer aft spela totalt 1 6st seriematcher. I

skrivande stund har vi spelat $ matcher och det har blivit 4 vinster, 3 fdrluster samt 1 oavgjord

match. Uttagning till match sker genom aft spelama anmäler vilka matcher som de vill/kan

vara med pa. Därefter tas 11-14 spelar ut.

Vid varje hemmamatch bedriver vi en liten kioskverksamhet. Inför matchen utser vi tvá olika

fdräldrar som ansvarar fOr kioskfOrsaljningen. Det är framfOralh kaffe och kaka som

efierfrãgas.

Tvätt av matchställ liar delegerats till spelarnas fdräldrar. Det har fungerat utmärkt.

Vi liar dehagit i en cup som gick av stapein i Arjang. Vi fick spela 4 matcher mot bra

motstãnd. Dessutom var vi med i en mindre cup i Amâl. Där fick vi spela 3 fulltids matcher

vilket bade var roligt och spannande.

Vi avslutade säsongen 2014/15 med intensiv helg. Forst spelade vi 2 j ämna traningsmatcher

och därefter ákte vi till Bodaborg i Kariskoga pa lordags efienniddagen. Vi övernaftade i

deras bunker och körde lordag kväll och hela sondagen.
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Verksamhetsberättelse for HBK Innebandy P05 sisong 2015

Arets trupp bestâr av totalt 2Ost spelare födda 2005 + 3st spelare födda 2004. Till detta är vi

bara 2st ledare.

Vi tränar mándagar 18-19 samt onsdagar 19-20. Bagge tiliffihlena är I Ilandahallen.

I borjan av sasongen hade vi ett f?iräldramöte dar vi gick igenom hur vi hade tänkt oss

sasongen. Det var sádär uppslutning pa mötet.

Vi bar ett lag med i Klass B central där vi kommer att spela totalt 1 2st seriematcher. I

skrivande stund har vi spelat 5 matcher men det har blivit 1 vinst. Det beror pa stor del att vi

är med i en 04/05 serie. Vi gâr framAt hela tiden och det känns som vi är pa raft vag.

Uttagning till match sker genom aft spelama anmäler vilka matcher som de villlkan vara med

pa. Därefier tas 11-14 spelar Ut.

Vid varje hemmamatch bedriver vi en liten kioskverksamhet. Inför matchen utser vi tvá olika

fOräldrar som ansvarar for kioskfl5rsaljningen. Det är ftamfOrallt kaffe och kaka som

efterfrágas.

Tvätt av matchställ + sekretariatet bar delegerats till spelamas fOraldrar. Det bar fungerat

utmärkt.

Vi har deltagit i en cup som gick av stapein I Arjang. Vi fick spela 6 matcher mot bra

motstând. Vi gick ända till final men där fOrlorade vi trots aft vi kampade tappert.

Vi avslutade säsongen 2014/15 med 3st fulltidsmatcher i Tingvallahallama. Vi spelade

mycket bra och lyckades vinna alla matcher.
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P06 Innebandy, 2014-2015

Av Peter Aronsson

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

Mi1 med säsongen
Vi beslutade oss fOr atE inte vara med i seriespel utan att fortsätta med vãra poolspel med

Hultsberg/Bjorkãs IBK och Karistad IBF. Traningsmatcher mot GS/86.

Utveckling under säsongen
Vi började med att kOra nágot mer avancerade Ovningar an áret innan och bland annat köra med

forwards och backar. Fokus pa att ha kul!

Träningsnärvaro
Valdigt bra traningsnärvaro. Ibland krock med handbollen som gjorde att det var farre med pa

traningen.

Spel, matcher och cuper
6 poolspel, 2 traningsmatcher + cup i Forshaga med GS, Vase och Skattkärr.

Organisation

Ansvarsomráde Namn Kommentarer

Huvudansvarig Peter Aronsson
Tränare 1 Nikias finnson
Tränare 2 Jan Hallenberg

Tränare 3 Thomas Roif
Tränare 4 David Karisson

Ekonomi Lynn Dreierbakken

Ekonomi
Lagkassa med 1900 kr pa kontot efter sasongen.

