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1. Den Ljusblå Vägen
1. 1 Varför ett dokument som detta?
Den Ljusblå Vägen är ett dokument som beskriver hur Ljunghusens Handbollsklubb,
LHK, fungerar och vad föreningen står för samt styr efter. Dokumentet är framtaget
för att uppnå följande huvudsyften:


På ett lättförståeligt sätt ge alla som är intresserade av LHK en enkel och
snabb bild av hur föreningen fungerar.



Skapa enhetlighet inom LHK.



Vara ett stöd för alla som på ena eller andra sättet är en del av föreningen.

Den Ljusblå Vägen ska vara ett levande dokument som används aktivt inom
föreningen. Det ska uppdateras och revideras vid behov i samband med LHK:s
årsmöte.

2. Om LHK
2.1 Bakgrund
LHK bildades 2002 och är den enda handbollsföreningen i Vellinge kommun. Från
starten var föreningens färger grönt och vitt men ändrades så småningom till
himmelsblått, tanken bakom detta var att enbart himlen kunde sätta gränser för
klubben!
”LHK är mer än handboll” är en grundtanke inom föreningen och för detta koncept,
att jobba aktivt med de sociala aspekterna av idrotten, fick LHK en utmärkelse 2009.
Utmärkelsen, ”Framtidens Förening” delades ut av Skånes Handbollsförbund.

2.2 Föreningsidé - varför finns LHK till?
”Inom LHK förmedlar vi det roliga med handbollen och det positiva med att tillhöra en
förening med god gemenskap. Här utvecklas vi både idrottsligt och socialt – LHK är
mer än handboll.”

2.3 LHK:s organisation
Liksom många andra föreningar är LHK en ideell, allmännyttig förening vilket innebär
att den inte har kommit till av personliga eller ekonomiska skäl utan av ett
gemensamt intresse. I detta fall av handboll och av viljan att göra något gott för barn
och ungdomar med idrotten som bas.
Det högsta beslutande organet i LHK är årsmötet och mellan årsmötena är
föreningen organiserad enligt följande:

Styrelse

Kanslist

Handboll

Valberedning

Arrangemang

Marknad

2.3.1 Organisationen kring lagen
För att lagen ska fungera optimalt bör det finnas 2-4 tränare och ledare till hands
med väl uttalade arbetsroller sinsemellan.
Ett lag fungerar inte bara med sina tränare och ledare utan det krävs också att
föräldrar ställer upp för laget vid behov, det kan röra sig om att stå i kaféet, sitta som
funktionär vid hemmamatch eller köra till bortamatcher för att nämna något.
En ideell allmännyttig förening fungerar precis på detta vis, med ett gemensamt
engagemang från alla som är en del av föreningen. ”Om många gör lite behöver inte
få göra allt” är en grundtanke LHK har när det gäller engagemang.

2.4 Sponsring
I LHK går den ekonomiska sponsringen från företag, fonder och annat till föreningens
alla lag, det går inte att ekonomiskt sponsra ett specifikt lag.
Grundtanken kring detta är att det finns risk för en ojämn ekonomisk fördelning om
man jobbar med lagsponsring och denna ojämna fördelning kan på sikt missgynna
klubbkänslan.
LHK jobbar inte med att ungdomarna skall sälja bingolotto, kläder, bullar, ostar etc.
utan LHK jobbar aktivt med att få ekonomiskt stöd till hela föreningen och vår största
sponsring kommer ifrån vårt LHK Kafé och föräldrar som bakar till hemmamatcher.

2.5 LHK kafé
I samband med matcher och arrangemang inom föreningen har LHK kafé öppet, där
ska säljas sund mat och dryck till spelare och besökare.
Grundtanken är att det ska vara ett fräscht och inbjudande kafé där vi även skall
erbjuda nyttiga alternativ som exempelvis frukt och grovt korvbröd. De kakor som vi
säljer skall vara hembakade och vi skall erbjuda glutenfritt.

