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Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret
haft 11 protokollförda möten.

Styrelsen
Styrelsen har bestått av följande personer:			
		
• Jonas Brandt, ordförande
• Karin Holm, sekreterare
• Richard Mauritsson, ekonomiansvarig
• Pernilla Hed Nilsson, ledamot
• Magnus Hammarstedt, ledamot
• Emma Åstrand, ledmaot
• Mattias Lundin, ledamot
Richard Mauritsson har representerat H43 Lund vid
Handbollsnätverket.
Styrelsen har varit representerat vid möten och
konferenser med Skånes Handbollförbund, Lunds
kommun och andra organisationer.

Revisor
Lekmannarevisor Jack Larsson

Valberedning
Niclas Nilsson, sammankallande, och Theodor
Sandström.

Utmärkelser

Kansliet
Kansliet har har varit bemannat av Tina Lundstedt, ,
Birgitta Heuck (avslutade sin tjänst december 2016)
och Mats Andersson (påbörjade sin tjänst februari
2016). Utöver nämnda personer har frivilliga ställt
upp - ingen nämnd ingen glömd.

Medlemsantal
Under säsongen 2015/16 hade vi 1 031 medlemmar.

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt i balans och resultatet för
året landar på ett överskott. Vi har haft en fortsatt
positiv utveckling där vi hela tiden säkrar vår ekonomiska ställning. Vi måste dock även fortsatt vara
konservativa i våra bedömningar och prognoser
vilket avspeglas i budgeten för 2017–18.
Årets bokslut pekar på ett överskott med cirka
100 000 Skr, detta ska dock inte tas för inteckning
att föreningen har ett starkt kapital och inte behöver hålla på sina pengar. Styrelsen fortsätter att
satsa på Vision 2020 och stärker organisationen
kring våra lag. Detta med stor hjälp från familjen
Uddenäs. De 100 000 som är ett rent överskott
är något som styrelsen föreslår överflyttas till nytt
räkenskapsår då vi önskar bygga ett kapital för
framtida satsningar.
Styrelsen kommer fortsatt ha en väldigt konservativ
hållning och vill gå försiktigt fram under säsongen
17/18 men givetvis göra de nödvändiga satsningar
som behövs om de är fullt finansierade.

Bengt BP Persson stipendiefond - Tillkännages på
årsmötet
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Barn- &
ungdomskommittéen
Som ett stöd för våra ungdomsledare har barn och
ungdomskommittén (UK) lett ungdomsverksamheten. Alla lag som är 14 år (B2) och yngre ingår i
barn och ungdomskommittéens verksamhetsområde.
Deras ansvar är att tillsätta ledare, bevaka frågor
som berör åldersgruppen, föra fram information
både upp till styrelsen och ut till alla aktiva ledare.
De är också sammankallande till våra ungdomsledarmöten. Dessa möten är minst fyra gånger per
säsong.
Säsongen 2016-17 har barn och ungdomskommitté
bestått av:
• Mats Andersson, sammankallande
• Erling Nilsson
• Johan Kåredahl
• Johan Förander
• Andrea Unger Grundelius

Ledarförsörjning
De viktigaste resurserna i vår ungdomsverksamhet
är ledarna. Vi har under den gångna säsongen haft
varierande bemanning av ledare/tränare. Somliga
trupper har haft ett flertal ledare/tränare medan
andra har behövt lite fler resurser. Detta är en stor
utmaning för oss att rekrytera och utbilda ledare/
tränare för att möte vår växande verksamhet. Vi
måste alla känna ett ansvar för att vi erbjuder barn
och ungdomar en meningsfull fritid under ledning av
duktiga och engagerade ledare.
Att hitta lämpliga ledare är ett ständigt pågående
arbete som ska prioriteras i verksamheten.
Varje ledare/tränare får gå kurser/utbildningar utifrån
sin egen ambitionsnivå. H43s övergripande mål är
att minst en ledare i varje trupp ska genomfört
Baskurs eller TS-utibldning, berornde på åldergrupp
de verkar inom. Vi ser gärna att fler anmäler sig
till alla de olika kurser/utbildningar som vi erbjuder
genom SISU och Skånes HF.

