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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Funderade länge på hur jag skulle skriva denna “årgång” av 
verksamhetsberättelse jämfört med tidigare år. Med tanke på 
hur världen ser ut nu och inför den osäkerhet vi står inför har 
det varit svårt att lyfta fram glädjepunkter för det gångna året. 
Inget USM finalspel, inget slutspel för varken våra dam- eller 
herrlag, inställda cuper och svåra ekonomiska beslut. Helt 
enkelt, det har och är ett svårt år vi lämnar bakom oss och 
svårt att spekulera om hur nästa säsong blir.


Vad var då höjdpunkterna från den gångna säsongen, är det 
Maja Erikssons frikastmål i

säsongens första match, eller herrarnas vinst mot IFK 
Kristianstad, eller lyckan hos alla våra

duktiga ungdomsspelare över att få göra sitt första mål eller 
att man lyckas med den där ”flippen” man tränat på länge. 
Ja, det är nog så att inget som är bättre eller sämre än det 
andra. 


Att herrarna lyckades välta IFK Kristianstad och IFK Skövde med hela tio mål fick nog hela 
handbollssverige att “klia sig i huvudet”. Herrarna har i år blandat friskt mellan topprestationer och 
bottennapp. Det kanske är så det är när man är en förening på elitsidan som är på väg uppåt. 
Innan man blir stabil så är man lite ojämn och det måste få ta tid (även om vi är många som gärna 
hade sett det gå snabbare), det är liksom så det är. Hur som helst så är våra herrar kvar i 
Handbollsligan även nästa år och vi tror alla att prestationerna kommer att bli jämnare, och vem 
vet, kanske tar vi den där slutspelsplatsen som föreningen så gärna vill. 

På damerna har det varit ett jobbigt år med både tränarbyte och skador på bärande spelare. 
Ibland blir det inte som man tänkt sig och då är det bara att göra om och göra rätt och vara 
ödmjuka i det. Jag är helt övertygad om att våra damer kommer att göra en mycket bättre säsong 
2020/2021 än den som gick.


USM 2019/2020 kommer aldrig att få någon vinnare. Efter Covid 19 så valde förbundet att ställa in 
USM. Det var nog ett helt rätt beslut, men för de som kämpat och drömde om att få stå där i 
Uppsala och spela ett finalsteg så är det tufft. För vissa kommer aldrig möjligheten tillbaka 
medans för andra så kommer chansen igen. Jag är övertygad om att vi minst hade haft 1 
vinnande lag i år och minst 3 lag i finalspelet. Detta får sägas vara ett gott betyg även om det 
aldrig kan fastställas. 

För våra yngsta lag så har året “rullat” på som vanligt. Det är träningar, matcher, cuper och

möten. Just denna verksamhet är den som får en förening som vår att blomstra. Utan

denna del har vi ingen förening, då har vi ett projekt! Tack till alla er som ställer upp och får

denna bit att fungera så bra som den gör. Jag vet att man ibland känner sig “utlämnad”, svårt att 
hitta bollar & utrustning, men glädjen i barnens ögon säger allt – They love It! 


Till vår hjälp har vi sedan ett tag Sofia Berndtsson som föreningens Ungdomsansvarig. Sofia har 
kommit in i verksamheten väl och med sin kunskap och energi kommer hon betyda massor för 
oss alla i framtiden.


Under året som gått har föreningen haft och har utmaningar med diverse ekonomiska delar.

Dels har IOFF valt att ta bort ett bidrag man haft i alla år och dels har Skatteverket haft lite

synpunkter på vår vilken hyra som föreningen skall betala för att få träna och spela i ÖHK-hallen. 
Men på det stora hela så har föreningen gjort ett fantastiskt jobb för att ta oss

igenom detta. 


3



Jag vill verkligen lyfta fram två saker:


Allas energi i att sälja bingolotter vid jul, tack till Er! Ni förstår inte vilken insats ni gör för 
föreningen.

Arbete som gjorts med sponsorer och våra partners. Här hade vi satt höga mål inför året och vi 
lyckades. Stort tack till er som jobbar med detta. 

Så, vad kan vi förvänta oss av 2020/2021? Jag är ingen “spågubbe” men så mycket vet jag att 
föreningen står väl rustade inför framtiden både sportsligt och organisatoriskt. Det kommer att 
krävas mycket av oss alla under året, för att ta igen vad Corona ställt till med, men tillsammans 
vet jag att vi kommer att lyckas. Aldrig förr har beslutsamheten hos våra medlemmar, anställda, 
spelare varit större än just nu. Aldrig förr har längtan till matcher, cuper, USM och andra ligor varit 
större. Ge det bara lite tid så är jag övertygad om att till hösten kan vi njuta av handboll igen.


Kom ihåg, tillsammans är vi starka och inget Covid-19 skall få oss på fall!


Fredrik Blomberg

Ordförande Önnereds HK
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KLUBBEN 

Hur vi arbetar 
Styrelsen har det övergripande ansvaret och stämmer varje månad vid sina styrelsemöten av 
klubbens utveckling och resultat samt driver verksamheten framåt på framförallt lite längre sikt. 

Styrelsens ledamöter har under året ansvarat för olika områden enligt följande:


Fredrik Blomberg, ordförande

Michael Ziegler, sekreterare

Ann Spennare-Bengtsson, vice ordförande & Göteborg Cup

Pernilla Hallin, Idrottscenter West

Maria Clerbäck, Ungdom & Utbildning

Anders Tysk, Föreningsutveckling

Magnus Saxborn, Marknad, Sponsorer & Arrangemangsutveckling

Peter Larsson, Affärsutveckling inkl PSFAB

Johan Sylwan, Klubbchef, adj. i styrelsen (ekonomi)


För det handbollsmässiga, har ansvaret fördelats mellan Elit och Ungdom. På Elitsidan har Mikael 
Österwall varit ansvarig för vår herrverksamhet och Peter Larsson för vår dam verksamhet. På 
Ungdomssidan har Sofia Berndtsson ersatt Hamed Khazrai/Magnus Olsson under 
verksamhetsåret.


Inom föreningen verkar både anställda, ideella resurser och så kallade ”eldsjälar”. Verksamheten 
är givetvis väldigt beroende av att medlemmar trivs med att arbeta i föreningen och har lust att 
spendera mängder av ideella timmar i verksamheten med att t ex stå i klubbens café, sälja 
sponsring eller träna ett ungdomslag mm.


Områden med större insatser 
Handbollsverksamheten hanteras i första hand av elitansvariga och ungdomskommittén. 

Göteborg Cup drivs under hela året av en separat styrgrupp.

Arrangemangen (speaker, golvtorkning, entré, matchvärd, online-rapportering) runt våra elitlag 
sköts av vår arrangemangsgrupp.


Lovverksamhet & Sportscamp planeras och genomförs av ungdomsansvarig.


Externa arrangemang såsom Gothia Innebandy Cup & Bohus Cup har också drivits av föreningen 
i ÖHK-hallen.


Fastigheterna ingår i ett eget bolag med separat styrelse (PSF AB).


Känner du att du vill bidra inom något särskilt område? Hör av dig till någon av personerna ovan. 
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.


Daglig verksamhet, kafé och anställda

De första personerna man stöter på när man kommer till ÖHK-Hallen, är vår entrépersonal Mats 
Börjesson, Mehmed Duran och Janne Solveström. De jobbar i olika skift för att kunna hålla hallen 
öppen sju dagar i veckan från 8.00-22.00.  På helgerna går de hem 18.00. 

Under perioden mars-april 2020, så drabbades världen av Coronapandemin, vilket för föreningens 
del innebar att samtliga personal blev korttidspermitterade ner till 40% arbetstid. Detta har bland 
annat inneburit mindre öppettider av ÖHK-hallen vardagar, samt helgstängt. 

Klubbens ambition är att ha så mycket daglig verksamhet i hallarna som möjligt, då detta 
förhoppningsvis på ett eller annat sätt ska generera intäkter till klubben. Därför hyrs våra hallar ut 
till skolor i närområdet dagtid till idrottslektioner och även några till pensionärsgrupper för gympa. 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De skolor som under året haft idrottslektioner i ÖHK-Hallen är Engelska skolan, Montessori-skolan 
Skäret, Påvelundsskolan, Långedragskolan och Prolympia.


I vårat café har Lucia Lomatire jobbat vardagar 9- 17. Lucia ansvarar för allt från inköp till 
försäljning. På helgerna bemannas caféet av föräldragrupperna i de olika lagen och har gör 
många ett fantastiskt jobb. 

I och med att det är väldigt mycket aktiviteter i hallarna både på dagtid och kvällstid så krävs det 
mycket av vår städpersonal för att hålla omklädningsrum, toaletter, handbollsplaner och öppna 
ytor fräscha och snygga. Det är vår städpersonal Anna Åhrman, Stefan Dahlström och Mikael 
Svantesson som sköter detta. 

Under året har vi också haft Deshun Liu som extraanställd. Deshun gick dock i pension under 
hösten 2020. Han har dock varit inne och hjälpt oss vid några tillfällen efter det då vi haft större 
arrangemang i anläggningen.


På kansliet har det varit lite omsättning på personal under året. Elisabet Eng gick i pension vid 
sommarstängningen och Hamed Khazrai övergick till Torslanda HK per 1 augusti. Magnus Olsson 
ersatte Hamed som ungdomsansvarig under hösten och Anna Bardis ersatte tillfälligt Elisabet 
som kanslist. 

Per 1/1 2020 så anställdes Sofia Berndtsson på båda tjänsterna som Ungdomsansvarig och 
kanslist. Föreningen vill tacka Elisabet, Hamed, Magnus och Anna för deras tjänster.