Summering
Bra sasong med m.nga som gàtt framàt. Detta visar inte minst resultaten i vra matcher där vi gjort

stora framsteg utan fokus pa resultatet, men att alla skall ha kul och bidra lika mycket!
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Verksamhetsberäftelse Hertzoga BK
P08, 2015

Av Anna Lagerqvist

Allmthit
Sasongen 2014/2015 startades ett nytt innebandylag upp i Hertzögas regi. Starten av laget skedde

en bit in pa sasongen dâ vi tränare Anna och Daniella först startade upp med Karistad Innebandy.

Dock blev den gruppen sä stor sá därför tog vi vra Idliar som var fran Skâre, Stodene och

Tuggelite och startade ett lag i Hertzögas forening istället. Om ag minns rätt sá startade vi upp

efter juihelgema. Vi bar haft traning vid ett tillfälle i veckan; onsdagar ki 18-19 i Sk.resko1ans

gymnastilthall.

Màl med säsongen
Màlet med sasongen var att starta upp ett lag i HertzOga innebandy for pojkar flidda 08. Vi bade

inget givet idrottsligt mâl med sasongen utan yule bara träna innebandy och att bamen skulle tycka

att det var roligt att träna ihop och att de skulle bli bekväma med kiubba och boll. Vi tog med oss

ca tio pojkar ftn Karistadsiaget till Hertzoga och I slutet av säsongen var vi 16 stycken spelare. De

liar hafl roligt under traningarna och det är väl det som var vârt stOrsta màl med att starta laget. Vi

hade ett gang pojkar som yule spela innebandy och träna även under vinterhalvaret dâ fotbollen har

uppehàll och det blev fiera som yule vara med. Vi satte ett stopp vid 16 spelare, dels fOr att vi bara

var tvâ tränare och dels for att gympasalen i Sk.re ar sa liten s. mojlighetema med fier spelare är

mindre an i en stor hall.

Utveckling under ssongen
Vi bar märkt ett stort steg for mnga av vara spelare dâ de fran bOrjan knappt visste at vilket hail de

skulle hãlla i kiubban till att I slutet vara ett harligt traningsgang som ftamfOr alit var där fOr att ha

roligt och fâ träna ihop och spela innebandy med likasinnade. Vi fokuserade mycket pa att spelama

skulle bli bekväma med idubba och boll I olika teknikbanor, passningsOvningar samt I matchspel.

Vi tog även tid till att bara leka under uppvarmningen fOr att fâ ett gang glada spelare som trivs

ihop. Dc fiesta av barnen har ocksâ fortsatt denna sasong.

Träningsnürvaro
Narvaron lag minst pa 14 spelare av de 16 spelare vi hade i genomsnitt under säsongen.

Spel, matcher och cuper
Vi var aidrig anmalda till nagot poolspel eller liknande, men vi genomforde en traningsmatch mot

det “gamla” Karistadsiaget.

Organisation

Ansvarsomrade Namn Kommentarer

Huvudansvarig Anna Lagerqvist

Tränare I Anna Lagerqvist

Tränare 2 Daniella Kresnik Wiman
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Ekonomil
Dá vi inte hade nãgon lagkassa sâ harjag inget att skriva om liar.

Summering

Sasongen 2014/20 15 for Hertzogas P08 i innebandy kan sumineras som en rolig och larorik

säsong. Bamen har utvecldats pa individnivã och fokus har varit spelaren och dess teknik med

kiubba och boll samt att det ska vara roligt att träna och att vi ska fâ ihop känslan av att vara ett

lag. Vi avslutade även sasongen med en gemensam brännbollinatch for spelama och deras föräldrar

och syskon uppe vid Tuggelite. En trevlig avslutning pa säsongen var det med skönt väder och

korvgrillning innan brannbollen!

0

0

0

Tränare... -

Ekonomi Vi hade ingenting med Kan skötas av lagmammor
ekonomi att gora den eller lagpappor.
säsongen.