• Ola Dahlborg
• Zoran Roganonovic
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Lag och serier
Stödfunktioner för lag som är
A-ungdom och äldre.
Denna säsong har vi ökat resurserna vad gäller
stödfunktioner. Förutom att Zoran Roganovic började
hos oss har vi även kompletterat med Therse Wallter,
fd elithandbollsspelare, som är mental tränare. Båda
resurserna är uppskattade av både spelare och
ledare.
Våra stödfunktioner består desstuom av
Mikael Salomonsson som målvaktstränare och
Pontus Ingesson som fysioterapeut och fystränare.
Denna satsning har varit möjlig genom stöd från
våra sponsorer Climat80 och familjen Uddenäs.

Damer A
Under våren 2016 presenterade vi vår nya damtränare Daniel Engdahl. Till vår glädje ökade intresset
för damlag och tack vare alla ledare, tränare och
spelare vann damerna division tre och genom ett
kval är damernanu klara för division två kommande
säsong.

Herrar A
Vår satsning att denna säsongen lyckas komma upp i
division 2 infriades. Genom att komma tvåa i serien
blev laget tvugna att kvala. Herrarna vann två raka
kvalmatcher och därmed blev det klart att de
spelare i divison två kommande säsong.

Barn-, ungdoms och juniorlag
Säsongen 2016-17 har inneburit en fortsatt utveckling för föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
Tillströmningen av nya barn till våra bollskolor har
fortsatt och våra ungdomsledare har återigen gjort
ett fantastiskt arbete i våra idrottshallar.
Utvecklingsmässigt och sportsligt har vi också
upplevt en säsong fylld med många träningar och
matcher i seriespel samt mycket spel och umgänge i
diverse turneringar och cuper.
Cirka 700 aktiva barn, ungdomar och juniorlag
som under säsongen 2016/17 ställt upp med 60 lag
i seriespel. Totalt har de genomfört cirka 3 000
matcher.
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H43 Lund under verksamhetsåret varit väl representerade med sportsliga framgångar i många
turneringar runt om i Sverige. Som exempel kan
nämnas Lundaspelen, Hallby Cup, Påskacupen, Skadevi
Cup, Åhus Beachhandbollsfestival, Bohus Cup,
Irsta Blixten, Göteborgs cup, Aranäs Open, Partille
Cup, Potatiscupen, Malmöspelen, Prague Handball
Cup (CZ), Falk Elit (NO), Flensburg Cup (DE),
Sportyfied Cup (DK), Rödspätte Cup (DK) och OV
Beachhandboll.

USM
Många av våra lag tog sig långt under USM 16/17
men det var pojkar B, med två lag, och pojkar A
och flickor A som lyckades hela vägen till steg 5
och finalen i Malmö. Pojkar B lyckades att vinna
både guld- och bronsmedalj något som är helt unikt
och historiskt. Det bör även noteras att det tredje
pojkar B-laget kom till steg 4 men klarade inte att
komma etta i gruppen.
Totalt hade vi åtta lag i steg 4 i år, förutom pojkar B
med tre lag var det Flickor J, Pojkar A med två lag
och Flickor A med två lag.

Blue Kids
Vi har bedrivit bollskolor för de yngsta barnen
på olika platser i Lunds Kommun. Våra bollskolor
behåller sin popularitet och har vid många tillfällen
kryllat av barn i aktivitet. Som avslutning på säsongen hölls en internturnering, Kraftringen Cup, där
många barn deltog både från vår egen bollskoleverksamhet men också från många föreningar i vårt
närområde.

Idrottscamp
Även sommaren 2016 arrangerade H43 Lund
idrottscamper under sommarlovetet för barn i
åldern 7-12 år på Norra Fäladen och Stadsparken/IH.
Totalt deltog nästan 200 barn i Lunds största
idrottscamp. Anna Nilsson var projektledare före-,
under- och efter idrottscamperna och assisterades
av ett 10-tal idrottspraktikanter från flick- och pojk/
juniorlagen. Sex gästtränare lyfte också campens
innehåll.
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Vi tackar företagssponsorer, Lunds kommun och
Skånes Idrottsförbund som bidrog med projektpengar. Vårt kansli stöttade verksamheten administrativt. Idrottscamperna har etablerats som ett
begrepp i Lund och fortsätter även 2017.