På kansliet kvarstår även Ulf Stillborg (ekonomi), Lars Berndtsson (Drift av ÖHK-hallen + Göteborg 
Cup) samt Jozo Matovac (Marknad).  Övergripande ansvarig för hela verksamheten är Johan 
Sylwan i sin roll som klubbchef.


Påvelunds Sporthall & Fastighets AB 
Påvelunds Sporthall och Fastighets AB är bolaget som driver ÖHK-hallen och dess café och är ett 
helägt dotterbolag till Önnereds HK. Styrelsen har under året bestått av Fredrik Blomberg, Peter 
Larsson & Johan Sylwan.


Under året så har 6 st tjänster avseende driftspersonal förts över ifrån Önnereds HK till PSFAB. 
Detta för att följa ett beslut ifrån Skatteverket avseende att bolaget måste skötas med 
egenanställd personal.


Bolaget omfattar även fyra bostadsrätter som ägs och hyrs ut av bolaget. I en egen anläggning 
som ÖHK-hallen finns det alltid saker som behöver lagas, repareras och underhållas. Detta 
hanteras av vår fastighetsskötare Simon Garis och vid behov av inhyrda tjänster. 


Under slutet av verksamhetsåret påbörjades en investering i solpaneler på ÖHK-hallens tak. 
Arbetet har utförts av våra samarbetspartners Delidel AB samt Näsets Tak. Förhoppningen är att 
vi skall producera egen el motsvarande 77.000 kWh per år och spara ungefär 85.000 kr/år i 
elkostnader


Finansieringen är löst via SEB Sisjön samt ansökan om bidrag ifrån Boverket.


Materiel 
Vi har under verksamhetsåret genomfört det femte året i vårt 5-åriga materialavtal med Stadium & 
Select.


Detta har inneburit att samtliga av våra lag under året har spelat i Selects kläder och även har 
använt deras bollar. Våra elitlag har sedan kunnat välja skomärke fritt genom vårt samarbetsavtal 
med Stadium.


Vår egen klubbshop har fyllts med Selects varor och har under året bibehållit en omsättning på ca 
800 Tkr. Utbudet har varit i lite olika prisklasser, vilket har attraherat våra medlemmar till att 
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fortsätta handla främst träningskläder via klubbshopen. Både kvalitén på varorna samt 
leveransförmågan ifrån Select har varit hög under året.


Avtalen med dessa exklusiva leverantörer ger, förutom kontanter, även en hel del frivaror till 
elitlagen. Detta gör att vi kan hålla nere klubbens materielkostnader och samtidigt få en enhetlig 
klädsel för lagen.


Alla ÖHK-medlemmar kan även bli Stadium medlemmar och få extra fina rabatter genom vårt 
avtal, samt även generera lite bonus tillbaka till föreningen på alla inköp.


PR, Media, Kommunikation 
Inom gruppen ansvarar vi för föreningens sociala medier, dvs hemsida, facebook & 
Instagramkonto. Vi arbetar med att publicera intressanta inlägg i dessa medier med en jämn 
fördelning över hela verksamhetsåret. 

Med hjälp av Joachim på Lechte TV så har vi även publicerat ett antal inför-intervjuer med spelare 
och ledare ifrån våra elitlag.


Under året så har de gamla matchbladen ersatts av en app vid namn Gameday som introducerats 
hos alla klubbar i Handbollsligan. Även en del klubbar inklusive oss själva använder även denna 
app på damelitsidan. 

Ann Spennare Bengtsson, Ingemar Christiansson, Sofia Berndtsson och Joachim Lechte har 
tillsammans med Johan Sylwan ansvarat för arbetet inom denna grupp.


Arrangemang 
I föreningens vision 2022 så har vi som mål att våra representationslag ska ha ett publiksnitt över 
600 åskådare per match. 

Våra herrar har under året haft ett snitt på 716 personer medan våra damer haft 521.

Detta är en ökning med 79 personer för herrarna och en sänkning med 21 personer jämfört med 
förra årets siffror. 

Vi har under säsongen fortsatt med vårt koncept kring våra A-lagsmatcher där det alltid utöver 
café finns grillade hamburgare vid entrén. Vid varje Elitarrangemang är något av våra ungdomslag 
arrangemangsansvariga och detta har fungerat väldigt bra med ett härligt engagemang från alla 
lag. 

Vi har kring matcherna vid många tillfällen haft extra arrangemang i vårt VIP-rum. Det har varit 
uppstartsträff, partnerträffar, afterwork, quizkvällar och julbord. 

Nytt för detta år var att vi vid två tillfällen hade Tacokvällar i anslutning till dubbel-arrangemang 
och dessa kvällar var höjdpunkter med väldigt många deltagare. Sportsliga höjdpunkter under 
året har varit de två derbysegrarna mot RIK med fantastisk stämning och fullt på läktarna. Under 
dessa matcher hade vi bjudit in ungdomslag från RIK som till-sammans med våra egna ungdomar 
även spelade uppvisningsmatch i halvlek. 

Vi glömmer inte heller derbysegern mot Sävehof på damsidan som gav eko i Handbollssverige.


Två andra matcher som vi sent glömmer var herrarnas storseger mot IFK Skövde och den stora 
skrällen mot IFK Kristianstad. 

Vi vill också sända ett extra stort tack till våra fantastiska publikvärdar som vid varje arrangemang 
hjälper föreningen så att vi kan ta emot lag, funktionärer, press och publik och ger alla ett hjärtligt 
mottagande.


Våra speakers, Leifler och Sundbäck som gör att stämningen alltid är på topp i ÖHK-Hallen.
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CSR  - ”Vi ställer upp” 
Vi har under året fördelat upp engagemanget under ”Vi ställer upp” i olika delar så att vi blir bättre 
på att få fram de olika insatserna som vi i Önnereds HK bidrar med. 


Lagarbetet - Detta är vårt senaste engagemang där vi tillsammans med Stena Fastigheter som 
huvudpartner jobbar med att förbättra välmåendet och minska utanförskapet hos barn och 
ungdomar i vårt närområde genom våra tre fokusområden: ökad sysselsättning, bättre hälsa och 
större trygghet.


Gå gärna in på www.lagarbetet.se och läs mer om vårt engagemang i Frölunda/Tynnered


Social utbildningsplan


Vi har tillsammans med SEB tagit fram en ”Social utbildningsplan” för våra egna lag som sträcker 
sig över åldrarna 12-17 år. Vi vill med detta kunna ge barn & ungdomar som är med i vår förening 
en utbildning som inte bara innefattar handboll utan även andra delar som de kan ha nytta av när 
de går vidare ut i studier eller arbetslivet.


Polenresan 
En viktig resa för föreningen  och för våra B-ungdomar där vi bland annat besöker Auschwitz. 
Tyvärr så var vi tvungna att ställa in den pga Covid-19 i år men kommer åka med två 
åldersgrupper nästa år istället så att alla får möjlighet att uppleva detta.


Matleveranser 
Vi har under oroligheterna kring Covid-19 i samarbete med Ica Nya Varvet packat och kört ut mat 
till de som befinner sig i riskgrupper. Här vill vi passa på att tacka alla det spelare, ledare och 
föräldrar som hjälpt till att göra detta möjligt.


Utbildning 
Under hösten bedrevs 4 timmars föreningsdomarutbildning (A-ungdom, ca 10 st) och 4 timmar 
EMP-utbildning i samband med USM (föräldrar, ca 6 st). 

2 st av våra ledare gick TS1-utbildning under 2019–2020. 

Under våren var Basutbildningen (Framtidens Handbollsspelare) inplanerad under sista helgen i 
april. Denna blev tyvärr inställd pga Corona och kommer att bli framflyttad till hösten. Vi hade 
planerat att ha utbildningen i våra lokaler för externa och interna ledare. Till denna utbildning var 
18 av våra egna ungdomsledare anmälda och 7 externa. 


Prolympia 
Vi har i vanlig ordning haft samarbete med Prolympia – Handboll. Prolympia samarbetar i Väst 
med Önnereds HK och BK Heid när det gäller Handboll. 


Deras träningar har varit i ÖHK hallen två timmar i veckan, där vi har ca 25 elever som valt 
handbollen som inriktning. Nytt för i år är att skolan själv har tillsatt tränare för denna verksamhet. 
Det har i år varit Christer ”CK” Karlsson & Lars Danielsson som har haft detta uppdrag.


Föreningsutveckling 
I juni 2019 distribuerades en webbenkät om hur Önnereds HK upplevs som förening. Enkätens 
syfte var att kartlägga samarbetet mellan anhörig till medlem och lag/förening, i vilka former det 
sker och hur samarbetet uppfattas och värderas av de svarande.


Enkäten diskuterades fram och frågorna utformades i nära samarbete inom Önnered HK styrelse 
och ungdomsansvarig.
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Enkäten riktades till anhöriga till medlemmar i föreningen och resultatet visar hur svarande 
upplever föreningen samt de aktivas lagaktiviteter. Totalt skickades drygt 1000 enkäter ut till 
anhöriga. Inom de 1000 enkäter är ungefär 700 aktiva medlemmar idag och av de 700 aktiva 
medlemmarna är ca 500 familjer – vilket antagandet har gjorts att enbart en per familj svarar på 
enkäten. Av dessa besvarades 262, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 50 %.


