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Detta är HK Ankaret   
 
Handbollsklubben Ankaret bildades 1975 i Lomma. Verksamheten flyttades 
successivt till Bjärred under 80-talet. Verksamheten har vuxit kraftigt under den 
senaste 10 åren 
 
Vi i HK Ankaret tycker att barn och ungdomar är framtiden. Det är viktigt att vi 
vuxna engagerar oss så att barn och ungdomar får en meningsfull fritid, en 
ökad trygghet, ett socialt engagemang och kan se framtiden an med tillförsikt. 
 
Denna PM har upprättats i syfte att tydligt förenings filosofi främst till ledare 
och föräldrar men också till andra intressenter såsom skolorna, Lomma 
kommun, olika idrottsförbund och andra föreningar.    
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HK Ankarets övergripande mål 
 
I HK Ankaret kombinerar vi bredd med idrottsliga framgångar. Detta innebär att 
alla ska ges möjlighet att vara med och utvecklas från sin nivå men också att vi från 
och med B-ungdom eftersträvar att tillhöra de mest framgångsrika 
handbollsklubbarna i Skåne/Sverige. Vi gör detta utan att göra avkall på våra övriga 
principer    
 

• Vi har i vår verksamhet starkt fokus på barn och ungdomar. Vi arbetar utefter Svenska 
Handbollsförbundets policy när det gäller barn- och ungdomshandboll samt etik (se 
bilaga).    

 
• Alla medlemmar skall kunna känna stark gemenskap och uppleva glädje i den 

idrottsliga verksamheten. 
 

• Barn och ungdomar skall känna en trygghet i vår verksamhet genom engagerade och 
kunniga ledare samt tydliga regler. HK Ankarets sociala engagemang sträcker sig 
utanför det idrottsliga innehållet. Vi ledare skall vara beredda att ta ett större ansvar för 
barnen än att leda en träning eller en match. Ömsesidig respekt och sportsmannaskap 
är minst lika viktigt som idrottsliga framgångar. Föreningen har nolltolerans av 
mobbning.  

 
• Samarbetet med skola och andra intressenter ska utvecklas och fördjupas på ett sätt 

som främjar ansvarstagande, framtidstro, kunskapsinlärning och miljömedvetenhet. 
 

• HK Ankaret skall arbeta aktivt mot drogmissbruk. All vår ungdomsverksamhet bedrivs 
utan tobak, alkohol, narkotika och doping. 

 
• Barn och ungdomar skall hos HK Ankaret få möjlighet att uppleva framgångar i en vid 

bemärkelse. Barn och ungdomar kan ibland behöva vuxnas hjälp med att identifiera 
andra framgångar än det idrottsliga slutresultatet 

 
 
Ett bra betyg på att vi lyckas med ovanstående är när barn och ungdomar kommer 
tillbaka till nästa träning, och nästa, och nästa….för att det är så roligt och att man 
därför trivs hos HK Ankaret   
 
Idrottslig policy 
 

• Vi deltar med så många lag som möjligt i varje åldersgrupp i både serier och 
cuper 

• I cuper där vi deltar med flera lag i en åldersklass ska vi alltid formera jämna 
lag 

• En åldersklass kan spela med flera lag i olika serienivåer men då ska en stor 
andel av spelarna rotera mellan lagen i syfte att alla ska få möjlighet att 
utvecklas från sin nivå och att ledarna kontinuerligt tar hänsyn till varje 
individs utveckling 

• I Skånemästerskapen, SM och exempelvis Norden cup spelar vi alltid med 
bästa laget 
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• Vi försöker ta ut lag efter det motståndet vi möter för att få så jämna matcher 
som möjligt. Jämna matcher utvecklar oss som individer och lag på ett 
maximalt sätt. Alla som tas ut till match skall få speltid. 

• De lärdomar vi dragit från tidigare generationer är att det är mycket viktigt för 
klubbandan att vi jobbar över åldersgränserna tidigt, bjud in varandra till 
gemensamma specialiserade övningar, träffas för sociala aktiviter, lär känna 
varandra, om några år spelar många tillsammans i samma lag……. 