Slutord

H43 Lund står sig förhållandevis väl i relation till
övriga landet. Vi är väl sedda med duktiga ledare,
ambitiösa spelare och goda förebilder.
Vår barn & ungdomssida byggs på och vi ser att
lyckade satsningar på bollek och engagerade ledare
skapar stora kullar som sedan ger oss en bredd.
Antalet seriespelande lag är stabilt. Inför kommande
Även denna säsong har Cecilia Wennerholm varit
verksamhetsår måste vi ta ett krafttag för att reansvarig för domartillsättningen. Sedan Cecilia tog
krytera
pojkar och flickor i de yngre åldrarna för att
över ansvaret har tillsättningen fungerat utmärkt
och våra föreningsdomare är nöjda med arbetet. Till sedan genom en klubbverksamhet som genomsyras
av glädje och omtanke, behålla ungdomarna inom
vår stora glädje forsätter Cecilia med sitt uppdrag
handbollen. De som inte kan fortsätta med handboll
även säsongen 2017/18 då vi har som ambition att
måste få erbjudande om tränarutbildning, ledare,
hitta fler utbildningar/träffar som kan öka kunskaideella uppdrag eller domare/funktionär.
pen och intresset för domarrollen. Vi som förening
vill inte tappa de spelare som kanske inte vill satsa
Styrelsen har som mål att göra allt för att vi bibefullt ut och då kan domarrollen vara en möjlig väg.
hålla den goda trend som vi sakta börjat bygga upp.
Målet att år 2020 har blivit en elitklubb med represenationslag som bygger på många egna produkter.
För att nå dit måste vi fortsätta arbetet att bli bättre och jobba med vår långsiktiga elitsatsning för våra
Alla föräldrar och ledare får kostnadsfritt gå
damer och herrar.
funktionärsutbildningen som är tre timmar inför
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet
uppstarten. Från det året laget är juniorer måste vi
att leda och förvalta det stora värde som finns i
tillsätta distriktsfunktionär på matcherna. Även här
H43 Lund.
sker tillsättningen endast genom frivilliga föräldrar
Vi har som mål att låta föreningen växa och behålla
som genomgått utbildningen. I yngre åldrar krävs
den kvalitet som utvecklar vår starka ungdomsverkdet endast föreningsfunktionär eller ingen utbildning
samhet inom alla plan.
alls.		
Styrelsen vill tacka alla spelare, ledare, samarbetsUnder hösten 2016 arrangerade vi baskurs i egen
partners och sponsorer för ett fantastiskt samarbete
regi med hjälp av Håkan Andersson. Håkan gör alltid
under året.
en mycket uppskattad utbildning och så även denna
gång. Vi i styrelsen tacka Håkan så mycket för hans
insats.
Under våren 2017 har vi erbjudit vid två olika tillfällen öppna träningar, en gång med Zoran Roganovic
och den andra med Anders Jönsson samt Mikael
Salomonsson. Båda tillfällena var mycket välbesökta
och uppskattade av våra tränare/ledare.
Utöver detta har flera ledare gått eller påbörjat
Tränarskola 1 och 2 samt även anmält sig till olika
fristående utbildningar som SkåneIdrotten arrangerat.
Styrelsen forsätter sitt mål med att öka intresset för
utbildningar.

Föreningsdomare

Utbildning
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Lund den _____maj 2017

Jonas Brandt
Ordförande

Magnus Hammarstedt, ledamot

Richard Mauritsson
Vice ordförande och ekonomiansvarig

Emma Åstrand, ledmaot

Karin Holm, sekreterare

Mattias Lundin, ledamot

Pernilla Hed Nilsson, ledamot
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H 43 Lund handbollsförening
Sparbanken Skåne Arena
Stattenavägen 25
222 28 Lund
KONTAKT
Tel 046-5900331
E-post info@h43lund.se
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