Generellt är de anhöriga i stor utsträckning nöjda med arbetet kring föreningen och lagens 
aktiviteter. Det finns så klart fortfarande en stor del utvecklingspotential inom föreningen, men det 
område som kommer att prioriteras och jobbas aktivt med är kommunikation från föreningen och 
de aktiva lagen. Varför föreningen genomför vissa aktiviteter samt tar vissa beslut. Föreningen 
kommer att jobba mycket med visionsarbete och få de anhöriga att vara mer delaktig i 
föreningens framtid.


Resultatet visar att det finns ett generellt omfattande och kontinuerligt samarbete mellan de 
aktivas anhöriga och Önnered HK som förening, och det visar också på en stor variation i 
insatserna. Samtidigt ser vi många exempel på områden där vi kan utveckla samarbetet tydligare, 
prövar nya samarbetsformer och gör nya satsningar inom upplysnings- samt informationsutbyte. 
Bredden i initiativ, insatser och kreativitet är stor och imponerande. 

Önnereds HK’s styrelse kommer att jobba kontinuerligt att förbättra de områden som lyfts i svaren 
till enkäten, att sätta en stark förståelse för förenings- och de aktivas framtid inom föreningen, 
utveckling. Vidare kommer styrelsen att se över hur föreningen skall jobba med visionsarbete och 
kommunikation.


Föreningen har som mål att genomföra liknande undersökningar på en återkommande basis 
framöver, för att få alla personer inom och runt föreningen känna sig så delaktiga samt kunna 
komma med konstruktiv feedback.


ÖHK-dagen 
ÖHK-dagen fick tyvärr ställas in detta år på grund av risken för spridning av Coronaviruset. 
Förhoppningsvis så kommer detta aktivitet tillbaka år 2021.


Göteborg Cup 
Göteborg Cup är Sveriges största uppstartsturnering i handboll för både ungdomar, juniorer och 
även den del seniorer. Samarbetet med Handbollskanalen utvidgas i år med reportage och 
intervjuer från de olika spelplatserna Liksom förra året skrevs också flera fina inför-reportage på 
handbollskanalen.se. 


Den stora ungdomshelgen har ett cupspel centrerat till ÖHK-Hallen, Valhalla, Lundbystrand, och 
Serneke Arena på Kviberg. Vi är måna om att bibehålla bra kvalitet vad gäller spelschema, 
omhändertagande, boende, mat mm. Och vi fortsätter att växa. 2019 ökade vi igen - totalt 488 st 
deltagande lag. Många av de deltagande lagen övernattade i skolorna samt utnyttjade våra 
hotellerbjudanden. 


Försäljningen på samtliga våra försäljningsställen var god. Rekorddeltagandet och svensk 
ungdomshandboll av högsta klass bidrog förstås till att cupen blev lyckad både för oss som 
arrangör och framför allt för deltagarna. 


ÖHKs ledare, föräldrar och spelare som arbetar inför och runt cupen gör ett fantastiskt arbete och 
är en viktig del i att Göteborg Cup fungerar så bra. Ett innerligt tack till er alla!
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Idrottscenter West 
Efter en inbromsning i processen gällande Idrottscentret West hösten 2018 p g a valet, startade vi 
2019 med ett något högre tempo där vi tillsammans med Stena träffade vår nya projektledare hos 
Fastighetskontoret för att komma framåt i processen. 


Våren fick vi dock ägnat åt att informera de nya nämndemännen samt igen presentera projektet 
för både IOFF och Stadsdelsnämnderna. 


Under hösten tog Stena en mer aktiv roll i projektet och under året involverades arkitekterna 
Kanozi för att arbeta fram nya skisser över området där vi förutom tidigare behov från 
föreningarna även ritat in ett gemensamt inomhus ”torg” med bl a café, shop, rehabklinik m m, 
som vi skall driva tillsammans med övriga föreningar. 


År 2019 avslutades med ett besked om att ingå i en planprocess med övriga markägare i 
området. Den processen hade ett uppstartmöte i januari 2020. Samtidigt som nya skisser togs 
fram under 2019 påbörjades också diskussioner om hur den framtida utvecklingen gällande drift 
och ägande av Idrottscentret skall se ut vilket kommer diskuteras vidare under 2020. 


Efter planprocessen kommer det påbörjas en detaljplanering för området vilket beräknas påbörjas 
i början av 2021. Troligen kommer planen att delas upp i etapper där vår målsättning kommer att 
vara att man prioriterar idrotten.
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EKONOMI 

Partners 
Vi har under det gångna året fortsatt att växa och bli fler partners. Under året har vi haft 3 stycken 
fysiska partnerträffar med vårt partnernätverk på Kaffekompaniet, BmoreIT och Bilia Group. 

Pga av Covid-19 så hade vi även en digital träff under våren vilket var ett nytt sätt att träffas för 
många av oss. 


De har varit välbesökta och givande träffar. Utöver dessa träffar så har var vi ett 50-tal deltagare 
som var och tittade på EM Handbollen i Scandinavium. Som första nätverk någonsin, så höll vi 
tillsammans med Hugo Ericson Ost en mycket uppskattad ostprovning inne på Saluhallen på 
kvällen när det var stängt. Något vi hoppas kunna göra igen.


Våra tre huvudpartners, Erlandsson, Göteborgs Brandservice och Grönsakshuset bjöd även i år 
våra övriga företagspartners på en fantastisk julfrukost på restaurang Gabriel inne i Feskekörkan. 
Något som vi hoppas kan bli en tradition.


Lotterier och idrottsrabatten 
Även detta år har vi sålt Bingolotter och Idrottsrabatten. Till uppesittarkvällen den 23 december 
gjorde hela föreningen ännu en gång en jätteinsats med en försäljning på ca 16.000 lotter. 

Alla lag från de yngsta till våra representationslag gjorde en fantastisk insats och våra A-lags 
spelare stod även på Frölunda Torg och sålde de sista dagarna innan jul. Det lag som denna gång 
sålde flest lotter var P07 som själva sålde över 1000 lotter, men alla lag gjorde en fantastisk insats. 

Även Idrottsrabatten har varit en mycket bra försäljningsaktivitet där alla lag bidragit till en bra 
försäljning vid två separata försäljningstillfällen. 

Dessa försäljningar är tillsammans en väldigt viktig inkomstkälla för klubben och vi vill här än en 
gång tacka för att ni alla hjälper till. 

Ett extra omnämnande vill vi ge Rolf Svennevid som står och säljer lotter för föreningen på 
Frölunda Torg varje vecka som bingolotto är igång under året. Rolf sköter också all redovisning av 
lotterna och gör ett fantastiskt jobb för föreningen.


Bidrag och stipendier 
Vi har under säsongen 2019/2020 fått stöd från ett flertal fonder och stiftelser. Under detta 
verksamhetsår har vi fortsatt att arbeta med ”Handboll för Alla”, handbollsträning anpassad för 
barn med intellektuell funktionsnedsättning.  

Tyvärr blev årets resa till Polen med studiebesök på Auschwitz med våra A-ungdomar (F/P-04) 
inställd på grund av risken för Coronavirusets spridning. 

Bidragen som föreningen erhåller går främst till att kompetensutbilda våra ledare, driva 
skolhandbollen i vårt närområde och ledarskapsutbildning till de unga ledare som driver vår 
verksamhet för Handboll för de yngsta födda 2012-2015. 

Föreningen vill därför tacka våra bidragsgivare:

Stiftelsen Dunross & Co

Stiftelsen Erik och Lily Philipsons Minnesfond

Stiftelsen Bengt Dahréns Fond

Stiftelsen Petter Silverskiölds Minnesfond

Apotekare Fredrik Mossberg Donation

Idrottsmedel genom Svenska Handbollsförbundet

Idrottsmedel genom Handbollsförbundet Väst

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg
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RESULTATRÄKNING NOT 2019-2020 2018-2019
1

Intäkter
Nettoomsättning18 2 13 117 134 11 894 627
Offentligrättsliga bidrag 3 2 238 263 2 256 638
Gåvor/stipendier/övriga bidrag 509 890 411 179
Medlemsavgifter 1 357 415 1 314 750
Övriga föreningsintäkter 521 214 622 441
Summa intäkter 17 743 916 16 499 635

Kostnader
Föreningskostnader 4 -8 662 718 -8 510 871
Övriga externa kostnader -911 362 -914 183
Personalkostnader 5 -8 126 336 -7 063 953
Avskrivningar av materiella och 0 0
immateriella anläggningstillgångar
Övriga kostnader 0 0
Summa kostnader -17 700 416 -16 489 007

Verksamhetens resultat 43 500 10 628

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från dotterbolag 0 0
Resultat från övriga värdepapper 0 0

Ränteintäkter och liknande poster 0 0
Övriga intäkter och liknande poster 6 0 0

0 0

Resultat efter finansiella poster 43 500 10 628

Bokslutsdispostioner 0 0

Årets resultat 43 500 10 628
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BALANSRÄKNING NOT 2019-2020 2018-2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterbolag 7 100 000 100 000
Fordran dotterbolag 800 000 1 250 000

900 000 1 350 000

Summa anläggningstillgångar 900 000 1 350 000

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager 166 109 242 872

166 109 242 872

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 178 175 678 300
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 8 1 003 896 867 926

2 182 071 1 546 226

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 0 0

0 0

Kassa och bank 1 440 576 946 538
1 440 576 946 538

Summa omsättningstillgångar 3 788 756 2 735 636

SUMMA TILLGÅNGAR 4 688 756 4 085 636

BALANSRÄKNING NO T 2019-2020 2018-2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital 861 813 861 813
Årets resultat 43 501 0
Ändamålsbestämda medel19 0 0

905 314 861 813

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 854 640 1 772 958
Övriga kortfristiga skulder 9 576 207 595 454
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 10 1 352 596 855 411

3 783 443 3 223 823

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 688 757 4 085 636
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper 
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i
jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denna period.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalingar för medlemskap i Idrottsföreningen.

