
Nyheter från Ljunghusens HK 
Nr 2 2020



Nyhetsflash
Serierna drar igång!

Nu har seriespelen dragit igång för de flesta av 
våra lag. Efter en annorlunda vår och sommar ser 
nog många av oss fram emot att komma igång 
med matchspel. För våra egna sammandrag 
behöver vi tänka till lite extra kring arrangemang 
och café. Bland annat ska en matchvärd utses 
som håller koll på att arrangemanget flyter på 
som det ska. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer och den information som kommer från 
Skånes Handbollsförbund. Ledarna i respektive 
lag informerar vidare om rutiner kring detta. 

USM

Våra lag har varit med i USM 14 år och både flick-
och pojklaget vann sina respektive grupper! Vi 
ser fram emot steg 2 i november. Dessa matcher 
går att följa online på SolidSport.

Bollskola

Bollskolan är igång för våra yngsta 
handbollsspelare. Träningen hålls på lördagar kl
9-10 i Ljungenskolans sporthall. Vi tränar 
handboll under roliga former och har kul 
tillsammans. Är du född 2013/2014 är du varmt 
välkommen att testa på!

Vellinge sporthall

Vi har fått halltider i Vellinge sporthall. En 
superfin hall som vi även kan använda till mindre 
sammandrag och träningsmatcher. Kul att vi nu 
är verksamma även i Vellinge! 



Förlängt avtal med Toppen
Det är med stor glädje vi kan meddela att Toppen Ica Kvantum har valt att 
stötta oss i ytterligare tre säsonger som Guldsponsor.  Stödet betyder oerhört 
mycket för en ideell förening och med detta kan vi fortsätta vår resa med att 
sätta LHK på kartan i Vellinge kommun. 

"Vi uppmuntrar till rörelse och en hälsosam livsstil och syns gärna i 
sammanhang som uppmuntrar till träning och gemenskap. Så istället för att 
lägga pengarna på annonser i dagspress lägger vi dem hos föreningarna i 
Höllviken. Det tror vi i längden är mest hållbart", säger Jens Bertilzon, VD Ica 
Toppen.

Tack till Jens Bertilzon och Ica Toppen, vi ser fram emot att stärka vårt 
samarbete ytterligare under kommande tre säsonger!



LHK i Lokaltidningen
Lokaltidningen Vellinge var och gjorde ett reportage om vår förening häromveckan. Så roligt 
att vi får lite uppmärksamhet och genom ett av våra fantastiska tjejlag dessutom. Ni kan 
läsa artikeln genom att ladda ned Lokaltidningens app nedan:
AppStore
https://apps.apple.com/us/app/lokaltidningen/id1313282658

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.lokaltidningenpola.areader

https://apps.apple.com/us/app/lokaltidningen/id1313282658
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.lokaltidningenpola.areader


F06/07/08 Guld i Göteborgs Cup!

Båda LHK lagen gick obesegrade genom gruppspelet och slutade 
som gruppettor. Trots tufft motstånd gick tjejerna obesegrade 
även genom slutspelet, fram till semifinalen där LHK 1 mötte LHK 
2. Väl i finalen vann LHK 2 en välförtjänt guldpokal!

Grattis tjejer!



Engagemang i föreningslivet

Ljunghusens Handbollsklubb är en verksamhet som drivs av ideella krafter. Alla våra 
träningar, tävlingar och aktiviteter är beroende av att ideellt arbete utförs för att få 
verksamheten att fungera, annars skulle föreningen snabbt gå under. Den enskilt största 
ideella insatsen görs av våra ledare, som lägger ner flertalet timmar varje vecka på att 
förbereda träningar, planera inför matcher och cuper, upprätthålla kontakter med andra lag, 
delta i utbildningar, uppdatera sig kring svensk handboll och inte minst ha kontakt med 
föräldrar. 

Att låta sitt barn utöva idrott i en ideell förening betyder att man som förälder förbinder sig 
till ett engagemang, för att föreningen ska kunna bedriva träning, åka på cuper, utbilda 
ledare etc. Det finns olika nivåer på engagemang som passar alla föräldrar. Det kan vara 
alltifrån att man är lagförälder, bakar till en hemmamatch, koordinerar skjuts till bortamatch, 
ordnar pizzakvällar, ställer upp som hjälptränare, stöttar ledarna vid hemmamatcher. Allt är 
av värde!  På så vis hjälper ni era barn att utöva sin idrott!

Vårt yngsta lag idag är FP 13/14 som från och med nästa år ska börja spela lite matcher, och 
då behövs det även föräldrar som engagerar sig i rollen som tränare/ledare. Av FP 13/14-
gruppen ska det så småningom bildas fyra lag. Det är därför helt nödvändigt att ni föräldrar 
ställer upp och engagerar er på olika sätt för att allt skall fungera och samtidigt hjälper ni till 
att utveckla föreningen i positiv riktning. 

Majoriteten av styrelseledamöterna har suttit flera perioder och bidragit till föreningens 
utveckling de senaste åren. Vårt medlemsantal har ökat stadigt och en fungerande 
föreningsstruktur har byggts upp.

Flertalet av ledamöterna har uttryckt en önskan att stiga av vid nästa årsmöte och låta de 
yngre lagens föräldrar ta vid för att fortsätta utveckla föreningen. 

Är ni intresserade av att vara med i LHK:s utveckling och delta i styrelsen, kontakta 
valberedningen, Alexander Velevski alexander.velevski@gmail.com

Önskar er en fortsatt skön höst med massor av handboll!

/Styrelsen

mailto:alexander.velevski@gmail.com


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
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