Informationsansvarig - - -

Tvättschema Ingen tvattning gjordes — - -

Kioskschema Ingen kioskverksamhet - -

Städschema Ingen städverksamhet - -

Arrangemangsansvarig Inget arrangemang For de traningsgrupper som
anordnades arrangerar cuper.

0



PETER BORG, MATS LARS$ON, PER-EffiK IIEDEL1N,

MATS SUNDKW$T, LAR$ SVEN$SON, JO EDEN, KENT JERNVALD.



HERTZOGA YETERANERS DA GBOK

Ett av de fOrsta sammankomstema med de soni i fortsattningen kallas
VEThRAI’1ERNA.

Här är det planering inffir FIBK femtioârsjubileum.
Mötet halls pa HBK kansli, deltagare vid detta mote som agde rum

5/12-11 är fran vänster: Peter Borg, JO Eden, Mats Larsson, P0 Leandersson,
kansi ichef Mathias Jonsson och Kent Jemvall.

0

0

0

0

I

Jubi1eumsiruppen.
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Vären 2O12
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOOO

En for alia, alla fOr ent

-z _ ‘briJ

Det är dessa “gubbar” (veteranema) det handlar om.
Fran vänster I bakre ledet: Mats Sundqvist, Mats Larsson, Per-Erik Hedelin. I nedre

raden fran vanster: Peter Borg, JO Eden, Kent Jemv all samt valkhppt forlat
inklippt, P0 Leandersson.

0

0

I januari börjar renoveringen av kanslilokalerna.

rektor eller huligan? Nej veteran!
Mats Larsson

En till!
Kent Jenivall
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P0 Leandersson o Mats $undqvist.
L_
Peter känner sig hemma?

Per-Erik Hedelin o Mats $undqvist Kurt Fredriksson hälsar pa o
Tacker golv har synpunicter?

Per-Erik listig? Vaktm. Olsson skâdar ijuset?
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Detta var delar av de som startade foreningen, saknas pa bilden Lars Larsson styrelse
o nyss bortgângne Hans-Berth Granevald även han tillhörde fOrsta styrelsen.

Bakre raden ft. vä. Jan Olsson, Birger Forsberg, RolfEmilsson, Bemt Johansson 0

Claes Eng.
Främre raden ft.v. Sören Olsson, Per-Olov $alding, JO Eden som tillhörde första

styrelsen, o Sven Nilsson.
HBK bjöd pa fdrftiskningar o en del av veteranema fick mojlighet art bekanta sig

med ursprungsstyrelsen.

14 mars 2012 veteranerna representeras av Peter vid en traff I

församlin2shemmet, han beskriver llertzögas väg fran beynnelsen till daens
storförenin% o visar liven upp föreningens förste ordi. Inför en tairik församlin.

19 mars reparation o uppsättning av stora rinden.

26 mars reparation av ans1astav1an

28 mars HBK tackfest for veteranerna pa kansliet vi bjOds p smör%astarta 0

nnderhàl1nfn av LOfbergs representant, Cherribel.

Träff med pionjärerna pa kansliet 12/3-12.

2 april. Plátskydd pa anslastavlan o mOte.
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22 februari mälnin%en forts.tter.

25 februari.

26 februari. _99_

27 februari, -“-

28 februari. Satt upp bänkar, rullat in tväftmaskin o torkskàp.

6 mars,
Monterat list o mälat talc

7 o 8 mars, Málnin.

11 mars. $att upp hyllor o drrar. 0

25 mars. Inspektion av arbetet o RIflE pon.

0
8 april. Kaffe med ping pong.

15 april. Kaffe o rundsnack om kommande projekt, Lars $vensson anslöt i dag.
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Hösten 2013e

19 aug. pptaktsträff med grabbarna1 trevllg, Mathias föredro2höstens
uppdra,

S
21 aug. vi röler sly o Iwistar träd runt damernas stuag not träd ker ocksi

med (ner)

• 022 aug. m1at damernas hus pi sildersidan.

25 aug. hãmtar virke vid XL byg till trapp o ranp bye vid tennisförridet. 0
Reparerat dörr pi detsamma saint málat damstugan.