Kaféet skall inte innehålla Chips eller smågodis, det som säljs i kiosken skall vara
någon form av naturgodis samt att vi gör undantag för kexchoklad.

2.6 Fotografering
Varje höst så arrangerar LHK fotografering av alla lag, det tas både lagfoton och
porträttfoton. Bilderna används till LHK hemsida och i vårt medlemsregister, föräldrar
ges även möjlighet att köpa bilderna och det är så klart frivilligt.

3. Den idrottsliga vägen
3.1 Idrottsliga målsättningar
LHK ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som gör att det är roligt att träna och
spela handboll. Föreningen ska utbilda sina spelare till att vara duktiga tekniskt,
taktiskt och fysiskt. LHK satsar på bredden och vi vill vara en god plantskola så att så
många som möjligt fortsätter att spela ända upp på seniornivå.
LHK ska verka för att sprida intresset för handbollen inom och utanför klubben och
sträva efter att ge så många som möjligt chansen att träna och spela handboll samt
att skapa ett livslångt intresse för denna positiva sport hos våra medlemmar.
Föreningen ska bygga sin verksamhet långsiktigt och inser att det inte finns några
genvägar till framgång. Med en väl fungerande verksamhet och genom att hålla sig

inom ramarna för detta dokument är målet att uppnå så goda idrottsliga resultat som
möjligt i varje åldersgrupp och vid varje enskilt tillfälle.

3.2 Övergripande riktlinjer för handbollsutövande
LHK stödjer/verkar efter Svenska Handbollsförbundet riktlinjer när det gäller
handbollsutövande i de olika åldrarna. Inom svensk handboll skiljer man på barnungdoms- och vuxenhandboll. Barnhandboll utövas av barn upp till 12 år.
Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 13-18 år och vuxenhandboll utövas
från 19 års ålder och uppåt.

Barnhandbollen ska kännetecknas av en individuell, motorisk utveckling med leken
som arbetsmetod och bollen som redskap. Träningen av barn ska kännetecknas av:


Hög aktivitetsgrad



Hög bollkontaktsgrad



Hög rolighetsgrad

För att behålla barn inom vår verksamhet är det viktigt att tillgodose barnens behov
och att verksamheten genomförs på barns villkor. Exempel på barns behov är att:


Få vara aktiv och i rörelse, helst med boll



Känna sig trygg i gruppen



Det är ordning och reda



Bli sedd under träning och match



Få pröva på nya utmaningar



Kämpa, känna glädje och vinna matcher, men också att lära sig förlora



Ha roligt, är det inte roligt stannar man hemma!

Inriktningen på ungdomshandbollen ska kännetecknas av en ökad motorisk och
koordinativ färdighetsutveckling. Leken och glädjen i att utöva idrott ska med bollen
som redskap försätta den individuella fysiska och tekniska utvecklingen. I 15-16
årsåldern är det viktigt att börja förbereda spelarna för den kommande fysiska
träningens alla moment.
Träningen av ungdomar ska kännetecknas av följande:


Hög rolighetsgrad



Hög aktivitetsgrad



Hög bollkontaktsgrad



Individuella utvecklingsmål



Hög attitydsgrad (alltid göra sitt bästa)

Spelaren ska utvecklas till:


