AIK Handbollsförening
Mål och verksamhetsplan 2014 – 2015

Ekonomi
Vi behöver bygga upp en buffert på totalt cirka 100.000kr, men går in i årets verksamhet med
ett underskott på cirka 35.000kr och lån hos Svarta Massan.
I början av juni skall information om aktivietsavgift skickas ut till alla medlemmar.
I mitten av juni skall vi delta på Eken cup som en av tre arrangörer för turneringen och jobba
med de tilldelade uppgifterna.
LOK-stöd för VT och HT skall skickas in med marginal till sista datum för respektive
ansökan i september och januari.
Innan upptaktslägret i september skall material vara inventerat och inköpt till alla lag som är i
behov av nytt eller komplettering.
Jobb med att hitta sponsorer i mån av tid och att sätta samman en grupp som kan jobba med
detta framöver för att bättra på ekonomin.
Diskussioner med HS ifall vi kan söka bidrag eller liknande för att täcka upp diverse
kostnader som vi har runt de sportsliga aktiviteterna.
Målsättningen är att vi gör ett positivt resultat på minst 40.000kr för säsongen 2014/2015.

Herrar
Herrarna spelade i år i division 3 och slutade på tredje plats. Laget har föryngrats väldigt
mycket och stommen av laget bestod av spelare födda på 90-talet. Antalet träningar skall ligga
kvar på 3ggr i veckan, men att mer kondition och fysträning skall adderas för att orka med
hela säsongen. 90-talisterna skall fortsatt vara stommen i laget och fyllas på med de lite äldre
och mer rutinerade spelarna.
Matchläggning i Solnahallen och Råsta Park skall göras klart under juli och augusti.
Målsättningen är att få så mycket matcher som möjligt i block och helst i Solnahallen.
I division 3 kan det bli några längre bortamatcher om man hamnar i norra serien, men vi har
stora förhoppningar på att vi skall hamna i den östra serien med enbart Stockholmslag. Innan
augusti/september skall alla resor vara bokade och planerade om vi hamnar i norra serien.
Komplettering av matchställ skall provas och beställas innan matchstart i september.
Målsättningen för herrarna är att lägga till mer fysträning för att kunna vara med och tampas
om platsen till division 2.

Damer
Damerna har spelat 1 år i divison 2 och man har även fått nya tränare till denna säsong.
Antalet träningar skall ligga kvar på 3ggr i veckan och fortsätta att jobba med att få in en
mentalitet att man måste träna för att få spela.

Matchläggning i Solnahallen och Råsta Park skall göras klart under juli och augusti.
Målsättningen är att få så mycket matcher som möjligt i block och helst i Solnahallen.
I divison 2 blir det några längre bortamatcher än i Stockholms närområde. Innan
augusti/september skall alla resor vara bokade och planerade.
Komplettering av matchställ skall provas och beställas innan matchstart i september.
Målsättningen för damerna är att kunna vara med och tampas om direktplatsen till divison 1
och att få ett bra samarbete med juniorlaget.

Ungdomar
Vi skall jobba med att få alla lagen att använda IdrottOnline som sina interna hemsidor på en
och samma site.
Matchläggning i TA för alla ungdomslag under juni och juli. Försöka få en ledig period fram
till 11.00 för handbollskolan. Vi behöver stämma av med kommunen ifall vi kan få längre tid
på lördagar i Tallbackaskolan.
I december skall 04:or och 05:or anmälas till seriespel för vårterminen och även 06:or för
handbollsfestival.
Många lag har sin egen syn på vilken organisation som krävs runt ett lag. Vi behöver hjälpas
åt och definiera en grund som alla lag minst behöver ha. En målsättning inom
ungdomsområdet är att varje lag har en fungerande organisation med tränare och ledare inför
säsongen 2015/2016.
En annan målsättning är att vi skall få igång ungdomsrådet på samma sätt som att vi har
ungdomsledarmöten.

