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 1. Inledning 
 
Det här dokumentet beskriver de praktikaliteter som är bra att känna till som 
ungdomsledare i H43. 
 
1.1 Ledarskap i H43 
 
H43 ställer höga krav på ledare och den tränings- och matchverksamhet som bedrivs 
inom föreningen, både på och utanför plan. Som ungdomsledare är man alltid en 
ambassadör för H43 och förväntas följa klubbens värdegrund, jobba mot dess 
övergripande mål och följa dess ungdomspolicy.  

 
Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag 
ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt 
och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. 
Registerutdrag kommer alltid krävas av nyregistrerade ledare och skall visas upp inför 
varannan säsong. 
 

 1.2 Ersättning 
 
Att vara ledare eller tränare inom H43s barn- och ungdomsverksamhet (U14 och yngre) 
är ett ideellt uppdrag. Alla ungdomsledare i H43 erhåller från klubben en ledartröja. 
H43 strävar efter att ha utbildade ledare och klubben uppmuntrar därför ledarna till 
utbildning och fortbildning  samt täcker kostnaderna för de utbildningar som våra 
ledare har behov av att delta i.  

 



 

 

 2. Genomförande 

 2.1 Träning 
 
Barn- och ungdomslagen tilldelas träningstid i hall utifrån ålder, med ökande tid 
för äldre lag. Mängden halltid påverkas av yttre faktorer såsom tilldelad halltid 
från Lunds kommun, men målet är att kunna uppfylla: 
 

Ålder Effektiv halltid per vecka 
U7-U8 1 timme (1 tillfälle) 
U9-U10 2 - 2,5 timmar (2 tillfällen) 
U11-U12 2,5 - 3 timmar (2 tillfällen) 
U13-U14 3,5 - 4 timmar (3 tillfällen) 

 
Den faktiska träningstiden överstiger ofta (särskilt ju äldre lagen är) den 
tilldelade halltiden genom ytterligare träning (t.ex. fysträning) förlagd i 
anslutning till halltiden eller vid ytterligare, separata, tillfällen. 
 

 2.2 Medlemsregister och närvarorapportering 
 
Klubbens medlemsregister sköts i SportAdmin, som kan administreras antingen 
via hemsida (https://www.sportadmin.se) eller i SportAdmins ledarapp. I 
SportAdmin utgör varje barn- och ungdomslag en medlemsgrupp. Själva 
medlemsgruppen skapas av H43:s kansli, som även lägger till nya medlemmar i 
gruppen, men som ungdomsledare ska man rapportera närvaro för sin 
medlemsgrupp. Nya spelare ska själva registrera sig som medlemmar via 
hemsidan, därefter lägger kansliet till dem i rätt lag.  
 
Närvarorapporteringen ligger till grund för det statliga LOK-stödet, som utgör en 
väsentlig del av klubbens ekonomi, och det är därför mycket viktigt att 
närvarorapportering sköts ordentligt. Närvarorapportering sker per aktivitet, 
där en godkänd aktivitet: 

● är en sammankomst med minst tre deltagare i åldrarna 7- 25 år varav 
minst en ledare i bidragsberättigad ålder (från 13 år) 

● varar i minst 60 minuter 
 
Vanliga aktiviteter är träningar, matcher och cuper, men även matchbesök, 
filmkvällar eller andra sociala aktiviteter, teoretiska utbildningar och liknande 
räknas och ska rapporteras.  Eftersom LOK-stödet betalas per aktivitet bör man 
skapa flera aktiviteter när möjligheten finns. 
 



 

 

 2.3 Utrustning 

 2.3.1 Till ungdomslag 
 
Varje ungdomslag från U8 och uppåt erhåller en uppsättning matchtröjor (lika många 

som man har spelare i laget) och målvaktströjor, som kvitteras ut av respektive lags 

tränare och återlämnas när uppsättningen behöver bytas ut. Ej återlämnade 

matchkläder ska ersättas. Utbyte av matchtröjor görs alltid i samråd med kansliet. 

Observera att spelare som lämnar föreningen måste returnera matchtröja/-or till 

respektive ledare. Det är ledarens ansvar att informera spelaren om detta.  
 
Därtill erhåller varje ungdomslag en sjukvårdsväska.  
 
Utöver ovanstående står klubben endast för utrustning till och med U9, som är sista året 
man spelar med blå gummiboll, genom att de lag det berör (i så stort utsträckning som 
möjligt) tränar i hallar utrustade med: 

● blå gummihandbollar i bollnät 
● träningsvästar 
● koner, ringar och häckar  

 
Från och med det år ett lag inte längre förses med utrustning i hallen, dvs U10, får laget 
låna en väska med tränings-utrustning från klubben, dock ej bollar. Från och med U10 
behöver varje spelare ta med sig sin egen (läder)boll. 
 
