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Välkommen våren

Hej alla LHK:are! 

Det blev en annorlunda start på denna 
termin men skönt att vi ändå kunnat 
träna på nästan som vanligt. Ni är 
verkligen duktiga som håller i och håller 
ut. Och vi håller alla tummar och tår för 
att vi snart ska kunna spela matcher igen! 

Snart börjar utomhussäsongen och då ser 
vi fram emot att spela lite beach-
handboll i solskenet!

En av våra fokuspunkter framöver är att 
bilda en ny styrelse som kan ta över 
stafettpinnen från de som nu lämnar 
efter långt engagemang i föreningen. Den 
nya styrelsen har mycket spännande 
framför sig och här har DU chansen att 
vara med och påverka handbollens 
framtid på Näset. Mer om detta längre 
fram i detta brev. 

Viktigt för föreningens fortsatta 
utveckling är att fokusera på tillväxt. 
Bland annat gör vi detta genom vår 
bollskola, en ny sådan kickar igång till 
hösten för de som är födda -15. Just nu är 
vi även ute i skolorna för att göra reklam 
för både oss och sporten handboll genom 
att presentera ett kul koncept som heter 
Streethandboll. Läs mer längre fram. 
Hjälp oss gärna genom att dela och sprida 
handbollen på Näset! Vår tredje 
fokuspunkt är engagemang.
Utan er föräldrar, ledare och övriga 
partners blir det svårt att bedriva idéell
handbollsverksamhet. Investera i ditt 
barn och engagera dig, stort som smått –
allt är välkommet och ju fler vi är desto 
enklare blir det!

Nu när vi börjar att vara utomhus mer, ha 
gärna en handboll i närheten, öva på att 
studsa och kör lite passningar i 
trädgården. Ja – ni föräldrar också! Gör 
mycket för känslan och bollsäkerheten.

Ha en riktigt fin vår!

/Styrelsen



Valberedningen
har ordet

Hej alla LHK medlemmar!

Mitt namn är Alexander Velevski, jag är
ledare för F10 och har även hand om 
FP13/14.

Men, jag har även en annan viktig roll i
LHK, då jag leder valberedningsarbetet.

Valberedningens uppgift är att på
årsmötet, för deltagande medlemmar, 
ge förslag till nya ledamöter till styrelse
och till revisorer.

Arbetet har bedrivits under hösten 2020 
och även nu under våren 2021. Många
pusselbitar har fallit på plat men vi är
inte i mål än.

Inför nästa årsmöte behöver vi 2 nya
ledamöter och 2 nya suppleanter.

Valberedningen består idag endast av 
mig, och här önskar vi också att vi får in 
2 personer till.

Ni har alla barn i LHK, och är engagerade
i laget med att skjutsa till träning, baka
till matcher och vara matchdelegater. 
För att säkra att Vellinge har en
handbollsförening även i framtiden, 
behöver vi få fler att engagera sig i
föreningen.

Kontakta mig gärna för en pratstund
kring hur man kan engagera sig mer i
föreningen.

Bästa hälsningar Alexander



Fysutbildning med HK 
Malmö

I början av januari deltog några av oss från LHK i en digital fysutbildning
som arrangerades av HK Malmö tillsammans med Rob Haans. Rob 
presenterade en rad olika övningar som han har tagit fram. Dessa 
övningar är nu filmade och placerade på en övningsbank som ni alla får 
ta del av. Passa på att inspireras och använd er av denna övningsbank. 
Övningar är perfekta att väva in i handbollsträningen och bidrar till en bra 
fysisk grund för era spelare. Innehållet i utbildningen är skapade utifrån 
fyra frågeställningar:

• Hur kan vi aktivera och utveckla våra ungdomar fysiskt samtidigt som 
vi gör det roligt att träna?

• Hur förbereder vi dem inför att bli äldre ungdomsspelare och på sikt 
seniorspelare?

• Hur ger vi spelarna förutsättningar för att vara skadefria?

• Vilka egenskaper är det som oftast saknas hos spelarna när dem 
kommer upp i ålder?

Utbildningen är framtagen mellan HK Malmö och en person som heter 
Rob Haans. Rob har sin bakgrund inom kampsporten och har under sin 
karriär blivit världsmästare tre gånger i Ju jitsu.

Här är länk till övningarna:

https://vimeo.com/user/114289465/folder/3322591?fbclid=IwAR19ZWJO
VvjtSZBMGBSjhSJiisfcCTVn0CfCBKye7Ta1okYrEmBgvQ1oqW0

https://urldefense.com/v3/__https:/vimeo.com/user/114289465/folder/3322591?fbclid=IwAR19ZWJOVvjtSZBMGBSjhSJiisfcCTVn0CfCBKye7Ta1okYrEmBgvQ1oqW0__;!!AaIhyw!4fzeCO9aFeuAnhbaAiVO0u93A_ug-zPqD0trQXulLtghk8SzPIbJq3ph3rBG$


Streethandboll!
Häromveckan besökte vi Sandeplansskolans årskurs 3, 4 och 5, för att 
presentera Streethandboll. Vi vill vara med och väcka intresset för handboll i 
skolans värld och förhoppningsvis få fler barn och unga att ta steget vidare 
och prova på handboll.  

Streethandboll är enkelt och kul att spela på rasterna och alla kan vara med!
Under våren besöker vi fler skolor i Vellinge kommun och fortsätter med 
detta även till hösten. Vill du veta mer eller få besök på just er skola? 
Kontakta info@lhk.nu

mailto:info@lhk.nu


Sponsorer säsongen 2021/2022
Vi söker sponsorer och partners som vill stötta vår förening och vara med på vår resa framåt och 
bredda handbollen på Näset! Genom att vara sponsor bidrar du till en meningsfull sysselsättning 
för våra barn och ungdomar, du är med och stöttar våra engagerade ledare så att de kan fortbilda 
sig, du bidrar till att vi kan åka på turneringar, cuper och hålla i aktiviteter för våra duktiga 
handbollstjejer och killar. 

Inför kommande säsong finns det ett unikt tillfälle att synas som sponsor på vår matchtröja när 
det äntligen blir matchdags!

På nästa sida kan du läsa mer om våra sponsorpaket 



Guldpartner 25 000/år

- Exponering (primär) på matchtröjor (fram) 
och/eller träningsställ.

- Logo på banderoll i Halörhallen

- Logo på sponsortavla i Halörhallen

- Logo på www.lhk.nu

- E-postutskick till föreningens medlemmar

Silverpartner 15 000 SEK/år

- Exponering på matchtröjor. 

- Logo på sponsortavla i Halörhallen

- Logo på www.lhk.nu

- E-postutskick till föreningens medlemmar

Bronspartner 5000 SEK/år

- Logo på sponsortavla i Halörhallen

- Logo på www.lhk.nu

Kontakta Marknadsansvarig Caroline J 
Velevski på 0736-794 194 eller

på info@lhk.nu så träffas vi gärna och
berättar mer.

Tack för att du hjälper vår
förening att utvecklas!

http://www.lhk.nu/
http://www.lhk.nu/
mailto:info@lhk.nu


Styrelse och 
organisation

Ordförande Elin Persson

Kassör Peter Sjögren

Ledamot Anders Almén Team handboll

Ledamot Helena Persson Event

Ledamot Caroline Johansson 
Velevski

Marknad & sponsring

Ledamot Kristoffer Karlsson Team handboll

Ledamot Jeanette Carlström Event

Ledamot Matilda Ekvall Kanslist

Kontakt: info@lhk.nu

mailto:info@lhk.nu