Vilja bli så bra som möjligt



Vilja träna mycket och att vilja stegra träningsmängden efterhand



Kunna äga sin träning – veta hur och vad man ska träna



Kunna äga de situationer som uppstår under spelet

3.3 Etik och moral på handbollsplanen
En LHK-are ska alltid hålla sig till rent spel på handbollsplanen, all form av fusk eller
annat som är moraliskt oriktigt tar föreningen bestämt avstånd från.
En LHK-are visar alltid respekt för sina medspelare, motståndare, domare och andra
som man kommer i kontakt med vid matcher och träningar. Vårdat språk är en
självklarhet och det är ett gemensamt ansvar för alla att skapa en positiv
handbollsmiljö. Ledare, tränare och föräldrar inom föreningen bör naturligtvis föregå
med gott exempel och agera med sunt förnuft. Barn och ungdomar ser och lär hur
vuxna gör – ibland mer än vad man tror.
Bu-rop eller andra negativa uttryck vid matcher gynnar inte den läktarkultur LHK
strävar efter och det är därför inte accepterat, som supporter ska man i stället ha som
mål att stötta hela laget med positiva tillrop och vara ett stöd i både med- och
motgång.
Det är en självklarhet för alla LHK-are att vara rädda om sporthallar och skolor där vi
tränar och spelar matcher. Naturligtvis är detta lika viktigt när vi är ute på cuper och
annat där vi är ”gäster” i andra föreningars ”hem”. Alla LHK-are ska lämna efter sig
hall, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen i ett sådant skick att nästa
tjej eller kille blir glad över att komma till sin träning eller match.

3.4 Matchningspolicy
Det är alltid tränarna/ledarna som avgör vem det är som ska spela matcher.
Träningsflit och träningsintensitet samt uppförande är avgörande för matchspel, detta
innebär att det räcker inte bara med att vara närvarande för att få spela match utan
man måste även vara aktiv och delaktig i träningarna och en bra lagkamrat. LHK
stävar efter att alla träningsflitiga spelare ska få lika mycket speltid sett över en hel
säsong.
LHK förespråkar samarbete över lag- och åldersgränserna men detta får inte göras
för att ”toppa” ett lag. Inlåning av spelare till annat lag än det egna är endast
accepterat om det är brist på spelare i något lag och hjälpen behövs för att kunna
genomföra en match eller cup. Ordinarie lagmedlemmar ska aldrig drabbas genom
att ställas åt sidan för att inlåning skett.
Seriespelet ska ses som en del av träningen. Har LHK många spelare i en årskull
ska man anmäla så många lag till seriespel så att alla som tränar lika ofta och flitigt
ska få spela ungefär lika mycket totalt över säsongen, det är dock viktigt att även de
som inte tränar så ofta men tränar så ofta de kan ska få spela match. Har man mer
än ett lag är fasta lag (förstalag, andralag) inte tillåtet utan tränarna tar ut laget inför
varje enskilt matchtillfälle efter dessa grundkriterier:




Medlemsavgiften ska självklart vara betald.
Kvalitet på motståndarlaget, anpassa laguttagningen efter motståndet.
Nuläget hos spelarna i det egna laget, det vill säga spelarnas träningsflit,
inställning och vilja.

Även vid cuper ska mer än ett lag anmälas om antalet spelare är så pass stort att det
är möjligt. Målet är att alla spelare ska få så mycket tid på handbollsplanen som
möjligt, det är där man utvecklas som mest, inte på bänken. Här vilar ett stort ansvar
på spelare/föräldrar på så sätt att om man har anmält sitt intresse av att vara med på
en cup och lag är anmälda av tränarna så går det inte att dra sig ur i sista stund (om
det inte rör sig om sjukdom eller annat som inte går att styra över). Drar man sig ur
på detta vis drabbar det hela laget genom att man får spela utan avbytare eller i
värsta fall att man måste dra laget ur cupen.
Alla spelare som är uttagna till matchspel ska få garanterad speltid (undantag USM).
Hur mycket speltid beror på matchsituationen och läget i laget och det är upp till
tränaren att avgöra.