Bidrag 
Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU inkluderar
Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av
anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas
till nettosanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek.
Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not.

Fordringar (FAR)
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: 2019-2020 2018-2019
Idrottsverksamhetens intäkter 6 837 696 6 331 502
Sponsring, reklam, annonser 2 956 504 2 499 134
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 3 322 934 3 063 991
Summa 13 117 134 11 894 627

Not 3 Offentligrättsliga bidrag

Bidrag: 2019-2020 2018-2019
Kommun 1 503 542 1 778 153
Stat 734 721 478 485
Summa 2 238 263 2 256 638

Not 4 Upplysning om föreningskostnader
2019-2020 2018-2019

Idrottsverksamhetens kostnader -6 194 856 -6 024 896
Sponsor/reklamkostnader -237 761 -405 956
Lotteri/bingokostnader och
försäljningskostnader -2 230 101 -2 080 019
Summa -8 662 718 -8 510 871
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Revisionsberä+else	

Undertecknade	revisorer,	valda	av	Önnereds	Handbollsklubbs	årsmöte,	har	granskat	ÖHK:s	
räkenskaper	och	förvaltning	gällande	2019-05-01—2020-04-30	och	får	härmed	avgiva	
följande	revisionsberäIelse.	

Vi	har	granskats	ÖHK:s	räkenskaper	och	styrelsens	verksamhetsredovisning,	kontrollerat	
försäkringsskyddet,	genomgåI	protokoll	och	andra	handlingar	som	lämnar	upplysningar	om	
ÖHK:s	förvaltning.	Räkenskaperna	samt	resultat-	och	balansräkning	har	siffergranskats	och	
icke	givit	anledning	Oll	anmärkning	beträffande	styrelsens	förvaltning	eller	inventering	av	
ÖHK:s	Ollgångar.	

Vi	Ollstyrker	därför	aI	styrelsen	och	kassaförvaltningen	skall	beviljas	ansvarsfrihet	för	den	Od	
som	revisionen	omfaIar.	

Västra	Frölunda		den	25	juni	2020	

Lars	Ahlert	 	 	 	 Lars-Åke	Wikensjö	

Auktoriserad	revisor	 Revisor	
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LAGBERÄTTELSER, SÄSONGEN 2019-2020 

Damlaget 
Våren 2019 rekryterades Thomas Bredenfeldt som ny tränare och Tove Olsson som ny 
assisterande tränare. 


Den övriga ledarstaben med fystränare är Agne Bergvall, materialförvaltare Kenna Larsson och 
lagledare Klas Walin fanns kvar tillsammans med målvaktstränare Jimmy Simensen.


Peter Larsson tillträdde som damansvarig fr.o.m. 1 augusti 2019. 

Under försäsongen var det mixade resultat, vi fick tidigt problem med skador på våra olika 
linjespelare, detta medförde att vi fick låna in förstärkning under säsongen. Sofia Tegstedt ställde 
upp under hösten innan hennes flyttlass gör söderut, Nora Lundell lånades in ifrån IK Sävehof och 
även vår nya ungdomsansvarige Sofia Berndtsson lånades in ifrån Skara HF under ett par 
matcher.


Resultaten uteblev i inledningen av säsongen med följd av att vi tappade placeringar i tabellen 
och fick kriga på den undre halvan av tabellen. Framförallt var det stabiliteten bakåt som 
saknades kombinerat med en hög andel tekniska fel i anfallsspelet.


Vid juluppehållet togs beslutet att byta assisterande tränare till Björn Marsch och lite längre fram 
på säsongen byta vi också huvudtränare till Krister Bergström. 


Bytet av tränare skapade ny energi i laget och bland annat så besegrades de svenska 
mästarinnorna IK Sävehof på hemmaplan i ÖHK-hallen. Kampen om en slutspelsplats var 
benhård ända in i sista omgången, där vi gjorde vad vi kunde genom att besegra Boden borta 
med stora siffror. Tyvärr gick inte övriga resultat vår väg denna kväll, så vi hamnade utanför det 
efterlängtade slutspelet.


Nu ställdes ju ändå årets slut- och kvalspel in på grund av kända skäl och vi behövde därför inte 
genomföra en ett nervpirrande kvalspel utan kunde direkt börja sikta på säsongen 20/21 istället!


U-lag Dam/HK Önnerediterna
Truppen har bestått av en stomme med engagerade, träningsvilliga och målmedvetna spelare
födda 94-02. Spelare från A-laget har stöttat upp i vårt Division 1-lag, medans spelare från A-
flickorna bidragit starkt i vårt F19-17-lag samt under de USM-steg vi hann med innan COVID-19
lamslog det mesta.

Efter att ha vunnit Div 2 Västra förra året och därmed tagit steget upp till nationellt seriespel i Div 1 
Södra, har målsättningen som nykomling varit att stanna kvar, helst utan kvalspel.  

Ambitionen är förstås att etablera oss i denna serie, men steget är stort, vilket vi fått erfara under 
säsongen. Vårt unga lag med en snittålder på 19 år har under 16 matcher fått känna på hur det är 
att möta rena damlag med betydligt äldre och mer erfarna rävar, men även gått tuffa och 
utvecklande bataljer mot andra elitklubbars ”B-lag”. Vi hamnade på kvalplats, en ynka poäng från 
”säker mark” och spelar Div 1 även nästa säsong. 


Genom en grym laginsats under tre steg, har vi nått Finalspelet i USM som skulle ägt rum i 
Uppsala i slutet av april. Det är så bedrövligt tråkigt att det inte blev av men det kommer snart nya 
steg och vi kan i alla fall stolt konstatera att vi är topp-8 i Sverige säsongen 19/20.


ÖHK Göteborg, damer 
Vi slutade på en 2:a plats i Div 2 Västsvenska KV1, två poäng efter seriesegrarna Torslanda HK. 
Nytt upplägg i seriesystemet i år, där man delar upp säsongen i två delar och spelar in mindre 
grupper. 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Vi spelar handboll för att det är den roligaste träningsformen och för att vi har väldigt kul ihop i 
gruppen. Handbollen är inte prioritet nummer 1 för oss i livet, därför har det hänt att vi behövt 
spela match utan avbytare eller till och med spelat med en utespelare som målvakt under 
säsongen, men det har gått bra det också. 

En del nya spelare har kommit in och några gamla ”rutinerade rävar” har slutat. Vi har som tidigare 
år tränat tillsammans 1 gång per vecka under säsongen. Vi är nöjda med att befinna oss i den 
serie vi gör och att få fortsätta njuta av vår härliga sport tillsammans.


Herrlaget 
Det andra året i Handbollsligan är alltid det svåraste. Det är nu motståndarna vet hur man spelar, 
spelare är inlästa av tränarna och överraskningsmöjligheterna är relativt små.


Förväntningar blir växer och kraven likaså. Målsättningar skruvas upp och kraven att vinna rätt 
matcher ställer saker på sin spets. Den ökande träningsdosen gör att vi känner oss bättre 
förbereda än föregående säsong. Lagets målsättning var att hamna i ingenmansland . utan att 
behöva genomgå kval- eller slutspel. 


När säsongen går igång så tar vi fina med skalper som vinster över Kristianstad, Skövde och 
Ystad. Dom heta derbysegrarna mot RIK ger oss också positiv energi. 


Men när så kallade ”måste-matcher” mot lag i vår närhet i tabellen ska spelas, så blir det 
krampaktigt. Förluster inkasseras, så våra skalper mot dom så kallade topplagen blir resultat-
mässigt inga bonussegrar, utan vi fortsätter vara förankrade i tabellens nedre regioner. Tilläggas 
bör att under hela höstsäsongen hade vi många skador som bidrog att vi inte heller hade den 
kontinuitet på träning som gör att vi inte fick någon rytm i spelet.


När spelet återupptas efter hemma-EM så fortsätter trenden som varit under säsongen, men 
några viktiga segrar gör att direkt nedflyttning är på behörigt avstånd. Men tyvärr också att målet 
om ”ingenmansland” är fortfarande långt borta. Att serien sedan får ett abrupt slut går också till 
historien p g a Corona pandemin. Sista omgången ställs in och slutresultatens tabellplacering blir 
också det som gäller för kommande säsong. Inga kval- eller slutspel genomförs vilket gör att 
herrlaget spelar vidare en tredje säsong i Handbollsligan 20/21.


Årets säsong hyllar vi vårt nyförvärv Anton Hallbäck som vinner assistligan i serien i överlägsen 
stil, men också vår materialförvaltare Robert Larsson. En eldsjäl som står på varje träning och gör 
ett fantastiskt arbete för att vårt herrlag ska fungera. Grymt jobbat Larsson!


Herrjuniorer 
Ingen säsong är någonsin den andra lik och inför säsongen tog vi ett beslut att endast spela med 
ett HJ lag i seriespel istället för två! Detta mest för att erbjuda de spelare som tagit främst kliv att 
spela och utgöra stommen i vårt B-lag, Önnerediterna. 


Vi gör en mycket fin insats i seriespelet och fram till att serien till slut avslutas pga Corona-krisen 
så ligger vi på en stabil tredjeplats, vilket får anses vara fullt godkänt. I mångt och mycket är det 
inte lika viktigt med en bra placering i serien utan fokus ligger främst på att utveckla och utbilda 
spelare vidare in i våra seniorlag. 