  

 
2.3.2 Till ledare 
  
Som ledare i H43 får man en ledartröja att bära under match och träning. Därtill får de 
flesta träningsgrupper kvittera ut en (1) nyckel till var hall där de tränar. Övrig 
eventuell ledarutrustning införskaffas på egen hand. 
 
H43 har som mål att varje ungdomslag ska ha enhetliga matchtröjor. Då spelare och 
ledare representerar klubben ska det alltid synas att det är en H43-trupp. Klubbens 
officiella klubbmärke är ”bollen” och den ska alltid finnas med på matchkläder o. dyl. och 
vara väl synlig. Klubbmärket ska alltid exponeras. Ledare som utför uppdrag för 
klubbens räkning ska alltid bära kläder som gör att utomstående alltid vet vilken klubb 
som representeras. Vid matcher ska tränare och ledare alltid bära H43-kläder. 
 
2.3.3 Till spelare 
 
Från och med U10 behöver varje spelare införskaffa en egen boll som tas med till 
träningen. Därtill behöver övriga delar av matchstället förutom matchtröjan (shorts och 
strumpor) samt överdragskläder bekostas på egen hand. Beställningar kan göras av 
enskild medlem eller av lagets klädansvarige via Stadiums hemsida. 

 
 
 



 

 

 

 2.4 Seriespel 
 
2.4.1 Anmälan 
 
Inför varje säsong, kring april under säsongen innan, får varje ungdomslag, efter 
anmodan från H43:s kansli, meddela hur många lag som ska anmälas till seriespel, och i 
vilken/vilka serier. Anmälningsavgiften till seriespel står H43 Lund för. Information om 
matchtabell och speltid finns på Handboll Syds hemsida. 
 
2.4.2 Flytt av matcher 
Vid behov av matchflytt tas kontakt med kansliet. När spelprogrammet först publiceras 
behöver ledarna kolla igenom speldatum för att redan då flytta matcher pga eventuella 
matchkrockar, USM eller lov. I detta skedet kostar inte matchflyttarna någonting. När 
serien har startat kommer en matchflytt generera en kostnad vilket innebär att detta 
endast genomförs som en sista utväg, matchen skall till varje pris försöka spelas på sitt 
ordinarie speldatum.  
 
 
2.4.3 Arrangemang 
 
Vid matcharrangemang ansvarar hemmalaget för att det finns funktionärer och det är 
även uppskattat av båda spelare, medföljande motståndarföräldrar och den egna 
lagkassan att hålla kiosk. 
 
 I följande avsnitt följer några tips för att arrangera sammandrag för handboll på 
miniplan respektive hemmamatcher för spel på fullstor plan. 
 
Allmänt gäller att man vid samtliga arrangemang på hemmaplan ska ha en matchvärd 
(ex förälder) som både bistår med praktiska förberedelser samt hälsa motståndare och 
publik välkomna och som allmänt säkerställer god ordning och korrekt uppförande i 
hallen.  

 2.4.2.1 Minihandbollsammandrag 
 
Innan matchdagen: 

● Skicka gärna ett välkomstmejl till motståndarna. Om nödvändigt, bifoga gärna en 
vägbeskrivning samt information om lämplig parkering. 

● Ordna eventuella nycklar till hallen. 
● Domare tillsätts av H43 Lund, det är inget som ledaren ansvarar för.  

 
På matchdagen: 

● Sätt upp en lapp som tydliggör vilken plan som är vilken, samt ett spelschema 
med tider, planer och lag.  

● Kontrollera att allt är på plats och fungerar när du kommer till hallen. 
● Bekanta dig med matchklockan  
● Märk upp omklädningsrum till motståndarlagen 



 

 

● Hälsa gästande lag välkomna.  
 
Efter matcherna: 

● Se till att hallen och omklädningsrummen är grovstädade 

● Kontrollera att alla dörrar är låsta innan hallen lämnas 
 
 

 2.4.2.2 Hemmamatch 
 
Innan matchdagen: 

● Skicka gärna ett välkomstmejl till motståndarna. Om nödvändigt, bifoga gärna en 
vägbeskrivning samt information om lämplig parkering. 

● Kalla funktionärer i god tid. I sekretariatet behövs 
◦ U12 och uppåt: två funktionärer (med aktuell funktionärsutbildning annars 

risk för böter) 
◦ U11 och nedåt: endast tidtagning krävs, kan skötas av ledare men är bra med 

en funktionär 
● Domare tillsätts från kansliet  
● Ordna eventuella nycklar till hallen. 

● U12 och uppåt: Skriv ned och ta med din egen laguppställning (spelarnamn och 
nummer) på en lista (att lämna till sekretariat innan match). 

