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Deltagare: 
Fredrik, Annies pappa 
Johan, Ines pappa 
Kristofer, Karlas pappa 
Linda och Niclas, Almas föräldrar 
Magnus, Amandas pappa 
Malin, Millys mamma 
Marcus, Elsas pappa 
Marcus, Emmas pappa 
Thomas, Alva B’s pappa 
Daniel, tränare och pappa till Sanna 
Sofie, lagledare och mamma till Ella 
 
 
Vi gick igenom IK Lågans senaste(!) föräldramötespresentation (PowerPoint), med undantag 
för sida 9 – Nivåanpassning, ett begrepp som inte används inom IK Lågan längre. 
 
 
IK LÅGAN F09 
Laget består av 17 spelare. Fyra spelare har lämnat laget och en har tillkommit sedan förra 
säsongen. Utöver spelarna har vi tränare och ledare:  
• Daniel Johansson, tränare 
• Tilde Persson, juniortränare 
• Martin Käck, extratränare 
• Sofie Wallberg, lagledare 
• Marcus Alfredsson har tagit en tillfällig paus från sin roll som lagledare 
 
 
BLÅ LINJEN 
Blå linjens matchningspolicy och värdegrund samt barnens tolkning kan läsas i sin helhet på 
Lågans hemsida. Vi kommer att diskutera barnens tolkning på träningen. Läs gärna igenom 
den tillsammans med ert barn. 
 
Lågan håller på att revidera Blå linjen. 
 
 
TRÄNING 
Vi tränar måndagar 18.00-19.30 och onsdagar 17.00-18.30 i Lågehall A2. Påminn ert barn att 
sätta upp håret, ta ur örhängen och ta av lösnaglar innan träning. 
 
Regler vid träning 
VIKTIGT! Nedan följer de restriktioner som gäller i Lågehallen tillsvidare med anledning av 
Covid-19: 



1. Ombyte sker hemma. Endast skor byts i omklädningsrummen. 
2. Vid sjukdom eller sjukdomssymptom stannar man hemma. 
3. Planera träningar utifrån så lite kroppskontakt som möjligt. 
4. Följ de allmänna hygienråden som finns från FHM. 
5. Vattenflaskor delas ej med andra, dess fylls på hemma. 
6. I omklädningsrummen finns möjlighet att tvätta händerna. 
7. Innan man går in i hallen ska det andra laget vara ute. Tills det är tomt väntar man i 

omklädningsrummet. 
8. Om möjligt var ute under hela eller delar av träningen, antigen med hela eller halva 

gruppen. 
9. Inga föräldrar ska gå in i anläggningen, hämtning och lämning sker utanför entrén. 
 
Kallelse 
I regel skickas inte kallelser ut inför träning, med undantag för träning som infaller under 
lov- och helgdagar. 
 
 
MATCHER 
Vi har anmält ett (1) lag till seriespel. Tiderna finns på Svensk handbolls hemsida samt i 
kalendern. Eftersom det sker många ändringar i serierna just nu så är Svensk handbolls 
hemsida mer tillförlitlig. OBS! F09 = F11 enligt Svensk handboll. 
 
Vi nämnde att F08 behövde låna spelare till sina matcher, men de har avanmält ett lag och 
har därmed tillräckligt med egna spelare.  
 
Kallelser 
Kallelse skickas ut inför alla matcher. Besvara den så fort som möjligt så vi kan planera 
laguppställning samt körning utifrån era svar.  
 
Matchkläder 
Spelarna lånar matchkläder under säsongen och de får endast användas under matcher.  
Tjejerna har sträckt på sig under sommaren och vi ska uppdatera garderoben. Tyvärr verkar 
det som att det dröjer innan vi kan få nya storlekar, så tillsvidare får vi hushålla med de 
storlekar vi har.  
 
Publikinformation 
VIKTIGT! Läs om publikinformation på matcher här. Det är allas ansvar att följa reglerna! 
 
Hemmamatcher och entrévärd 
Vid hemmamatcher behöver vi utse en entrévärd, som släpper in och räknar antalet 
besökare i entrén. Rollen som entrévärden kan förslagsvis rotera bland föräldrarna, under 
förutsättning att man inte har ett annat uppdrag samtidigt. 
 