• Vi inspirerar våra unga spelare att också utbilda sig till föreningsdomare och 
ges möjligheten att döma matcher för de yngre lagen. 

 
 
Varje spelares utvecklingsresa i HK Ankaret 
 
Här nedan följer en uppställning över hur verksamheten kommer att 
nivåanpassas och förslag till träningsmängd. Detta för att visa på progressionen 
i utvecklingen och att vi skall sätta fokus på rätt saker i rätt tid. Cuperna nedan 
ska ses som en rekommendation. Diskutera gärna med ungdomsansvariga om 
du vill ha råd. Ledorden som skall genomsyra hela verksamheten är: 
  
Ha roligt – Ömsesidig respekt – Vi gör alltid vårt bästa  

 
  
Handbollsskola 
7-8 år 

  
P/F D 
9-10 år 

  
P/F C 
11-12 år 

  
P/F B 
13-14 år 

  
P/F A 
15-16 år 

  
Junior 
17-18 år 
  

 
1. Minihandboll - Rekrytering 

 

 
2. Socialisering 

  
3.  Differentiering 

Det skall vara roligt 
 

Det skall vara roligt Det skall vara roligt 

Lek och skoj 
 

Individuell utveckling 
Individuella samtal från 12 år 

Specialisering 

Allsidig träning 
 

Allsidig träning 
Löpning ute innan träningspassen 

Fysisk träning 
 

Inget systemtänkande 
 

Enkla samarbeten mellan spelare 
 

Grundspel 
 

Stora grupper – Alla får plats 
 

Stora grupper 
 

Mindre grupper 
 

Lågt fokus på tävling 
 

Successivt ökat fokus på tävling 
 

Mer fokus på tävling 
 

Uppmuntran och beröm 
 

Uppmuntran och beröm 
 

Uppmuntran och beröm 
 

Minihandboll på tvären 
 

Mer handboll 
 

Ännu mer handboll 
 

Alla är delaktiga 
 

Alla är delaktiga 
 

Fokus på individens utveckling 
Skapa motivation 

Alla spelar på olika platser Minst två positioner Specialisering 
 

 
 
Lågans 
mjukhandbolls 
turnering 

 Spelar  
”Sammandrag” 
Exemp. på turneringar 
Lågan Cup 
Lundaspelen 
Dalhemscupen 
Övernattning i 
närmiljö 

Skadevi Cup 
Lundaspelen 
Potatiscupen 
Skånemästerskapen                                

Skadevi Cup 
Lundaspelen 
Rödspätte Cup 
Potatiscupen 
Partille Cup 
Skånemästerskapen                                
USM 

Skadevi Cup 
Lundaspelen 
Rödspätte Cup 
Partille Cup 
Prag 
Skåne 
mästerskapen                               
USM 

Skadevi Cup 
Lundaspelen 
Partille Cup 
Prag 
Skånemästerskapen                                
USM  

  
1 pass/v 

  
1-2 pass/v 

  
2 pass/v 

  
3 pass/v 

  
3 pass/v 

  
3  pass/v 
  

Med nivåanpassning menar vi att vi utgår från individens handbollsmässiga 
kunskaper. 
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HK Ankaret står för en fartfylld handboll, vi strävar efter att  
varje lag i klubben har farten som ett kännetecken. Det blir 
roligare handboll att spela och är mer utvecklande för alla 
individer. Det är dessutom mycket roligare att titta på.  
 
  
Minihandboll - Rekryteringsfasen 7 – 10 år 
 
Handbollens första år – Ha roligt, man längtar till varje träning. Offensiva 
försvarsspel med mycket rörelse och problemlösningar. Försvarsinstruktion, 
krymp ytan, anfallsspel, skapa yta. Speluppfattning och snabba beslut är också 
viktigt att prioritera. Tänk på att 9-10 åringen har svårt för att lära sig 
passningskoordination så prioritera den egna koordinationen med boll. I slutet 
på perioden arbeta mycket med hög kastarm, löpteknik, hoppteknik och finter 
är viktigt att försöka bygga så korrekt som möjligt från början.  
 