3.5 Klädpolicy
Det ska finnas en enhetlighet i klädsel när spelare och tränare åker iväg för att
representera LHK. Föreningen har ett samarbete med Hummel och Sefax när det
gäller profilsortimentet och genom LHK-shopen på föreningens hemsida går det att
köpa från detta sortiment till föreningspriser. För nya medlemmar finns matchställ att
låna tills dess att man köpt sitt eget, man köper eget matchställ från det året då man
är PD1/FD1 ungdom (10 år). Klubben tillhandahåller med matchkläder till de som är
yngre och spelar på liten plan.
Matchställ består av:
 Ljusblå matchtröja Hummel enligt sortiment (efternamn på ryggen)
 Svarta matchshorts Hummel enligt sortiment (tröjnummer på framsidan)
 Svarta strumpor med vita pilar Hummel enligt sortiment
Har man LHK-overall ska den alltid användas när man åker iväg på cup och vid
andra tillfällen när man representerar föreningen. All spelarutrustning bekostas av
spelaren själv, till subventionerade föreningspriser.
För tränare och ledare gäller att man alltid är iklädd LHK ledartröja och ledaroverall i
samband med matcher och andra tillfällen då man representerar föreningen.
Ledarkittet består av:
 Ledartröja Hummel, en svart och en vit enligt sortiment
 Svart ledaroverall Hummel enligt sortiment
 Svart ryggsäck Hummel enligt sortiment
Ledarkläder bekostas alltid av klubben.

3.6 Tänkvärt
3.6.1 Spelare
Vi vill gärna att man som spelare har som mål att närvara på samtliga
träningstillfällen, det är då man utvecklas som allra bäst. Självklart så tränar man inte
när man är sjuk och lika självklart är det att man alltid är i tid till träningar och matcher
och väl där ska man vara aktiv och delaktig. Är man förhindrad att komma till en
träning eller match så meddela detta till tränarna i så god tid som möjligt.
Glöm inte bort att handboll är en lagsport och varje spelare har ett ansvar i detta.
Bidra med din del för att det ska fungera i gruppen och för att du och laget ska
utvecklas så väl som möjligt.
Tänk på planeringen inför träning och match. Hur man äter, dricker och sover spelar
stor roll för hur man mår och presterar, att lägga sig i tid om man ska upp tidigt för en
match är en självklarhet, likaså att man inte äter godis eller dricker läsk mellan
matcher när man är i väg på cup. Det är varje spelares (föräldrar till de mindre
årskullarna) ansvar att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar för att orka!
Om man har för avsikt att sluta spela handboll eller byta förening gör man detta alltid
i samband med att säsongen är över (april), aldrig mitt i en säsong, självfallet är flytt
och sjukdom/skada undantaget detta. Det är jätteviktigt att man har en dialog med
tränarna så att det inte kommer som en överraskning när säsongen börjar.

3.6.2 Tränare
Ge samma förutsättningar till alla spelare i laget och tänk på att det inte finns något
facit för hur och när barn och ungdomar utvecklas. I samma åldersgrupp kan det vara
stor variation på både den motoriska och den sociala utvecklingen.
Kom väl förberedd till träningar och matcher och gör vad du kan för att skapa de
bästa av förutsättningar för laget.
Var lyhörd för all typ av mobbing och utanförskap i laget, vid minsta tendens till detta
– reagera och agera direkt. Alla LHK-are ska känna sig trygga i samband med sitt
handbollsutövande.
Ta varje tillfälle i akt att gå på de utbildningar som klubben bekostar för att utvecklas i
rollen som tränare och ledare.

3.6.3 Förälder
Som förälder till ett idrottande barn är man en viktig person, det gäller att stötta i
både med- och motgång och vara noga med att man är just den supporter som ens
barn vill att man ska vara. Det bästa sättet att ta reda på detta, hur man ska agera, är
att fråga sitt eget barn, annars är det lätt att det blir ens egna mål och behov som
uppfylls och inte barnets.