● U12 och uppåt: Se till att samtliga spelare och ledare registreras i TA inför 
säsongen (en av ledarna får TA-inloggning från kansliet). 

 
På matchdagen (Mycket av detta är funktionärers/matchvärds jobb): 

● Ta med visselpipa och tidtagarur  
● Kontrollera att allt är på plats och fungerar när du kommer till hallen. 
● Bekanta dig med matchklockan  
● Hälsa domarna välkomna 
● Märk upp omklädningsrum till motståndarlagen 

● Hälsa gästande lag välkomna. 
 
Efter matcherna: 

● Godkänn matchprotokollet 
● Säkerställ så funktionärerna rapporterar in matchen i EMP 
● Se till att hallen och omklädningsrummen är grovstädade 

● Kontrollera att alla dörrar är låsta innan hallen lämnas 
 
Funktionärsutbildning, både förenings- och distriktsnivå, arrangeras varje år av H43. 
Alla ungdomslag tillsätter själv två utbildade funktionärer vid varje hemmamatch. Detta 
innebär att minst hälften av föräldrarna i varje lag årligen måste genomgå 
funktionärsutbildningen. För att underlätta och få bra kontinuitet föreslår H43 att lagen 
gör ett funktionärsschema, för att säkerställa att det är utbildade funktionärer vid varje 
hemmamatch. 
 



 

 

 2.5 Cuper 
 
H43 Lund uppmuntrar cupdeltagande. Det finns ingen lista över utvalda cuper som H43 
prioriterar. Lundaspelen har alltid hög prioritet inte minst p.g.a. den geografiska 
närheten.  
 
Grundprincipen är att anmälningsavgifter för deltagande i cuper betalas av 
ungdomslagen själva. H43 bekostar dock anmälningsavgifter för deltagande i cuper som 
spelas på miniplan.  För att sprida kunskap om cupdeltagande mellan ungdomslagen ska 
kansliet informeras när en anmälan har gjorts. 
 
 

 2.6 Hallguide 
 

Hall Mått Klister Läktare Adress Nyckel 

Bollhuset A 40 x 20 Ja Ja Fasanvägen 2 Krävs 
Bollhuset B 36 x 18 Nej Nej Fasanvägen 2 Krävs 
Fäladsgården A 40 x 20 Ja Ja Svenshögsvägen 25 Krävs 
Fäladsgården B 20 x 10 Nej Nej Svenshögsvägen 25 Krävs 
Fäladsgården C 33 x 16 Nej Nej Svenshögsvägen 25 Krävs 
Gunnesbohallen 40 x 20 Ja Nej Gunnesbovägen 2 Krävs 
Idrottshallen 40 x 20 Ja Ja Högevallsgatan 1 Nej 
ISLK 40 x 20 Nej Ja Linnégatan 2 Krävs 
Prästäng 24 x 24 Nej Nej Stångby Prästgård 463 Krävs 

Spb Skåne Arena A 40 x 20 Ja Ja Arenatorget 2 – 6 Ibland 

Spb Skåne Arena B 40 x 20 Ja Ja Arenatorget 2 – 6 Ibland 

Tornhallen 40 x 20 Nej Ja Vallkärravägen 16 Krävs 
Tunahallen 40 x 20 Ja Ja Warholms väg 10 Krävs 
Victoriastadion 40 x 20 Nej Ja Lovisastigen 2-4 Nej 
Vikingahallen 36 x 18 Nej Nej Tre Högars väg 7 Krävs 
Vipeholmshallen 40 x 20 Nej Nej Vipemöllevägen Krävs 

Östra Tornhallen 40 x 20 Nej Nej Musikantvägen 3 Krävs 

 



 

 

 3 Ekonomi 
 

 3.1 Körersättning 
Ingen körersättning utgår till ledare eller föräldrar. 
 

 3.2 Lagkassor 
Varje ungdomslag bör ha en lagkassa. Lagkassan utgör grunden för lagets ekonomi och 
är tänkt att användas för att på olika sätt stimulera spelarnas och lagets utveckling. Bra 
exempel på vad lagkassor kan användas till är träningsutrustning, träningsläger, 
anmälningsavgifter till cuper, resor och utbildning. Lagkassorna har ingen juridisk 
koppling till H43, utan skapas privat av en ledare eller lagförälder. 
 
Hur lagkassan används liksom hur lagkassan fylls på är upp till respektive ungdomslag, 
men vanliga inkomstkällor är försäljning i kiosk under hemmaarrangemang, 
lagsponsring och övrig försäljning.  
 

 3.3 Lagsponsring 
All eventuell lagsponsring ska förankras och kontrolleras med klubben. 
 
 
 



 

 

 4 Övrigt 

 4.1 Hemsida 
Varje ungdomssida inom H43 har en egen hemsida som administreras av respektive lag.  

  
 
 

  


