
 
Verksamhetsberättelser Skövde HF inför årsmöte 200616  
Insamlat och sammanställt av Mia Nyman, ungdomsansvarig 2014-2020 

 

 1. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
 
Lag:F6 födda 2013 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar:Anna-Maria Johansson, Johan Elf, Marcus Litborn, 
Therese Lagerin, Fredrik Ljunggren, Marcus Johansson,  
 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 30 st.  
 

 
Träning: antal, hall, närvaro. Rydshallen 90% närvaro 
 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): inget seriespel 
 

 
Cuper (inkl. resultat): inga cuper 
 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: inget deltagande 
 

 
Övriga aktiviteter. -  

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Vi fick inte göra våra sista träningar och vi 
hade ingen ordentlig avslutning för tjejerna. 

 
  
Bild 1 Bild 2 

 
 
 
 
 



 2. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag: F7 (födda 2012) 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: 
Josefine Liljeblad, Caroline Sunnerlöf, Max Hellstrand, Emma Smedman, Therése Lagerin, 
Linnéa Johansson, Linda Moularé 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 
Ca ett 40-tal barn i gruppen. Som alltid i den här åldern är det några som slutar och andra 
som börjar. Ungefär samma antal som föregående säsong. 

 
Träning: antal, hall, närvaro 
Träningar på söndagar i Rydshallen från slutet av september till mars (pga Corona). Många 
tjejer på träningarna. 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): 
Vi har haft ett tillfälle med matcher mot Lidköping strax innan jul. Tjejerna tyckte det var 
jättekul och vi hade planerat ytterligare ett tillfälle i slutet av säsongen som aldrig blev av 
när säsongen tog slut i förtid. 

 
Cuper (inkl. resultat):  
 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: 
 

 
Övriga aktiviteter 
Inspring med A-laget vid flera tillfällen. Mycket uppskattat bland tjejerna. 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag:  
Vi kunde inte avsluta säsongen på det sätt som vi tänkt med lite matcher och annat kul. 

 
  
Bild 1 Bild 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag: Flickor 8 (födda 2011) 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: Sarah Johansson och Cecilia Wäring samt tre föräldrar 
som har hoppat in och tagit mer och mer ansvar för olika saker allt eftersom säsongen har 
gått. Det är Sofia Boijsen, Kristina Wiklund och Maria Ragnarsson. Vi hoppas att de alla är 
kvar som ledare till hösten. 
 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: Vi var 24 spelare i slutet av säsongen. Det var en 
ökning med 4-5 spelare under detta år. Tyvärr har en flicka meddelat att hon inte kommer 
tillbaka till hösten. 
 

 
Träning: antal, hall, närvaro 
Vi har tränat på söndagar i Rydshallen en gång i veckan. Vi har varit ca 18-22 spelare varje 
gång. 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): Vi har inte deltagit i någon serie, utan spelade ett sammandrag 
i Stöpen i januari och deltog sedan i Tibros Knattehandboll i mars. Det var jättekul! 
 

 
Övriga aktiviteter 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Vi fick avbryta när vi hade tre träningar 
kvar på säsongen, så det blev ett tråkigt och abrupt slut. 

 
  
Bild 1

 

Bild 2 
 

 



 4. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag: F9, födda 2010 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: 
Erika Magnusson / huvudansvarig. 
Tränare: 
Dennis Löfenborg 
Andreas Gorner 
Freddy Nordmark 
Erik Hagelin 
 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 
Vi är en trupp på 38 stycken tjejer. Det har börjat sex stycken nya tjejer under säsongen och 
två har slutat. 

 
Träning: antal, hall, närvaro 
Vi har tränat i Rydshallen två gånger i veckan, tisdagar och söndagar. Vi har hög närvaro 
på träningarna. Vi startade säsongen den 29/9 2019 och fick tyvärr avsluta säsongen redan 
den 8/3 2020 på grund av Covid-19. Under 2019 hade vi 20 stycken träningar och under 
2020 hann vi med 14 stycken. 
 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): 
Vi har spelat poolspel, matchsammandrag. Under 2019 spelade vi 3 stycken sammandrag, 
ca 4-5 matcher per lag och tillfälle, minihandboll. Vi hade fem lag i spel per tillfälle. 
2020 valde vi att börja spela på storplan. Vi hann med att spela två sammandrag med tre lag 
i spel vid varje tillfälle. Ca tre matcher per lag vid varje sammandrag. 
Vi har arrangerat tre sammandrag, samtliga i Billingskolan. 