Arbeta mycket med koordinationsbanor med så många tekniska moment som 
möjligt. Ha hög aktivitetsgrad, hög bollkontaktsgrad och rolighetsgraden bör 
också vara hög. 
 
Successiv övergång till stor plan och lämna mjukisbollen bakom sig. Fortsätt 
arbeta med fart och rörelse på den större planen också. Låt spelarna få testa 
olika positioner. Viktigt vid den här åldern att få in rätt skottrörelse från start. 
Arbeta med snabba fötter, rörelse utan boll, att springa sig fri, inte vara i 
passningsskugga. Ha med bollen i de flesta övningarna, hög aktivitetsgrad. 
 
Ha ett träningsläger på hemmaplan, testa ett övernattningsläger, gör andra 
saker än bara träna handboll, involvera föräldrarna tidigt, få så många som 
möjligt intresserade och engagerade. 
 
Tränare: Tränarna skall ha gått baskursen, samtal och feedback från 
handbollsansvarig i Hk Ankaret, ansvarig tränare skall innan barnen är 13 år ha 
gått minst TS1-utbldning i Skånes handbollsförbunds regi. Uppmuntran och 
beröm, se och bekräfta dina spelare. 
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Socialisering – 11- 12 år C-ungdom  
Här startar resan att lära sig spela handboll som ett lag 
Viktigt att i den här åldern få alla att förstå glädjen och hitta motivation att 
spela försvarspel lika gärna som anfallsspel. Mer fokus på att lära ut och 
förklara skillnaden mellan olika försvarspelssystem. 3-2-1 och 6-0, vi skall klara 
av att förklara och träna på olika uppställningar. Att lära sig arbeta ihop i 
försvaret, att vilja erövra bollen för att kunna kontringspela och snabbt ställa 
om är viktig träning i den här åldern. Ta bort studsen är också ett fokus, låt 
bollen jobba med ett snabbt passningsspel och löpning utan boll i luckan 
istället. 
 
Viktigt att under 11 – 12- årsåldern att hitta minst två målvakter i laget, glöm 
inte bort att tänka på målvaktsträning.  Individuell utveckling är som alltid hög 
prioritering. Målet i sig är att ha Lomma kommuns roligaste och mest 
innehållsrika verksamhet. Utöver det rent idrottsliga gör vi roliga saker utanför 
handbollsplanen, tillsammans med en engagerad föräldragrupp. 
 
Som C-ungdom är spelarna mogna att ytterligare lära sig mer om man – man 
spel. Olika finter skall läras ut ta gärna med någon expert som kan visa hur 
genombrotten skall utföras tekniskt perfekt. Försvarmässigt också otroligt 
viktigt att arbeta med hög arm mot skottarm och snedställa på rätt sätt. Här vill 
man vinna sin man-man-situation mycket tydligare än innan såväl bakåt som 
framåt.  Spärrar introduceras precis som att man börjar ta fram tekniker i att 
skjuta från kanterna. Under dessa år blir barnen mer utbildade i mer renodlade 
handbollstekniker än innan.  
 
Den fysiska träningen innehåller mycket fokus på att lära känna sin kropp och 
arbeta med den som det enda redskapet vid fysisk träning. Att tidigt få 
specialträning och lära sig exempelvis knäkontroll är extra viktigt i den här 
åldern, speciellt på tjejsidan. 
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Intensitet och hårdhet i övningsmoment ökar också detta år. 
 
Tränare: Under detta år startar klubben även en strukturerad 
målvaktsutbildning som kommer att fortgå under resten av ungdomstiden i 
klubben. Tränaren skall TS1-utbildas om detta inte gjorts innan och etablera 
kontakt med experter för att komma åt optimal teknisk utveckling för 
spelartruppen som förhoppningsvis är minst 25-30 barn. Fortsatt feedback med 
handbollsansvarig pågår under året. 
 