Som junior har man två säsonger på sig att ta de kliven, vilket inte är våldsamt mycket tid att 
jobba med. Därför är fokuset mer att få så mycket speltid som möjligt i våra seniorlag redan som 
junior. 


I tävlingssammanhang och då i synnerhet USM är det dock mer resultatfokuserat, i enlighet med 
klubbens visioner. Ambitionen är att göra så bra resultat som möjligt och helst även nå ett 
finalsteg. Ett finalsteg som kändes rätt avlägset när vi redan i steg 1 slutade på en tredjeplats, 
vilket renderade i att vi inte tog oss direkt till steg 3 utan fick ta en vända genom steg 2. 
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Ett steg 2 vi fullkomligt pulveriserade motståndarna i. Ska även sägas att vi i vår fyrlags-grupp i 
steg 1, var tre lag som året innan nått steg 4 och det fjärde laget steg 5. En rätt hyfsad grupp då 
med andra ord. Det blev inget undantag denna säsong då samtliga av oss fyra lag på nytt nådde 
steg 4, innan SHF beslutade att ställa in USM i år. Riktigt, riktigt tråkigt. 


Jag vågar påstå att vi hade bättre förutsättningar än på länge att faktiskt nå ett finalsteg; fin 
utveckling på flertalet spelare i truppen, skadefritt samt en gynnsam lottning i vår steg 4 grupp. 
Nåväl, vi kommer aldrig få veta hur detta skulle slutat, vi kan bara beklaga det som händer i 
världen just nu och hoppas vi alla kommer på fötter snart igen så vi kan utöva vår älskade sport 
på nytt som vi vill! 


Önnerediterna Herr 
Division 2 södra! Vad hände där egentligen? Ja, vi fick alltså spela i södraserien denna säsong. 

Detta berodde på att division 2 Västra serien pga nedflyttade lag med tillhörighet i vår region helt 
plötsligt hade två lag för mycket, 14 istället för 12. SHF strävar efter att alla division 2 serier ska ha 
maximalt 12 lag. Detta fick SHF att ta fram Google Maps (ja det är sant) och se vilka två lag i ”vår” 
division 2 västra serie som låg närmast Skåne. Valet föll på oss och Fjärås (Aranäs b-lag). 


Detta innebar att vi med andra ord skulle behöva åka buss till alla bortamatcher denna säsong, 
Fjärås undantaget. Vi estimerade att vi skulle öka våra mil på vägarna med nästan 300 mil extra. 
För att sätta det i perspektiv så är det en enkel resa från Göteborg till Gibraltar Sund där du når 
Afrika. Inget gynnsamt läge, varken för oss eller för klubben ekonomiskt. En eloge till klubben 
dock som ändå ställde upp på detta och lyckades kratta förutsättningarna för oss på ett superbt 
sätt. 


Skillnaden på division 2 södra och västra är att det är betydligt fler A-lag i södraserien, vilket 
skulle visa sig vara en ordentlig prövning för våra unga juniorer. Fler än tidigare år flyttade vi upp 
juniorer för seniorspel denna säsong. Slutresultatet till trots så har jag sett utveckling på väldigt 
många spelare så långsiktigt har det gjort flera spelare gott ändå. Detta märktes i synnerhet när vi 
matchade i USM där effekterna av seniorspel blev tydligare. Kul att se och något jag anser är 
nödvändigt att fortsätta jobba med i arbetet med att förädla ungdoms-spelare till framtida 
seniorspelare. 


Killarna krigade ända in i det sista, men det räckte tyvärr inte att behålla vår plats i division två till 
nästa säsong. Vi har redan gjort resan upp till tvåan från trean under min ledning en gång och vi 
ska se till att göra den igen…så snabbt det bara går!


Flickor FA, födda 2003-2004 
Vi startade upp i maj månad med 48 tjejer som tränade kollektivt fram till att alla 03 tjejer och 6st 
04 tjejer åkte till Rovinj i Kroatien på läger vecka 25. 

Vi spelade Partille Cup med 4 lag, 2 lag i 03 klassen och 2 lag i 04 klassen. 

Under sommarledigheten hade alla tjejerna ett individuellt träningsprogram och vi startade upp 
den kollektiva träningen i mitten av augusti. 

Vi hade ett läger på hemmaplan sista helgen i augusti som hade mycket fokus på att få ihop 
gruppen då 03 och 04 tjejerna inte tränat och spelat tillsammans tidigare. 

Under säsongen har vi deltagit med 3 lag i seriespel och fokus har varit att försöka matcha alla 
tjejerna mot rätt motstånd. 

I USM deltog vi med 2 lag, ett 03 lag och ett 04 lag. Båda avancerade till steg 4 men dagen innan 
det var dags att spela ställdes säsongen tyvärr in. 

Övriga cuper vi deltagit i under säsongen var:

Göteborg Cup med rena ålderslag
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Kristianstad Arena Cup med blandade lag

Lundaspelen med rena ålderslag 

Tanken var att avsluta med Bohus Cup men denna blev också inställd på grund av 
Coronapandemin. 

Under säsongen fram till 12 mars har vi tränat 3 kollektivt pass i veckan och de flesta tjejer har 
även tränat 2-3 pass individuellt. Gruppen har varit väldigt träningsvillig och vid många tillfällen 
har vi varit drygt 40 tjejer på träningen. 

Utvecklingen har varit mycket bra på många tjejer och det var väldigt synd att vi inte fick möjlighet 
att visa detta i USM. 

Vi tar nya tag till säsongen 2020/2021 då F03 gruppen tar steget upp i DJ och F04 bildar en ny 
konstellation med F05 tjejerna.


Pojkar PA, födda 2003-2004 
Önnereds A-pojkar bestod säsongen 19/20 av 44 spelare och 6st ledare. 

I seriespelet hade vi hela 3 lag med, för att alla skulle få spela så mycket som möjligt. 

Under säsongen hann vi vara med i 5st cuper:

Partille cup 4 lag

Göteborgs cup 4 lag

Kristianstad arena cup 3 lag

Skadevi cup 2 lag

Lundaspelen 2 lag


I USM deltog PA med 2 lag, ett med P03 och ett med P04. Båda lagen gick direkt vidare till steg 
3, P03 laget gick därifrån vidare till steg 4. Tyvärr fick killarna inte chansen att ta sig till steg 5, då 
allt blev inställt på grund av Corona.


Flickor födda 2005 
Flickor 05 har en träningsgrupp på 24 tjejer. Vi har tränat 3 ggr per vecka med 2 anslutande

fyspass (tisdag löpning utav olika slag i slingan i 40 minuter, lördag knä- och axelkontroll och

styrka 30 minuter), samt MV-träning 1 ggr per vecka.  

Vi har varit anmälde med två lag i två olika serier, ett lag i F14 nivå 1 och ett lag i F14 nivå 2 SYD. 
Dessa serier skulle ha bestått av 26 respektive 20 matcher, men p.g.a Covid-19 avslutades 
seriespelet i 13 mars. 


Vi har haft många skador och långtidsskador i truppen vilket har gjort att vi periodvis har fått

dubblera ett antal spelare seriespelet, samt ibland låna upp tjejer från F-06. 

Ett flertal spelare tränar fortfarande på två positioner, men fler och fler börjar specialisera sig

på sin bästa position. Denna säsong har vi mer börjat nivåanpassa vår lagindelning och

arbetat med “anpassat motstånd” i seriespelet. 


I turneringar har vi haft två jämna lag och alla har fått spela med alla i största möjliga mån. 

Under 2019-20 deltog vi i följande turneringar:

Bergen Cup, två lag

Partille Cup, två lag

Göteborgs Cup, ett lag då vi fick dra ut ett lag p.g.a sjukdom

Kristianstad Arena Cup, två lag

Norden Cup, ett uttalat första lag 

Vi har också deltagit i USM och genomfört steg 1-3. Bortsett från långtidsskadade har alla
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spelare i truppen fått vara med på något av stegen. Steg 4 och 5 inställda blev ju tyvärr detta år 
inställda.


Vi inledde säsongen i augusti med ett tre dagars långt träningsläger i Karlsborg med

träningsmatch mot Skövde F-05.


Pojkar födda 2005 
P05 består om dagen av 20 killar och fyra ledare, så det har blivit några färre sedan förra 
säsongen. Vore trogne tränarkollega Magnus Fasth har valt att ta ett steg tillbaka och jag vill 
passa på att tacka honom för fantastisk insats under dessa år!


Vi har under säsongen använt oss av flera ”gästtränare” som har hjälpt till med att köra mer 
specialinriktad träning, som t.ex. målvaktsträning, individuell teknik, försvar, etc. Det har verkligen 
gett resultat och det är väldigt kul att se. 

Gemenskapen inom gruppen är fortfarande väldigt god och det är alltid kul att vara tränare för 
dessa killar.


Vi kör fyra fasta träningar per vecka, samt individuell styrke- / spänst- / konditionsträning 1-2 ggr 
per vecka. Vår fokus på träningarna under säsongen som har varit fart i spelet. Därefter 
försvarsarbete och samarbete i anfall. Utöver det ligger fokus på: - Spänst, snabbhet, styrka, 
explosivitet och koordination. I dagens läge har vi lagt många träningar med boll utomhus. 

De cuper / tävlingar vi har deltagit i är:

Partille cup (två lag)

Åhus beach-handboll (ett lag)

Gbg Cup (två lag)

Kristianstad Arena (ett lag)

Skadevi cup (ett lag)

Lundaspelen (ett lag)

BUA (två lag)

USM


I serien har vi haft två lag. Ett i nivå 1 och ett i nivå 2. Både nivå 1 och 2 har gjort fina insatser i 
serien. När serien lades ner hade laget i nivå 1 redan vunnit serien (med tre matcher kvar att spela) 
och laget i nivå 2 låg trea med chans att komma tvåa med tre matcher kvar att spela. Mycket bra!! 