S

2 sept. Skrapat o primat taket pa tennisförràdet saint tait bort ett trid med rot
vid damstug

9 sept. Tjärat taket pa tennisförradet o inalat detsamma.

16 sept. Lagat stolar, gáva fran Jysk? Lagt plattor vid damstuan, skrapat 0
trädgárdsmöbler, kört bort ris fran parkeringen.

23 sept. flämtat virke med tvá släpkärror till terrassbygget vid damstugan.

30 sept. Börjar att byga terrasstaket vid damstugan.

7okt. Terrasstaksbygget fortskrider. Trvärr uppstod ett komunikationsfel, en
deistolpar kom inte där bestãllareti tänkt sig.

14 okt. Lagger tak pa damterrasseu,
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Vi klipper ncr buskarna vid entrén.

3 nov. Kaffe med fotbolisanalyser, inspektion I herrarnas omklädnin, hyllorna
behöver stabiliseras.

10 nov. Stagnin av hyllor I herrarnas nildädninsrum.

17 nov. Tagit bort hällare for korar I herrarnas om1dãdninsrum. Tittat p
fOrhandsskjss pa planerad inbynation av sOdra läktaren o anmälan att

underlaget är överlämnat till Beijer for byg o kosIIadsfOrsla2, Vi tittade äveii
pi p1attgng mellan kansli o läktare, beslOts aft b&ia arbetet nästa onsdag mu

vädret tilläter,

0

0

0

Det var jute bara riset som ikte med.

24 nov. bOrjar jobbet aft lägga plattor mellan kansli o läktare.

Veteranema fick hjalp med chaktandet av en veteran traktor.
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1 dec. Planering for ev, taktäckning av sOdra Iäktaren.
I “

Kostnad fOr byggmateñal har inhämtats fran Beijer m.fl.
Karl -Anders Nilsson, en fd. spelar I foreningen har àtagit sig tiliverka en ritning.

Vi blev orienterade om begravningen av Kjell Erâker.

5 dec. Vi tar avsked av en kamrat, Kjell Eráker

...

1

4.
I!Ir

Kjett Erâker
22Ja,wj’( 1933

t16 owaibv 2014

--‘—---

Kiockan elva 5 dec samlades veterangruppen vid Grava kyrka fOr att ta avsked av en
god kamrat. Peter höll tacktalet fran oss o fOreningen.

$ dec. kaffe o snack.
Vi ägnar en gemensam eftertanke till Kjells bDrtgâng o jordfastning.

Vi bestämmer aft della är sista mötet for âret o aft vidare planering av laktarbygget
far bli starten pa nästa ârs verksamhet.

FOrfattaren till denna dagbok ber aft vOrdsamt fa tacka veteraner o andra inbiandade
fOr ett händelserikt ár o aft det har geft en extra kick at tilivaron.

P37.
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Arsredovisning
for

HERTZOGA BK

873200-9850

Räkenskapsâret

2015





HERTZOGA BK 1 (7)

Org.nr 873200-9850

Styrelsen for HERTZOGA BK, med sate i Karistad, far harmed avge àrsredovisning fOr rakenskapsaret
2015.

Arsredovisningen ar upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Attmãnt orn verksamheten

fOreningen har en mycket aktiv fotbollsverksamhet samt även en innebandyverksamhet.

Fleràrsöversikt(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsattning 2904 2456 2697 2350 2419

Resultat efter finansiella poster 39 100 148 -161 -72

Resultatdisposition
Styrelsen fOreslAr att till fOrfogande stàende vinstmedel (kronor):

balanseradvinst 1 543 399
Arets vinst 38860

1 582 259

disponeras sà att
i ny rakning Overföres 1 582 259

1 582 259

fOreningens resultat och stailning I Ovrigt framgàr av efterfOijande resultat- och balansrãkning med
tillaggsupplysningar.





