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Spelarutbildning
Varje år arrangerar Småland-Blekinge Handbollförbund flera utbildningstillfällen inom
handboll för ungdomar i distriktet. Utbildningstillfällena är utformade för ungdomsspelare i
åldern 13-15 år och arrangeras av olika föreningar på olika orter i både Blekinge och Småland.

Arrangörsförening
Spelarutbildningen bidrar till en positiv utveckling av handbollen i vårt distrikt. Engagerade
föreningar som arrangerar läger spelar en viktig roll i denna utvecklingsprocess. Som
arrangörsförening hjälper ni förbundet med hallbokning, måltider samt ledarservice. Självklart
är det ingen kostnad för arrangörsföreningen, tvärtemot finns det en möjlighet för varje förening
att göra en förtjänst och tillsammans skapar vi en positiv utveckling av ungdomshandbollen i
vårt distrikt!

Detta förväntas av er som arrangörsförening






Att ni bokar lokal för träning, teori samt övernattning efter förbundets önskemål (fig. 1)
Att ni ordnar med måltider för spelare och ledare
o Endagsläger innefattar en lunch och ett mellanmål på eftermiddagen
o Tvådagarsläger innefattar två luncher, två mellanmål, ett kvällsmål, en middag
samt en frukost
Att ni välkomnar spelare, ledare samt eventuell föreläsare, visar dem lokalerna och
bistår med praktiska saker vid behov
Ordna sovplats för spelare och distriktslagsledare vid tvådagarsläger (hårdförläggning)

Detta stöd får ni av förbundet








Förbundet står för all lokalhyra som nyttjas av distriktslagen. Antingen skickas fakturan
direkt till förbundet eller så vidare fakturerar föreningen förbundet
Som arrangörsförening får ni ersättning för måltider som serveras. Ersättningen är 85
kr för lunch samt middag och 35 kr för mellanmål, kvällsmål och frukost per deltagare
och ledare. En bra lösning här, utan att åsidosätta kvalitén, kan innebära att föreningen
gör en fin förtjänst
Vid övernattning tillkommer ersättning på 30 kr/deltagare
Vid endagarsläger är den totala ersättningen 120 kr/deltagare plus ledare (fig. 2)
Vid tvådagarsläger är den totala ersättningen 425 kr/deltagare plus ledare (fig. 2)
Måndagen samma vecka som utbildningstillfället informerar förbundet om antal
deltagare och ledare samt eventuell kostbehov

Ihop med detta dokument har er förening fått förfrågan om ni vill engagera er som
arrangörsförening för distriktets spelarutbildning samt datumförslag. Om det inte redan gjorts
så meddela ert beslut så snart som möjligt via förbundets kansli. UTBK ser fram emot ett gott
samarbete!
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Fig. 1: Program för endagars- och tvådagarsläger.
Endagarsläger
Samling
9.30
Träning
10.00–12.00
Lunch
12.00–13.00
Teori
13.00–14.30
Träning
14.30–16.30
Avslutning, ca 17.00
Tvådagarsläger
Dag 1
Samling
Träning
Lunch
Teori
Träning
Middag
Kvällsmål
Dag 2
Frukost
Träning
Lunch
Teori
Träning
Avslutning, ca.

09.30
10.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.30
15.00–17.00
17.30
21.00
07.45
09.00–11.00
11.00–12.00
12.00–13.30
14.00–16.00
16.30

Fig. 2: Måltider och ersättning säsongen 2016-2017
Aktivitet
Ersättning
Mellanmål
35 kr
Frukost
35 kr
Lunch
85 kr
Middag
85 kr
Kvällsmål
35 kr
Hårdförläggning
30 kr
Ersättning per person vid
endagars
Lunch
85 kr
Mellanmål
35 kr
Totalt
120 kr
Ersättning per person vid
tvådagars
Lunch
85 kr
Mellanmål
35 kr
Middag
85 kr
Kvällsmål
35 kr
Hårdförläggning
30 kr
Frukost
35 kr
Lunch
85 kr
Mellanmål
35 kr
Totalt
425 kr

DAG 1

DAG 2