Att stötta i medgång är lätt, i motgång lite svårare. Glöm inte bort att i idrottens värld
vinner man ibland och förlorar ibland, det är en del av spelet. Att ta en förlust är
något som alla måste lära sig och tänk på hur du som förälder pratar med ditt barn
kring detta, peppa i motgång.
Ibland kan man som förälder behöva påminna sitt barn om hur viktigt det är att
förbereda sig inför träning och match, att lägga sig i tid, äta och dricka rätt samt se till
att man gör vad man kan för att ge sin kropp bästa möjliga förutsättningar.
Att vara förälder till ett idrottande barn i en ideell förening innebär att man går in och
stöttar laget/föreningen vid behov där det behövs, det kan vara att stå i kaféet i
samband med matcher, köra till bortamatcher eller sitta som funktionär för att nämna
något. Ett föräldraengagemang är ett måste för att en ideell förening ska gå runt.
Glöm inte bort att tiden man har tillsammans med sina barn och ungdomar på detta
vis är relativt kort så missa inte chansen!

3.7 Drogpolicy
Idrott och droger (tobak, alkohol, övriga droger samt dopingmedel) hör inte ihop och
LHK ska verka för en sund och drogfri miljö för sina medlemmar. Självklart får inga
droger förekomma före, under eller efter träning och matcher. Detta gäller alla,
oavsett ålder.
Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för att
köpa på Systembolaget. All förekomst av alkohol eller andra droger av våra
ungdomar under 18 år som upptäcks, rapporteras till föräldrarna, detta görs i allra
största välmening, eftersom vi bryr oss.
Som tränare och ledare är det viktigt att vara en förebild när det gäller droger och
målet är att alla vuxna i föreningen ska verka för, så gott man kan, att LHK:s barn
och ungdomar avstår från droger av alla slag. Iklädd LHK-kläder representerar man
alltid föreningen och då gäller nolltolerans på alla sorters droger vid alla tillfällen.
Vid hemmamatcher och träningar ska rökning ske utanför skolans och hallens
område, detta innebär då självklart att rökning inte är tillåtet utanför våra sporthallar.

3.8 Policy när det gäller körningar
När man är ute och kör på vägarna till bortamatcher och cuper med barn och
ungdomar i bilen är det en dyrbar last man har med sig. Självklart följer föraren alltid
de föreskrivna lagarna som att hålla hastigheten och se till att alla i bilen eller bussen
har säkerhetsbälte på sig.
Tänk på att aldrig erbjuda dig att köra ”dagen efter” utan var säker på att du alltid är
en så bra och uppmärksam bilförare som möjligt.

4. Den sociala vägen
4.1 Sociala målsättningar
LHK ska vara en öppen och välkomnande förening som sätter klubbkänslan högt.
Gemenskap, delaktighet och engagemang är viktiga ledord och det gäller inom alla
grupper såsom spelare, tränare/ledare och föräldrar.
I LHK är alla människor lika mycket värda och alla tendenser till mobbing eller
kränkningar ser föreningen allvarligt på. Att vara en god kamrat är en självklarhet och
alla kan bidra med sin del i detta för att skapa en god stämning inom föreningen.

LHK är mer än handboll och föreningen ska ha som mål att utveckla sina medlemmar
även utanför handbollsplanen. Att ”växa” som människa är nog så viktigt som att
”växa” som handbollsspelare.

4.2 Klubbkänsla och gemenskap
Att tillhöra en idrottsförening är så mycket mer än att utöva en sport. Det innebär
bland annat att vara del av en gemenskap. För att stärka klubbkänslan och
gemenskapen inom LHK anordnas varje säsong två stående arrangemang inom
föreningen samt en gemensam cup


LHK Summer Camp. Vid uppstarten för varje ny säsong anordnas ett läger för
alla klubbens spelare och tränare, här bildas lag över ålders- och
könsgränserna för att lära känna varandra inom föreningen.
Samarbetsövningar och handbollsmatcher i mixade lag är stående på
programmet för denna dag.



Handbollens Dag. Som avslutning på säsongen anordnas denna dag då
spelare, tränare, föräldrar, släkt och andra LHK-vänner samlas för en dag i
handbollens och gemenskapens tecken. Matcher spelare mot föräldrar är ett
populärt inslag denna dag.