HERTZOGA BK 2 (7)
Org.nr 873200-9850

Resultatrakning Not 2015-01-01 2014-01-01

1 -2015-12-31 -2014-12-31

Nettoomsattning 2 904 026 2 455 908

Ovriga rörelseintäkter 328 291 363 028

3232317 2818936

Rörelsens kostnader

Ovriga extema kostnader -2 650 722 -2 188 773

Personalkostnader 2 -530 831 -519 361

Avskrivningar av materiella anläggningstillgángar 3 -11 946 -11 946

-3 193 499 -2 720 080

Rörelseresultat 3$ 818 98 856

Resultat fran finansiella poster

Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 1 025

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -15

42 1010

Resultat efter finansiella poster 3$ $60 99 $66

Resultat fore skaft 38 $60 99 866

Arets resultat 3$ $60 99 $66
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HERTZOGA BK 3 (7)

Org.nr 873200-9850

Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGANGAR

Anlãggningstiltgángar

Materiella antäggningstitlgângar

Byggnader 4 164632 176578
164632 176578

Finansietla antüggningstittgângar

Andra làngfristiga värdepappersinnehav 12 363 12 363

12363 12363

Summa anläggningstillgángar 176 995 18$ 941

Omsaftningstillgängar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12827 11 000

Aktuella skattefordringar 2 069 269

Ovriga fordringar 3 848 10 568

Förutbetalda kostnader och upplupna intkter 15 304 20 072

34 048 41 909

Kassa och bank 1 469 266 1 521 257

Summa omsäftningstillgàngar 1 503 314 1 563 166

SUMMA TILLGANGAR 1680309 1752107
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HERTZOGA BK 4 (7)
Org.nr 8 73200-9850

Balansräkning Not 2015-12-3 1 2014-12-3 1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5

fritt eget kapitat

Balanserad vinst eller förlust 1 543 399 1 443 532

Arets resultat 38 860 99 $66
1 582 259 1 543 398

Summa eget kapital 1 582 259 1 543 398

Korifristiga skulder
Leverantörsskulder 10 195 52 731

Ovrigaskulder 10099 14960

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77 756 141 018

Summa korifristiga skulder 98 050 208 709

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1680309 1752107

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga





HERTZOGA BK 5 (7)

Org.nr 8 73200-9850

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmãnna upplysningar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de berähas inflyta.

Ovriga tillgàngar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget aimat anges.

Redovisningsprincipema är oförändrade j ämfört med foregàende r.

Periodisering av inkomster och utgifier har skett enligt god redovisningssed.

Intäkter har tagits upp till verldigt värde av vad som erhAllits eller kommer att erh1las och redovisas i

den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelama kommer att tillgodogöras bolaget och

intäktema kan beräknas pa ett tillforlitligt sätt.

Nyckeltalsdefmitioner
Nettoomsattning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointàkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men fore extraordinära intäkter och kostnader.
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HERTZOGA BK 6 (7)

Org.nr 873200-9850

Not 2 Anstãllda och personalkostnader
2015 2014

Medelantalet anställda

Man 2

1 2

Loner och andra ersättningar samt sociala kostnader

inidusive pensionskostnader

Loner och andra ersättningar 389 353 501 482

Sociala kostnader och pensionskostnader 141 478 184 463

(varav pensionskostnader) (13 103 22 452)

lotala lOner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 530 $31 685 945

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar
Anlaggningstillgangar skrivs av enligt plan Over den fOrväntade nyttjandeperioden med hansyn till

vasentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anlaggningstillgángar

Byggnader 3 %

Not 4 Byggnader och mark
2015-12-31 2014-12-31

Ingäende anskaffningsvarden 260 200 260 200

Utgàende ackumulerade anskaffningsvàrden 260 200 260 200

Ingàende avskrivningar -83 622 -71 676

Arets avskrivningar -11 946 -11 946

Utgãende ackumulerade avskrivningar -95 56$ -83 622

Utgãende redovisat värde 164 632 176 57$
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HERTZOGA BK 7 (7)