Flickor födda 2006 
Säsongen inleddes med lite turbulens i föräldraledet som vi fick stöttning av klubben att lösa. Det 
började totalt 8 nya tjejer när säsongen inleddes och alla som spelade innan sommaren återkom 
till hösten. 


Säsongsavslutningen blev mycket märklig i och med pandemin. Men vi har tränat på med ganska 
hög närvaro. 


Höjdpunkter:

Hög träningsnärvaro och brant utvecklingskurva på vissa spelare. Ny tränare och nya spelare in. 

Seriespel och Cuper :

Vi har deltagit med tre lag i seriespel. F06 nivå 1 och 2 samt F05 nivå2. 

Cuper:

Göteborg cup 2 lag Halmstad arena cup, två lag (2:a och 3:a) Kristianstad Arena cup två lag (1:a 
och 3:a) Lundaspelen 1 lag Pw Cup Larwik 


Positivt:

Flera nya spelare, ny ledare, hög träningsnärvaro. 
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Utmaningar:

Stor spridning i kunskapsnivå bland tjejerna. Svårt med närvaro för tränarna (tidiga tider). 


Socialt:

Socialt har det fungerat mycket bra i gruppen. 


Summering och målsättning 20/21:

Hoppas vara lika många spelare när nästa säsong är slut. Få upp flera tjejer till en högre nivå. 
Deltagande USM, placera oss topp 25% (i steg får vi se vad det innebär) 


Pojkar födda 2006 
Truppen har bestått av ca 25 killar som gillar att spela handboll och ha kul. På ledarsidan är vi 5 st 
som hängivet är med våra fina killar.  

Säsongen 2019-20 fick ju ett abrupt slut men fram tills att den slutade har vi haft mycket roligt.


Vi började säsongen med Partille Cup, där vi hade två lag som gjorde bra i från sig. Vi fick några 
roliga kamper, fick bla. möta Kragerö som är ett duktigt norskt lag. 


Efter Partille Cup var det semester som sen följdes upp med ett träningsläger i Ätran. Detta vara 
andra gången vi körde vårt uppstartsläger i Ätran och det är ett ställe vi är mycket nöjda med. Bra 
träningsmöjligheter, anläggning och mat, samt att vi i princip har stället för oss själva. Vi har redan 
bokat nästa aug 12 2020!


Sen stundande GBG Cup, där vi fick med oss båda våra lag till A-slutspel och gjorde en i princip 
godkänd insats. 

Sen var det dags för USM, där P06 ställde upp med ett rent 06 lag, dvs första årets B-pojkar. 
Detta för att få chans till att möta tufft motstånd och en utmaning för killarna. Vidare också för att 
förbereda för nästa säsong då man är sista årets B-pojk. Första steget spelades i oktober uppe i 
Bankeryd. Efter tufft motstånd mot Bankeryd slutade vi som grupp 2:a och gick direkt vidare till 
Steg 3.


Höstlovet startade med en sedvanlig tur till Kristianstad och deras cup. Våra två lag gjorde en 
rimligt OK insats, kul var ju att få möta Ystads killar som säkert kommer bli en tuff motståndare 
framöver. 


I mellandagarna var det så dags Norden Cup, dit vi blivit inbjudna som ett av få svenska lag, bara 
det är ju en ”Fjäder i hatten”. Spelmässigt så började det bra med en andra plats i gruppen, där vi 
ändå tyckte vi borde vunnit mot det isländska laget Afturelding, som sedermera gick till final. 
Vidare i slutspelet så tog det stopp mot Asker och vi fick sen spela match om 5:e plats. En match 
vi vinner i ”sudden” mot IK Sund och gör att vi blir 5:a totalt och slutar som bästa svenska lag. Vi 
siktar högre nästa år men får vara mycket nöjda med den placeringen och att vi hade en rolig cup.


Direkt efter nyår var det sen dags för USM Steg 3 som arrangerades i ÖHK hallen, tillsammans 
med P05 laget som också hade steg 5. Efter en extremt rafflande upplösning i gruppen slutar vi 
som 3:a och går inte vidare till steg 4. Dock gör vi några av våra bästa matcher hittills, bla slår vi 
Limhamn som är ett Steg 5 lag. Vi ser att vi har en bra nivå och ändå mycket kvar att jobba på för 
att kunna prestera under nästkommande säsong. USM deltagandet var bra för P06 och har gett 
våra spelare goda erfarenheter och motivation inför framtiden.


Därefter var det dags för PW Cup i Larvik som också kallas ”inofficiella norska mästerskapen”, dit 
vi åkte tillsammans med F06 i buss, vilket var riktigt kul. Vi är mycket nöjda med denna turnering 
som är den bästa cup vi spelat, både arrangörsmässigt och sportsligt. Bra lag, bra domare, bra 
hallar och bra spel och skoj. Det enda som inte var bra var väl vädret, storm!. 


Sportsligt gick det bra, ett av lagen kommer till final, där visserligen Kragerö blir för tuffa men 
innan dess har vi slagit våra banemän från Norden Cup Asker efter en fantastisk insats. Det andra 
laget går till kvartsfinal vilket också är riktigt bra.
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Här slutar våra cupäventyr för säsongen. Vi kan också summera att vi deltagit i GBG serien, med 
ett lag i klass 2 för pojkar 14 och i klass 1 och 3 i pojkar 13. Vi har spelat många matcher och 
strävat efter att ha jämna fina utvecklande kamper.


Träningen har handlat mycket om grundteknik och fysik, dessutom har vi börjat ta in vissa 
kollektiva spelövningar, där spelidé och vissa enklare spelmönster har ”gnuggats” Vidare har vi 
slipat på försvarsspel med fokus på 3-2-1, men även börjat plocka in grunder i 6-0. Vi fokuserar 
även på kontring och att ”trycka på allt” i våra uppspel, som är viktig i den moderna handbollen. 
Förutom vanlig inneträning 3ggr per vecka har vi haft fys 2 ggr per vecka, varav separat på 
måndagar med Monika.


I mars fick vi styra om träningen till att träna ute och det kommer göra att vi kommer komma 
extremt väl förberedda fysiskt till nästa säsong, det blir en lång försäsong för killarna.  

Vidare vill vi rikta ett stort tack till de föräldrar som stöttade upp” kring alla cuper. 

Flickor födda 2007 
Säsongen 2019/2020 har varit en händelserik säsong i många aspekter för vårt lag. Tyvärr blev 
det ju ett abrupt slut och vi får väl se hur vi kommer att takta upp igen. 

Vi är ett stort gäng, med en stor och engagerad ledarstab med främst föräldrar som tränare. Efter 
att ha tappat några tjejer i början, och slutet, av säsongen så är vi s skrivandets stund 35 tjejer i 
truppen efter något enstaka tillskott. 

Över lag så har vi ett träningsvilligt gäng med hög närvaro på både träning och match. Alla har 
tagit kliv i sin utveckling där vi jobbar mycket med den individuella tekniken. Som lag har vi främst 
haft våra styrkor i försvar och målvaktspel, men har under året förbättrat oss både med lite 
snabbare uppspel och samarbeta/samspel i uppställt spel. 


Mycket av detta hämtar vi från våra tre värdeord Öva - Hjälpa - Kämpa hämtade från 
förkortningen ÖHK - tre starka ord att alltid falla tillbaka på.


Stort fokus har som alltid lagts på att skapa en stark och sammansvetsad trupp där alla tjejer har 
en lika viktig del i helheten oavsett nuvarande handbollskunnande eller andra omständigheter. 

Sedan förra redogörelsen så har vi deltagit sex cuper (Rv40 Bollebygd, Bohus, Partille, Göteborg 
Arena (Kristianstad) och Tygrikesnatta cup) med två, eller tre, lag i respektive cup. Generellt så har 
det varit tuffa och lärorika upplevelser med kryddan av att få möta lite nya motståndare. 

Dessutom så har vi deltagit med tre lag i seriespel där ett av lagen fick en tuff start, men sedan 
har vi mestadels spelat jämna och bra matcher över lag. 


Totalt sett så är både ledare och spelare nöjda med årets prestationer där vi nog överträffade våra 
förväntningar. 

Vi har en bra organisation runt laget, tack vare ett stort föräldraengagemang på alla positioner och 
sammanhang - stort tack till er alla.


Pojkar födda 2007 
Säsongen 2019/2020 för ÖHK Pojkar 07 lider mot sitt slut, och vi väljer att sammanfatta våra 
insatser med orden; Glädje och Utveckling.  

Truppen består just nu av 29 spelare, dvs 1 spelare färre jämfört med förra säsongen. Vi har under 
året tappat ett par spelare men glädjande nog också fått in tre nya spelare.  

Mer än hälften av spelarna i laget håller fortfarande på med andra sporter parallellt med 
handbollen (primärt fotboll och innebandy) och vi har också killar som endast tränar handboll. 
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Vi är fortfarande 3 st tränare, varav 2 av oss är förälder till någon av spelarna i laget. Övriga roller 
kring laget upptas av härligt engagerade föräldrar, som hanterar lagadministration, cuper, 
ekonomi, cafèverksamhet m.m på ett jättebra sätt.  