Vid hemmamatcher tillåts endast 30 åskådare från hemmalaget, det innebär att vi måste 
begränsa antalet medföljande familjemedlemmar (publik) till max 2 stycken per spelare.  
 
Bortamatcher och körschema 



Under rådande omständigheter får max 5 föräldrar följa med till bortamatcher. Meddela om 
ni kan köra i kommentarsfältet i kallelsen. Fungerar det smidigt att anmäla körning via 
kallelsen, så fortsätter vi med det, annars får vi utse någon som kan ordna körschema inför 
bortamatcherna.  
 
Solidsport 
Det finns möjlighet att låna utrustning och streama matcherna via Solidsport. Finns det 
intresse att se matcherna digitalt (kan även ses retroaktivt)? Ett månadsabonnemang kostar 
49 kr medans en match kostar 29 kr. 
 
 
FÖRSÄLJNING 
Gemensamma försäljningsaktiviteter under säsongen följer nedan. Utöver de 
klubbgemensamma försäljningarna kan man dra in pengar till laget genom att registrera sig 
hos Sponsorhuset. Sponsorhuset har samarbete med över 600 nätbutiker och varje köp ger 
pengar tillbaka till köparen och laget. 
 
Förslag på andra aktiviteter som ger pengar till laget? 
 
Hösten: 
• NewBody - försäljningen är igång. Varje spelare registrerar en egen webshop på följande 

länk: https://www.newbody.se/reg/TCQGNNA och lägger in beställningarna där. 
Paketen kostar 100 kr respektive 150 kr och förtjänsten till laget är 19 kr respektive 25 
kr/paket. Webshopen ska klarmarkeras senast den 8 oktober. Varorna levereras till 
Lågehallarna veckan därpå. Betalningsinstruktioner kommer längre fram. 

• Bingolottos julkalender – ta upp beställningar redan nu! 
• Enkel-och dubbellotter till Bingolottos uppesittarkväll – ta upp beställningar redan nu! 
 
Våren: 
• Enkel- och dubbellotter till Bingolottos Påskbingo 
 
 
SPORTADMIN 
Alla utskick från klubben och ledarna går via SportAdmin. Det är viktigt att uppgifterna 
stämmer. Logga in i SportAdmin via IK Lågans hemsida och uppdatera era uppgifter! 
 
 
FÖRÄLDRAUPPDRAG 
 
Kiosk 
Lina, Annies mamma, är kioskansvarig och lägger kioskschema för F09. Kiosken är just nu 
stängd tillsvidare. 
 
Tränaren är befriad från kiosken. På föräldramötet bestämdes att även att lagledare befrias. 
Funktionärer har hälften så många kioskpass. 
 
Funktionärer 



• Niclas, Almas pappa 
• Magnus, Amandas pappa 
• Eva, Sannas mamma 
 
 
ÖVRIGT 
 
Lagfotografering 
Onsdagen den 7 oktober kl 18.45 ska laget fotograferas. 
 
Aktiviteter  
Vi planerar att hitta på något med laget utanför träning och matcher. Information kommer 
framöver.  
 
Sociala medier 
• Instagram: @iklaganf09 

Ett privat konto endast för spelarna och deras föräldrar och syskon.  
• Facebook: ”IK Lågan Flickor 09” 

En privat grupp endast för spelarnas föräldrar.  
 
Materialansvarig 
IK Lågan söker någon som kan vara materialansvarig för hela klubben. Uppdraget är ideellt 
och motsvara några timmars jobb i månaden. Hör av dig till Johannes Rosvall 
(johannes.rosvall@iklagan.com) om du är intresserad.  
 
Cuper 
Vi planerar att anmäla oss till följande cuper:  
• VFC-cupen (Vinslöv), sportlovet 
• Lågan cup (Hörby), mars/april 
• Påskacupen (Kävlinge), april 
• OV Beach (Helsingborg), maj 
• Åhus Beachhandboll (Åhus), 15-16 juli 
 
 
 
 
 