Org.nr 873200-9850

Not 5 förändring av eget kapital
Balanserat Arets

resnitat resultat

Belopp vid árets ingàng 1 443 532 99 866

Disposition av foregáende
árs resultat: 99 866 -99 866

Arets resultat 38 860

Belopp vid ãrets utgáng 1 543 39$ 3$ $60

Karistad den 16 mars 2016

Jens Waliner Lars-Gunnar Andersson

Vice Ordförande fotboll Herr

Tom Erlandsson Johan Tömgren

Kassör Innebandyansvarig

Maria Valentin Lars B Karisson

Fotboll Dam Ordförande

Sara Kilström

Marknad

Mm revisionsberättelse har lãmnats den 24 mars 2016

Tomas Fridh
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till styrelsen I HERIZOGA BK

Org.nr 873200-9$50

Rapport om rsredovisningen
Jag har utfZ5rt en revision av ãrsredovisningen fOr HERTZOGA BK for räkenskapsãret 2015.

Styretsens ansvarfor ársredovisningen

Det är styrelsen som liar ansvaret for all uppratta en ãrsredovisning som ger en räffvisande bud enligt

ârsredovisningslagen och fOr den intema kontroll som styrelsen bedOmer at nodvandig fOr att upprätta en

ârsredovisning som inte innehãller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller

pãfel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om ârsredovisningen pa grundval av mm revision. Jag har utfOrt revisionen

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed I Sverige. Dessa standarder kräver attjag

fl5ljer yrkesetiska krav samt planerar och utfOr revisionen fOr all uppnã rim hg säkerhet att

arsredovisningen inte inneháller vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika ãtgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information

I ârsredovisningen. Revisom väljer vilka ãtgarder som ska utfOras, bland annat genom att bedOma

riskerna for vasentliga felaktigheter I ãrsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa

fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta fOr

hur fOreningen upprättar ãrsredovisningen fOr att ge en rättvisande bud i syfte all utforma

granskningsatgarder som är andamãlsenliga med hansyn till omstandiglieterna, men inte I syfte all gora

ett uttalande om effektiviteten i foreningens intema kontroll. En revision innefattar ocksã en utvardering

av andamalsenligheten i de redovisningsprinciper som liar använts och av rimligheten i styrelsens

uppskattningar I redovisningen, Iiksom en utvardering av den Overgripande presentationen i

ãrsredovi sningen.

Jag anser all de revisionsbevis jag hat inhämtat är tillrackliga och andamalsenliga som grund fOr mina

uttalanden.

Ultatanden
Enligt mm uppfattning hat ãtstedovisningen upprattats i enlighet med ârsredovisningslagen och ger en i

alla vasentliga avseenden rällvisande bild av fOreningens finansielta staitning pet den 2015-12-31 och av

dess finansiella resultat fOr ãret enligt ãrsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

UtOver mm revision av ârsredovisningen harjag även utfOrt en revision av styretsens forvaitning for

HERTZOGA BK fOr rakenskapsãret 2015.

HERTZOGA BK, Org.nc 873200-9850
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Styretsens ansvar
Det är styr&sen som bar ansvaret for forvaitningen enligt lagen och fdreningens stadgar.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är aft med rimlig säkerhet uftala mig om huruvida jag vid mm granskning funnit aft nãgon

ledamot av styrelsen handlat I strid med Jagen eller foreningens stadgar. Jag bar utfl5rt revisionen enligt

god revisionssed i Sverige.

Som underlag ffir mitt uftalande om forvaitningen bar jag utOver miii revision av rsredovisningen

granskat vasentliga besiut, ãtgarder och ft5rhãllanden i foreningen fOr aft kunna bedOma om flagon

styrelseledamot är ersaftningssky]dig mot fOreningen eller om det finns skäl ffir entledigande.

Jag har även granskat om nâgon styrelseledamot pa annat saff har handlat i strid med lagen, stadgama

eller ãrsredovisningslagen.

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamàlsenliga som grund fOr mitt

uftalande.

Uttalande
Enligt mm uppfattning bar styrelseledamOtema inte handlat i strid med lagen om ideella t5reningar,

stadgama efler ârsredovisningslagen.

Kartstad den 24 mars 2016

Tomas Fridh
Auktoriserad revisor

I-JERTZOGA BK, Org.nr 873200-9850
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