Vi inledde säsongen med ett uppstarts- och träningsläger på Donsö där vi tränade handboll, 
lagade mat tillsammans, badade och utmanade varandra i frågesport. Vi använde också tiden för 
att tillsammans, både ledare och spelare, skapa gemensamma mål för säsongen, vilket blev:

Ha roligt tillsammans

Bli bättre på handboll 

Spelarna har tillsammans kommit fram till vad som är viktigt för att vi ska uppfylla dessa mål och 
vad vi behöver träna och tänka på under innevarande säsong och i vilken prioritetsordning från 
höst till vår.  

Fokus för träningarna under hösten har varit försvarsspel och kontringar. Vi har växlat från 3-3 till 
3-2-1 försvar och samtidigt utvecklat fotarbete och rörelsen i försvarsspelet. Under hösten har vi
också utvecklat vårt gemensamma kontringsspel, vilket har givit god utdelning under matcherna.

Efter årsskiftet har vi skiftat fokus under träningarna till att mer handla om anfallsspel, både 
genom individuell teknik i passningar, genombrott och skott, men också samarbetet 2-2 och 3-3 i 
uppställt anfallsspel.    

Under hela säsongen har vi varje vecka kompletterat de mer handbollsspecifika övningarna med 
fysträning i syfte att både reaktivt och proaktivt hjälpa spelarna att minska risken för skador.  

Under säsongen har vi spelat seriematcher med ett lag i nivå 1 och två lag i nivå 2. Vi har valt att 
inte spela med fasta lag, för att fortsatt prioritera att skapa en så stark gruppkänsla som möjligt 
och samtidigt utmana varje spelare i olika matchsituationer. Vi ser fortsatt att våra 
handbollskvalitéer står sig mycket väl i förhållande till de lag vi möter från Göteborgs-regionen.  

Under hösten spelade vi två cuper, Göteborg Cup och Arena Cup, och under våren hade vi tänkt 
spela både Irstablixten, Bohus Cup, Partille Cup och Åhus Beachhandboll. På grund av de 
rådande omständigheterna med Covid-19 så vet vi redan nu att de två första cuperna har blivit 
inställda men vi håller tummarna för att kunna spela de två sista cuperna innan 
sommaruppehållet.  

Vi vill även i år passa på att lyfta fram hur väl fungerande föräldragrupp som finns kring vårt lag. 
Där finns det engagemang som är så viktigt för att förbereda barnen för träning och match, hjälpa 
till att skjutsa till bortamatcher, stötta i ”övriga” uppgifter kring lagt (tex även i år det lag som sålde 
flest bingolotter i föreningen) och kanske viktigast av allt, skapa en positiv känsla kring laget, både 
vid match, träning och övriga tillfällen. Oerhört värdefullt!


Vi ser redan nu fram emot nästa säsong där vi hoppas få behålla alla spelare i truppen och 
fortsätta utvecklas både individuellt och som lag. 


Flickor födda 2008 
Laget hade under 2020, 25 spelare och inte minst ett flertal gästande förhoppningsvis blivande 
handbollsspelare och 5-7 ledare/tränare. 

Lagledare:  Magnus Lindell Tränare: Angelica Engvall, Jan-Åke Johnson, Hanna Taflin, Kristian 
Taflin.


Under 2019-2020 har vi genomfört en förändring i ledarstaben vilket har inneburit att Magnus 
Lindell nu är lagledare. Utöver den ordinarie tränargruppen så har vi också haft gästtränare bland 
annat Anders Tysk med stöd av sina ”grabbar” och även Linda Setterlund.  

Gästtränarna har förutom sina handbollskunskaper väckt träningsgruppens nyfikenhet med 
spelidéer nya moment och energi vilket har varit både välkommet roligt och för tjejerna ibland lite 
obekvämt-spännande.  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Under året har vi haft gemensamma träningar med ÖHK F-10 (2009) samt Torslanda HK och vi 
hoppas kunna fortsätta detta samarbetet kanske även att vi nappar på träna med ytterligare andra 
lag både inom klubben kanske ÖHK F-13 och om det möjligen finns något lag på en Ö t.ex Hönö.


Inför säsongen hade vi uppstartsläger på Brännö med övernattning, en succé, lägret som endast 
var av social karaktär innehöll även att man fick tillfälle att ro Färöbåtar. Vi kommer även inför 
uppstarten av höstterminen 2020 att starta säsongen med ett uppstartsläger med träning, 
övernattning, gäster och avsluta med föräldramingel, kanske Brännö även denna gång. 


Vidare har vi har genomfört de obligatoriska föräldramötena och fått inmundiga middag serverad 
av föräldrarna, tränat på att övernatta inför utsocknes cuper och andra aktiviteter under året, vi 
har ett riktigt härligt och sammansvetsat lag.


Vi har under året deltagit med två lag i ordinarie seriespel samt Potatiscupen och inte minst 
Hallbybollen vilket har varit mycket uppskattat och lärorikt för både barn och tränare samt inte 
minst för våra engagerade föräldrar. 


Matcherna har varit bra träning och utmanande både för barnen och deras spel samt för oss 
tränare. Vi ser nu mycket fram emot att få steppa upp och börja spela lite riktigare barn-handboll. 
Föräldrarna har som sig bör under alla lagets aktiviteter stöttat med allt som man kan önska och 
förvänta sig allt från försäljning, tröst, skjutsning och inte minst en bra hejarklack, vi kommer 
under nästa år vara lite tydligare runt de obligatoriska ansvaren som föräldrarna skall bidra med 
för att lasta av oss ledare. 


Under våren gick Magnus och Kristian TS1 tränarutbildning vilket var mycket lärorikt. Kunskapen 
från utbildningen tillsammans med tränarbyte har lett till en hel del förändringar, vad det gällde 
övningar, pedagogik och upplägg. Förändringarna har redan gett tydliga resultat vilket vi inte 
minst kunde se under vårens seriespel, innan COVID slog till, en klar och tydlig positiv trend.  


Som en aktivitet utanför plan kommer vi även fortsättningsvis att genomföra gemensamma 
aktiviteter som övernattningar, glasstunder och middagar så snart tillfälle och möjligheten ges. 

Nästa säsong, kommer vi fortsätta spela med två lag, ett i 2’an och ett lag i 3’an. Vi tittar även 
fortsättningsvis på ett antal cuper som vi hoppas kan och kommer att genomföras, till exempel 
Gbg Cup. 


Pojkar födda 2008 
P11/2008 i ÖHK har ca 30-35 killar i truppen, några slutade innan året började, men vi har 
glädjande nog fått ett par nya. Vi inledde med sju ledare, men fick efter sommaren ytterligare en 
ledare. 


Vi ser det som viktigt och bra att vi är många. Under året gick tre av våra ledare TS1. Vi har under 
året försökt dela upp ansvar mellan oss, tex ett par planerar träningar, några kör fokus målvakt 
och några fokuserar på att ge individuell feedback.


Träningsmässigt så har vi fokuserat en hel del på fart på träningarna. Vi har erbjudit fyra träningar 
per vecka. Tre träningar med handboll och en med fokus på fys. Vi har haft tre st entimmas 
träningar och en på 75 min och det är stor skillnad på vad man hinner med, så vi ser fram emot 
fler lite längre pass nästa säsong. Vi vill fortsätta utveckla killarnas försvar-sspel och få till snabba 
uppspel samt utveckla deras individuella teknik. 


Matchmässigt har vi haft tre lag, glädjande är det fler i år som tackar ja till matcher och vi har inte 
behövt dubbla speciellt mycket. Vi hade ett mindre träningsläger i augusti med träning, 
träningsmatcher och lite gemensam frågesport. 


Cupmässigt så inledde vi säsongen i maj med Bohus Cup och Aranäs Open, där vi deltog med tre 
lag i båda cuperna men vi hade lite svårt att fylla dem så ”tack vare” att vi ännu inte har slutspel 
fick vi ok att dubbla spelare vid behov. Vi deltog med två lag i Partille Cup. På vår egna turnering, 
Göteborg Cup, var vi återigen tre lag men hade återigen problem att fylla dem. Vidare åkte vi för 
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första gången till Kristianstad Arena Cup i oktober med två lag och bodde på skola och hade 
superkul ihop. Under jullovet erbjöd vi två alternativ Lundaspelen och Tyrikesnatta. Det blev ett lag 
som åkte till Lund och två lag som spelade i Horred (utan övernattning). I mars deltog vi även i 
Bua Cupen där vi främst fick möta ett år äldre killar så det blev ett lag som åkte dit. 


Vi ser ljust på framtiden för våra P08 i ÖHK, vi har kul ihop och killarna utvecklas hela tiden, vissa 
tar stora kliv och andra mindre, men vi är alla tillsammans på väg mot rätt håll. Även socialt 
utvecklas de och de lär känna varandra mer och mer och det är väldigt kul att se dem tjöta och 
hänga i hallen.


Vi har fram tills nu spelat i ärvda tröjor men vår sponsoransvarige, Henrik Bergius fixade så vi fick 
nya tröjor efter jul, tack vare företagen Elon och Navtor Nautic. 

Tyvärr hade vi inte råd med shorts men det kommer förhoppningsvis ett annat år. Försökte 
beställa lite för stora tröjor till de flesta, men flera av killarna hade vuxit i tröjorna när de fick dem. 

Organisationen kring laget har format sig okej, vi har ansvariga för Caféschema, Göteborg cup, 
Sponsorer, Ekonomi, Träningsläger samt Försäljning, men vi behöver fortfarande ytterligare 
engagerade föräldrar, t.ex. en Evenemangsansvarig vore önskvärt och om vi ska börja sälja mer 
inför cuper och läger behövs försäljningsgruppen stärkas. 