13 -14 år B-ungdom Fokus på att lära in ett riktigt vasst försvarsspel. Vi vill 
behålla grunder utifrån tidigare inlärning dock att varje position och kollektivet 
utbildas i vad som är nyckeln i respektive försvars uppställning exv. 6-0 med 
stötande treor.  
 
Anfallsmässigt skall vi lära oss att gå i ytor, bli breda i våra attacker och skapa 
övertag framåt. Y9 skall framförallt komma i fart med att få bollen ifrån mitten 
och starta sina attacker för såväl skott, utspel, inspel eller vidarespel. M9 (styr 
upp spelet) skall tränas på att komma in i nästa zon för att skapa övertag, 
särdrag, platsbyte etc.  
 
M6 skall lära sig att dela av både via spärrar och dela av mittförsvar så att vi får 
fram spelare som inte bara jobbar för eget läge utan hjälper lagets kollektiva 
anfallsspel. 
 
Kantspelare skall lära sig att göra sin försvarare för att både komma till läge 
som att starta rullningar, bli snabba i kontring och bli duktiga på att komma till 
avslut gärna via studsutspel. Detta år lägger vi extremt mycket tid på 
passningsövningar i fart och med hög intensitet för att öka kvalitéer på 
anfallsspelsutvecklingen.  
 
Sista året som B-ungdom, Nu är det att växla mellan offensivt och defensivt 
försvar vilka skall utbildas in i detalj under detta år. 
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Framåt kommer vi att utbilda övergångsspel och växelspel. Det passar utmärkt 
att utbilda dessa försvarsspel och anfallsspel mot varandra.  
Laget deltar i Ungdoms-SM med det lagets spelare som kommit längst i 
utvecklingen, målsättning är att nå minst steg 4. 
 
 
 
A-ungdom – starten på differentiering 
Föreningens mål är att integrera åldersklasser när vi kommer upp i 15-16 
årsåldern. Ökade krav och en högre träningsdos från och med nu! Tre 
kollektiva pass plus ett individuellt pass i veckan. Individuella fysprogram 
skall införas.  
 
Deltar i SM med målsättning att ta sig till minst steg 4. 
 
Fokus på att behålla spelare och vara så duktiga att spelare från andra lag vill 
komma till oss. Därför har vi arbetat fram Hk Ankaret Academy, där vi utöver 
egen handbollsutveckling erbjuder en hel del annat, som möjligheten att få en 
entreprenörsutbildning med möjlighet att tjäna egna pengar tillsammans med 
lagkompisarna. Vi vill fortsätta utveckla den individuella tekniken och lära våra 
spelare att klara sin spelare man/man, arbeta med hög fart, mod, 
speluppfattning och att inte komplicera anfallsspel utan att spela så rakt som 
möjligt. Vi låter de spelare som är fysiskt och handbollsmässigt väl utvecklade 
att gå upp och träna med juniorverksamhet för ytterligare utveckling. Flera 
spelare skall få och få möjlighet att spela juniorhandboll också. 
 
 
 
 
 
 
Junior och A-lagshandboll och koppling till A-ungdom 
 
HK Ankarets handbollsutveckling 
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• Vi har bildat en ledargrupp som blir en brygga mellan A-ungdom till 
seniorer med samma spelidé vilket borgar för trygghet och kontinuitet. 
Gruppen av ledare kommer jobba gränsöverskridande över lagen och ha 
sina specialområden.  

• Individuella tränare för utveckling av de olika mv, m6 9m och kanter. 
• Vi har bra tränare som jobbar med kondition, koordination, fotarbete, 

snabbhet, spänst och styrka. Allt utifrån den individuellas behov. 
• Vi håller på att skapa övningsbank som hjälper ledare att skapa träningar 

som blir varierande, utvecklande och som skapar attraktiva träningar.  
Genom ett samarbete med Johan Zanotti får vi tillgång till många 
övningar och bygga vårt spel i sideline. 
http://www.sidelinesports.com/sweden/  

• För att attrahera bra profiler till klubben har vi ett tydligt ramverk för 
vad vi vill, ta fram vilket/vilka lag som är våra målbilder 
(försvar/anfall/värdegrund) och sedan hitta de rätta profilerna som vill 
vara med och bygga detta tillsammans med oss. 