Utbildning
Under augusti och september skall alla våra befintliga domare och funktionärer gå sina
repetitionskurser.
För att få så hög kvalitet på våra tränare skall vi försöka få så många som möjligt att utbilda
sig vidare. Under hösten skall några av de tränare som har yngre lag gå ”Handboll för barn”.
Vi måste även inventera vilka ledare som kan vilja tänkas gå TS1 eller TS2 inför nästa
säsong.
Vi skall fortsätta med tränarrådet som har varit mycket uppskattat och ger en möjlighet att
utvecklas och prata lite handboll med andra tränare. Detta skall planeras i augusti för
höstterminen och i januari för vårterminen.
Vi skall fortsätta med våra utbildningsplaner för A- och B-ungdom under året. Eftersom vi
inte har några A-ungdomar kommer insatserna att riktas mot våra B-ungdomar och juniorer.
Vi kommer sätta tre målsättningar inom detta område.

Den första målsättningen är att alla juniorer har fått möjlighet att gå ”Föreningsdomarkurs”
och att 50% avslutat kursen.
Den andra målsättningen är att alla juniorer har fått möjlighet att gå ”Handboll för barn” och
att 50% avslutat kursen.
Den tredje målsättningen är att alla sista års B-ungdom har fått möjligheten att gå
”Ungdomsbarometern”.
Beroende på inriktning på SHFs convent för 2015 bör vi skicka några tränare/ledare som gjort
ett bra jobb och för att motivera dem ytterligare.

Arrangemang
I september skall vi åka på upptaktsläger med hela klubben. Det är många arbetsuppgifter som
behöver ordnas inför detta och ort för lägret skall bestämmas. På upptaktslägret fördelas alla
träningstider mellan lagen.
Vi skall öka på antalet matcher som vi har ett arrangemang runt A-lagens matcher och där
ungdomslagen är inbjudna. Målsättningen är att öka publiken och att minst ett ungdomslag är
nere varje match som lagen spelar i Solnahallen.
Vi skall även i år åka på en gemensam cup och förslaget är att det blir Hallbybollen även detta
år. Målsättningen är att få med fler lag än föregående år.

Svarta tråden
Den svarta tråden kommer vara det första av våra två prioriterade områden säsongen
2014/2015. Den svarta tråden skall vara genomarbetad och diskuterade tillsammans med våra
medlemmar för att få en tydlig koppling till verksamheten och hur vi vill bedriva den. Under
hösten skall en första utgåva finnas som är genomarbetad av både styrelsen och olika tränare i
klubben. Målsättningen är att den ”Svarta tråden” finns dokumenterad och är förankrad bland
lagen och att vi skall kunna börja jobba efter den till säsongen 2015/2016.

Rekrytering
Rekrytering kommer att vara det andra av våra två prioriterade områden säsongen 2014/2015.
Området innebär rekrytering av allt från spelare till ledare och styrelsemedlemmar. För
rekrytering av spelare skall vi skicka ut en inbjudan till alla barn födda 2006-2007 i Solna och
Sundbyberg under september. Vi skall även delta i Idrottslyftet i skolorna i Solna under
höstterminen och vårterminen. Målsättningen är att vi till säsongen 2015/2016 skall kunna
anmäla minst 2 pojk- och flick-lag för åldern 2006 med fungerande organisation runt lagen.
Efter jul skall den nya handbollskolan för barn födda 2008 startas och till den skall en
inbjudan till alla i Solna och Sundbyberg skickas ut i början av januari. Målsättningen är att vi
skall ha minst 40 deltagare på handbollsskolan.
Om möjlighet och ork finns skall vi även starta upp en handbollsskola i nya Ulriksdalsskolan
och målsättningen är att få lika många deltagare där som den i Tallbackaskolan.

Vi skall bjuda in till konferens i januari för att diskutera ett område som känns viktigt och
behöver mer fokus. Vilket området blir bestäms under hösten av styrelsen.
Som tack för alla som engagerar sig ideelt i föreningen skall vi bjuda på en tackmiddag under
höstterminen och en gång under vårterminen.
Vi skall jobba med att få fler att engagera sig och ta hand om mindre uppgifter istället för att
hitta de som tar hand om allt. Särskilt viktigt för att få en styrelse som inte har några vakanta
platser till säsongen 2015/2016.