Flickor födda 2009 
Vi består av ca 40 härliga tjejer som gillar att spela handboll och vi fortsätter rekrytera och 
välkomna fler tjejer. Laget drillas av 7 ledare med fokus på att ha roligt, lära känna varandra samt 
svetsa samman gänget, utöver handbollens ädla konst. 


På träningarna vill vi ha fart och mkt rörelse med boll. Fokus ligger på grundteknik, positioner och 
enklare samspel.  


Vi har deltagit i en rad cuper: Aranäs Open, Junicupen, Partille Cup, Gbg Cup, Hallbybollen och 
Bua Cup med mestadels 3 deltagande lag på respektive cup. 


Under våren testade vi övernattning i ÖHK-hallen med gott resultat vilket resulterade i premiär på 
övernattningscup på Junicupen. Efter årsskiftet spelade vi vår andra övernattnings-cup i 
Jönköping där vi hade kul tillsammans med pojkar 10(2009) samt flickor 11(2008).  


Höjdpunkten under året var nog ändå när vi fick möta ett indiskt handbollslag i Partille cup vilket 
var extremt exotiskt och annorlunda. 

Vi ser mkt fram emot att bli C-ungdom och fortsätta vår fina handbollsresa. 

Pojkar födda 2009 
Vi startade höstterminen med bra fart och spelade mycket matcher. 

Vi har haft ett relativt stort inflöde av nya killar under hela året, även en del som slutat.

Ganska många som håller på med flera sporter vilket gjort att en stor del av killarna inte kommer 
på alla träningstillfällen. Inget konstigt med det, vi uppmuntrar dem att hålla på med flera idrotter. 
Det ställer dock lite högre krav på oss ledare. 

Vi har varit ungefär 25-30 barn på måndagarna och 20-25 på lördagar. Vi är 6 ledare och alla har 
hög närvaro, i genomsnitt har vi varit 5 ledare per träning. 

Vi känner att vi har en bra struktur i ledarstaben och alla har sina roller. Vi känner dock att vi skulle 
behöva fortsätta att utbilda oss i Handbollen.


VI har spelat med 3 lag i serien både under höst och vår. Mycket matcher, men kul för killarna och 
oss.
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Stor utmaning med att vi har spelare på väldigt olika nivåer. Vi har varit noga med att alla skall få 
spela lika mycket oavsett deras personliga utveckling. Vi har inte haft några fasta lag, utan alla har 
spelar runt med varandra. 

Vi spelade under året Aranäs Open, Partille cup och Göteborg cup.  Väldigt roligt och lärorikt för 
killarna. I Januari deltog vi i Hallbybollen, vår första övernattnings cup. Mycket lyckat på alla sätt! 

Bra stöd av föräldragruppen på alla cuper.


Vi har ungefär 35 aktiva spelare idag. 

Under våren har vi påverkats mycket av Covid19 precis som alla andra. Vi tränar för tillfället 
utomhus, men kommer få halltider inom kort. Det ser vi fram emot mycket, killarna behöver 
träning inomhus också. 

För övrigt tycker vi det fungerat väldigt bra i år.Förra året hade vi synpunkter på stöd från klubben 
(inga bollar under en period, ledarskap...), men det har fungerat mycket bättre i år!


Flickor födda 2010 
Vi är ett stort härligt gäng med ca 60 tjejer som tränar 2 gånger i veckan. Under denna säsong har 
vi verkligen sett en stor utveckling hos alla och vid årsskiftet lämnade vi minihandbollen med 
sammandrag bakom oss för att ta klivet in på stor plan med seriespel.  

På träningarna fokuserar vi mycket på rätt handbollsteknik individuellt och nöter stegisättningar, 
hög arm och bra passningar varvat med spelförståelse och kämparanda. 

Första tillfället att prova på stor plan var i januari då vi deltog på TAIK Blixten – spännande för alla 
och planen var verkligen STOR! Det blev en lyckad dag med jämna matcher och trötta tjejer. 

I serien har vi deltagit med 4 lag – det tog ett tag innan vi fick till spelet men nu på slutet 
genomförde vi riktigt bra matcher och viker aldrig ned oss. Tjejerna är schyssta mot både med 
och motspelare och det märks att dom tycker handboll är riktigt kul! 

Ledarsidan har fått tillskott under året och vi är nu 8 stycken i staben, behövligt med runt 40 tjejer 
på träningarna. 

Utöver träning och match har vi även varit med och sprungit in på 2 hemmamatcher med A-laget.


Pojkar födda 2010 
Truppen består just nu av 36 spelare, där runt 30 killar dyker upp träningarna på tisdag 
eftermiddag och söndag förmiddag. Kamratskap, vårdat språk och allas lika värde fortsätter vara 
lika viktigt.


Sedan januari 2020 har vi lämnat tiden med minihandboll och spelar nu på stor plan med ribba. 
Nytt för vår årgång var att vi skulle spela med fem utespelare, vilket även väntas fortsätta till 
hösten. Att spela utan linjespelare har inneburit en utmaning då vi konsekvent mött 5-0- försvar (i 
bästa fall 4-1) medans vi med dårars envishet spelat utgrupperat, med tilltro till rådande forskning. 
Det har ställt krav på oss ledare att förklara orsaken till matchbilderna och att vi ser till prestation 
utifrån förmåga idag istället för resultat. 


Vi ska inte sticka under stol med att vinster in emellanåt underlättat för att hålla uppe moralen, 
även om killarna gör fantastiska framsteg hela tiden.


Under året har vi ställt upp med fyra lag utan fast indelning, på hösten fyra sammandrag och på 
våren i fyra serier så det har blivit mycket matchande för killarna, inte helt utan utmaning den gång 
vi hade fyra matcher i fyra olika hallar på samma dag. Med hjälp från P8 klarade vi den pärsen.


I januari var vi med på första cupen på stor plan vilket var väldigt spännande och det märktes 
innan att killarna var klara med minihandbollsspelet. Vi hoppas att vi kan ha fler teambuilding 
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aktiviteter till hösten i tillägg till cuper som ju alla vet föll bort här på vårkanten i och med den 
förkortade säsongen.


Vi har idag 1 administratör och 5 ledare, varav 1 fortfarande ännu är aktiv handbollsspelare i 
klubben. Dessutom har vi ansvariga för Idrottsrabatten/Bingolotto, A-lags-arrangemangen och 
Caféet. Ett härligt entusiastiskt föräldragäng hejar på, vilket både förenklar och förgyller spelares 
och ledares tillvaro.


Flickor födda 2011 
Flickor 08 (2011) startade som lag inför denna säsong. Sedan augusti har vi tränat en gång i 
veckan. Från början var vi ca 10 tjejer per träning och utan egen tränare (träningarna hölls av 
uppstartsledare). Vi är nu ca 20 tjejer i truppen och runt 15 per träning samt fyra tränare som 
hjälps åt.


Förutom träningarna har vi hunnit med tre sammandrag. Under höstens två sammandrag hade vi 
med två lag per tillfälle och på det som var under våren hade vi med tre lag. Dessutom har vi 
träffats en fredagskväll för att äta mat tillsammans och heja på damlaget då de spelade mot Lugi. 


Våra tjejer är ett härligt gäng och under året har de förstås lärt sig en hel del handboll men också 
fått nya kompisar.


Pojkar födda 2011 
Vi startade upp P8 laget i höstas och har idag ca 40 spelare och 6 ledare i truppen. 

Innan Coronan slog till tränade vi två gånger i veckan och hann med tre sammandrag. 

Vi har fokuserat på grundläggande teknik och att alla ska kunna spela med alla. Killarna har gjort 
väldigt stora framsteg både på individuell nivå och som lagspelare. 


Det är väldigt roligt att se hur bra alla är på att spela med alla, något som inte alltid är självklart i 
unga åldrar. Sedan april är vi igång med träningen igen och kör utomhus en gång i veckan. Vi har 
fått till bra träningar utomhus med god närvaro, mycket energi och har för det mesta haft tur med 
vädret.   

Nu ser vi fram emot att få komma igång med matchspel men får hålla ut tills hösten.
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STATISTIK SPELADE MATCHER
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Spelar och ledarstatistik Lag: P05
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Lag:  
F07
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PREMIERINGAR
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Önnereds HK i siffror  

1.027 medlemmar i klubben


779 ungdomsspelare 8-19 år i handbollsverksamhet


128 barn 5-7 år i Handbollsskolan för de yngsta


I år har vi haft skolhandboll för årskurs 2 och 3 vilket 
gjort att vi haft klasser på besök i ÖHK-hallen, alternativt 
har vi besökt dem ute i sina skolor. Tyvärr kom 
Coronaviruset i vägen för att slutföra denna aktivitet 
enligt plan.


Resan till Auschwitz och Lajkonic Cup för våra 15-åringar blev 
tyvärr inställd i år pga risken för spridning av Covid-19


53 lag i seriespel


5 seniorlag i seriespel


216 ledare engagerade


Pensionärsverksamhet i ÖHK-Hallen dagtid


Ägare av ÖHK-Hallen


1.500 - 2.500 kr var beloppet på medlemsavgiften för enskild 
medlem beroende på ålder


3.600 kr var medlemsavgiften för familj


Driver egen kaférörelse, gym och klubbshop


Drev Handbollsverkstad och tekniktimme för våra C-
ungdomar


”Handboll för alla” för barn/ungdomar med 
intellektuella funktionshinder 

Genomförde 5 st lovhandbollsläger med totalt 379 st 
deltagande barn

annspennare-bengtsson
Överstruket
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