Gemensam cup. Varje säsong så åker LHK på en gemensam cup, säsong
2015/2016 så valde vi Bohuscup. Vi åker upp i gemensamma bussar och bor
tillsammans på samma skola.

Förutom detta anordnas varje säsong även träffar och föreläsningar för både spelare,
ledare och föräldrar, allt med ett syfte – att vi är EN förening och att vi tillsammans
bygger klubbkänslan.

4.3 Kommunikation
LHK ska ha som mål att regelbundet informera sina medlemmar om vad som händer
och sker inom föreningen, detta görs enklast genom föreningens hemsida
www.lhk.nu och/eller via mejl. Varje lag har en egen lagsida på vår hemsida där
tränarna lägger ut information till det enskilda laget. Kommunikationen är viktig för att
skapa delaktighet och för att väcka engagemang.
LHK finns även på sociala medier. På instagram så förmedlar vi vår handbollsvardag,
det är bilder ifrån träningar, seriematcher, träningsläger, cuper eller en ledarträff. På

facebook lägger vi ut information om viktiga händelser och lägger ut summeringar
ifrån större event som LHK har deltagit på.
En förening där alla är överens och tycker lika alltid finns inte, en öppen och rak
kommunikation förespråkas inom LHK, i alla led, oavsett vad det gäller. Om och när
det uppkommer något som man ställer sig frågande till så ta kontakt med berörd
person/personer och då helst genom samtal. Mejl är ett bra sätt att gå ut med
information på men när det gäller att ta upp ett problem kan många gånger mejl bli
feltolkade, ord och formuleringar i detta forum kan ibland skapa onödiga
missförstånd.
Information och kallelser går oftast ut från tränare/ledare till spelare/föräldrar via mejl
och vänligen respektera våra ideella ledares tid genom att ni spelare/föräldrar svarar
på dessa mejl så att ledarna slipper lägga tid och energi på att jaga in svar på till
exempel kallelse till matcher.

5. Ljusblå framtid
5.1 Vision - vad önskar sig LHK i framtiden?
”Mer bra handboll åt flera”
Att sprida intresset för handbollen och för LHK ska vara ett aldrig sinande arbete.
Handboll är kul och det är vår uppgift att väcka och behålla intresset för denna
positiva sport hos barn, ungdomar och vuxna.
5.2 Hur når LHK dit?









Fler träningstider
Lag i alla åldersgrupper
Både tjejer och killar i verksamheten
Skolsamverkan
Kontinuerlig rekrytering (spelare, tränare/ledare)
Samarbete med andra föreningar
Utbildningar, tränare/ledare
Utbildningar, organisationsledare

5.3 Blickar framåt

Säsong
2017/2018
Säsong
2016/2017

Säsong
2014/2015
160 aktiva
ungdomar

6 lag i
seriespel
1 Bollskola

Säsong
2015/2016

240 aktiva
ungdomar

200 aktiva
ungdomar

8 lag i
seriespel

6 lag i
Seriespel

1 Bollskola

280 aktiva
ungdomar
10 lag i
seriespel
1 Bollskola

3
Bollskolor

5.4 Rosenberg på besök

På en helt vanlig Måndagsträning i oktober 2015 så stövlade Markus Rosenberg in
och överraskade A-pojkarna.
Anledning är Svenska spels projekt Gräsroten där man väljer ut mindre klubbar som
får besök av en känd idrottsman/kvinna som är med på en träning.
”Det var jättekul att överraska grabbarna för jag vet hur mycket det betydde själv som
ung när Malmö FF kom på besök. Killarna var ruskigt bra och jag hade inte mycket
att sätta emot, även om det gick bättre än förväntat. Klistret var svårast att bemästra,
förklarade Markus Rosenberg.”

WWW.LHK.NU