 
 
 
Tränaransvarig + Assisterande tränare + lagledare per lag, A, J och A-lag 
 

• Målvaktstränare 
• Kantspelstränare 
• 9 M tränare 
• M6 tränare 
• Fystränare (kondition, koordination, fotarbete, snabbhet, spänst och 

styrka) 
• Anfallsspels ansvarig 
• Försvararspelsansvarig 
• Injektioner –mentorer –förebilder (ledare/spelare som besöker lagen för 

att skapa nytt tänk och energi) 
 
 
Vi är i första hand en ungdomsförening. Det innebär att vi spelar med våra 
egna spelartalanger och undantagsvis tar in spelare från andra klubbar för att 
förstärka våra representationslag.  
 
Vi önskar med vår handbollsutveckling skapa bättre förutsättningar att spela en 
snabb och modern anfallshandboll och ett rörligt och individuellt skickligt 
försvarsspel. Ambitionen är att på damsidan kunna spela division 2 handboll 
och för herrsidan spela division 1 handboll med vårt herrlag. 
På herrsidan vill vi med hjälp av våra egna yngre spelare ta oss upp i division 3 
med vårt andralag. 
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På både herr och damsidan skall vi vara representerade med ett juniorlag i 
seriespel. 
 
Vi är en ungdomsförening i första hand som därigenom också skall generera 
egna produkter i herrlaget och i damlaget. Vi har som ett riktmärke att på en 
trupp på 20 A-lagsspelare skall minst 16 stycken spelare vara fostrade i Hk 
Ankaret……… 



Publicerad på http://www.hkankaret.se/rodatraden 
 

 
11  

 
Våra enkla och självklar regler i HK Ankaret 
 
Följande gäller för all barn- och ungdomsverksamhet i föreningen: 
 
• Vi tränar för att var och en ska bli bättre och utvecklas från sin nivå. 
 
• Vi visar respekt för alla våra kompisar oavsett hur duktiga de är i handboll. 
 
• Vi visar respekt för varandra genom att komma i tid och lyssnar när någon 

pratar till hela gruppen. 
 
• Vi lyssnar till råd och tips från tränare och kamrater.  
 
• Vi gnäller inte på medspelare som missar en passning eller ett skott, varken 

på träning eller match 
 
• Vi gnäller aldrig på domare eller motståndare 
 
• Till våra lagkamrater säger vi: " Kom igen, det går bättre nästa gång". 
 
• Vi gör alltid vårt bästa den tid i veckan vi sysslar med handboll och uppför 

oss väl mot kompisar och ledare. 
 
• Tala med ledaren om du har problem - låt det inte gå ut över andra. 

 
• All användning av tobak, alkohol, narkotika och doping är absolut 

förbjudet. 
 

 
Tänk på att vi alla (spelare, ledare men också föräldrar)  representerar HK 
Ankaret när vi är på träning, resor och match – Gemensamt har vi ett ansvar 
att bevara vårt goda rykte. 
 
 
 
 
 
Ledarskap 
 
HK Ankaret jobbar aktivt tillsammans med Svenska och Skånska 
Handbollsförbundet, SISU m fl för att utbilda ungdomsledare. Föreningen 
uppmuntrar ledare att även utbilda sig inom områden som inte direkt har med 
idrott att göra t ex att sätta gränser, barn och droger, mobbning. 
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Minst en ledare per lag/åldersgrupp skall under säsongen när barnen fyllt 
enligt nedan ha genomfört följande utbildning ! 

• Från 8 år (E2 och uppåt): TSBas! 

• Från 12 år (C2 och uppåt): TS1  

• Från 16 år (A2 och uppåt): TS2! 

Visionen är att så många ledare som möjligt i HK Ankaret skall ha minst 
genomfört basutbildning (TS Bas) en kurs över en helg. Genom att investera i 
tränare och ledare investerar vi i att barnen kommer att utvecklas under lång 
tid och därmed förhoppningsvis fortsätta med handboll länge. 

 
Det finns sex viktiga grundregler som vi ungdomsledare bör använda i vårt 
ledarskap. Kan vi följa de här grundreglerna så har vi stor chans att bli en 
mycket bra ledare. Det är på detta sätt som vi ledare tar bäst hand om 
verksamheten och utvecklar våra HK Ankarets ungdomar. 
  

•  Vara sig själv - lyssna och lär av andra, även av spelarna och utveckla 
dig hela tiden utan av vara någon annan än dig själv 

 
• Vara rättvis och ärlig - vi kan aldrig uppnå millimeterrättvisa som 

tränare i allt vi gör, men det viktiga är att spelarna märker att alla är lika 
mycket värda 

 
• Våga sätta gränser – barn tycker om ordning och reda 

 
• Skapa möjligheter för inhämtning av kunskap - alla spelarna vill lära 

sig något och vi skall ge dem möjligheten till detta 
 
• Visa engagemang - spelarna märker när vi engagerar oss för deras bästa. 

Det gör vi bl.a. genom att lyssna på dem, och lyssna noga även när vi får 
negativ kritik. Lyssna noga så kanske vi upptäcker små problem innan 
de blir större. 

 
• Vara positiv - det finns många metoder att utbilda unga människor. 

Grunden i de mest framgångsrika metoderna är positiv inlärning. Vi lär 
oss bättre och mycket snabbare i en positiv miljö än i en negativ. 

 
• Tänk BRA träning – d v s Alltid med Boll, Roliga övningar och hög 

Aktivitetsnivå 
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Det kan ibland vara tufft och utmanande att vara ledare. Ta stöd från 
ungdomsansvariga.   
 
  
Som tränare är du ett föredöme för ungdomarna. Det innebär att dina ord 
måste stämma överens med dina handlingar, barnen gör inte alltid som vi 
säger, men de gör som vi vuxna gör 
  
 
 
Hur uppträder jag som förälder? 
 
HK Ankaret vill ha ett nära samarbete med skola och föräldrar. Vi förväntar oss 
följande från föräldrarna för att barnen skall få så stor glädje som möjligt av sin 
tid i HK Ankaret: 
 
• Stöd alltid ditt barn när hon/han vill idrotta, eftersom det är ett av det bästa  

fritidssysselsättningar som finns 
 
• Ta del av klubbens information till ditt barn (inklusive hemsidan) och försök 

i möjligaste mån följa med ditt barn på matcher och resor 
 
• Låt tränarna sköta allt det handbollsmässiga 
 
• Uppmuntra ditt barn att alltid göra sitt bästa 
 
• Handboll är ett härligt lagspel – Ge aldrig ditt barn pengar eller andra 

belöningar för antalet gjorda mål då detta skulle vara direkt motstridigt till 
vad vi arbetar med att uppnå 

 
• Fråga gärna ditt barn om det var kul… innan du frågar om hur matchen 

slutade 
 
• Kritisera inte domare och spelare från läktaren. Uppmuntra i stället våra 

egna 
 
• Följ med ditt barn och titta på matcher som andra HK Ankaret lag spelar. 

Barn och ungdomar lär sig mycket av att titta på kompisar som är några år 
äldre och en god klubbkänsla skapar ofta trygghet    

 
• Engagera dig i föreningen – det finns arbetsuppgifter för alla. Ett starkt 

föräldraengagemang är en nödvändighet för att vi skall kunna leva upp till 
våra visioner och mål 

 
Föräldrar engagemang skapar trygghet och det är bättre att många föräldrar 
har få uppgifter vardera än att få föräldrar har många uppgifter   
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Barn är inte små vuxna, utan skall få lära sig handboll utifrån sina behov och  
Anpassat till sin mognadsnivå     