 
Cuper (inkl. resultat):  Mini Skadevicup  

 
Övriga aktiviteter: 
Under sportlovet erbjöd vi träning för de som var hemma på våra ordinarie träningstider. 
Tjejerna hade inför dessa träningar fått skriva ner några saker som de vill träna på, något 
som de tycker är roligt att träna och något som de vill utveckla, sen gjorde jag träningar 
utefter barnens önskemål, det blev mycket roliga och givande träningar. 
Sista träningen innan juluppehållet spelade vi internmatcher och avslutade med fika. 
Som säsongsavslutning hade vi planerat och köpt biljetter till landskapen som skulle spelats 
i Arena Skövde den 29 mars men som tyvärr blev inställd på grund av Covid-19. 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag:  
Vi missade ett matchsammandrag och 6 stycken träningar samt vår planerade 
säsongsavslutning. 

 
  



 5. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
  
Lag: F10 – födda -09 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: Tränare Caroline Sunnerlöv, Marcus Litbron, Fredrik 
Ljunggren, Marie Lindholm, Tony Grimling.  
 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 34 st spelare. 4 som sluta och 9 nya tjejer. 
 

 
Träning: antal, hall, närvaro. Vi tränade i Rydshallen och Idrottshallen. Vi hade 85% 
närvaro på våra träningar. 
 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): Vi har deltagit i en serie med 2 lag och resultaten har varit bra 
och motståndet har varierat i kvalité. 
 

 
Cuper (inkl. resultat): Vi deltog i Skadevi Cup vilket var väldigt uppskattat fast det var 
väldigt tuffa matcher och där resultaten var blandat. 
 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: Inga somvi har deltagit på. 
 

 
Övriga aktiviteter. -  

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Vi missat som sista 2 sammandragen och 
fick inte åka på Irsta Blixten. 

 
  
Bild 1 Bild 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6. Verksamhetsberättelse 2019-2020 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag: F11 - födda 2008 

 

Tränare/ledare, namn och ansvar: Sabina Cederkvarn, Anna Forsberg, Patrik Hilding, 
Max Hellstrand, Linda Hilding, Ann-Sofie Lövgren, Pär Hagbohm, Slejman Karadag 

 

Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: Under säsongen har vi som mest varit 50 stycken 
tjejer men 8 stycken har valt att sluta/inte fortsätta. Så i skrivande stund är vi 42 stycken. 

 

Träning: antal, hall, närvaro: Totalt tränade vi 63 gånger under huvudsäsong okt-mars 
2019/2020. Sommarträning 2019, vi körde 1 gång i veckan april – september med 6 
veckors uppehåll.  

 

Seriespel (inkl. ev. resultat): 
Vi har deltagit med tre lag i 08-serien och ett lag i 07-serien. 
Totalt blev det 62 matcher 

 

Cuper (inkl. resultat): I juni var vi på en beachhandbollsturnering i Tibro där vi kom 1:a, 
2:a och 3:a. I november spelade vi Skadevi cup med 4 lag och i början av januari spelade vi 
Hallbybollen med 4 lag.  

 

USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m.: Inte aktuellt 
 

Övriga aktiviteter: Vi har fortsatt vårt ”Tillsammans” arbete där vi jobbat med mentalt 
träning och kost. Tipspromenad och korvgrillning samt Nyårshandboll. 

 

Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Träningarna och seriespel slutade 
abrupt den 12 mars. Även Irstablixten blev inställd och där laget har förlorat 
anmälningsavgiften för 3 lag samt deltagaravgift för 36 personer (30% återbetalt av 
deltagaravgiften). Sommarträning bedrivs utomhus och i annan form än tidigare säsonger.  

 
 



 7. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag: F12/flickor födda 07 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: 
Torbjörn Ingemarsson, tränare/ledare 
Erik Norrgård, tränare/ledare 
Emina Gutlic, tränare/ledare 
Rickard Svensson, tränare/ledare 
 
Sara Khalaf, kläder 
Anna Hedén, ekonomi 
Inger Niva, matchvärdar 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 
24 (??) registrerade spelare varav två nya för säsongen. 
En tjej har uppgett att hon kommer att sluta pga annan vinteridrott inför nästa år. 

 
Träning: antal, hall, närvaro 
Träning har genomförts 3 ggr/vecka i Idrottshallen med ett snittdeltagande om knappt 20 
spelare per träning.  

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): 
Flickor F12 har haft tre lag i serie varav två i åldersadekvat serie och ett i överårig serie. I 
F12 serien var lagen placerade som nr 1 och nr 2 när serien avbröts och i F13 serien på näst 
sista plats. 

 
Cuper (inkl. resultat):  
Vi har deltagit i Scadevi cup med tre lag där alla gick till a-slutspel. Vi deltog även i 
Hallbybollen med två lag där båda gick till a-slutspel. 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: 
Ej aktuellt 

 
Övriga aktiviteter 
Inget att rapportera 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag:  
Sista träningen för säsongen genomfördes torsdagen den 12/3.  
 
Tyvärr uteblev titeln seriesegrare eftersom en omgång kvarstod även om inget lag hade 
möjlighet att komma upp i samma poäng som både våra lag i F12 serien. 
 
Vi hade för avsikt att ställa upp i Irstablixten, Partille cup och Åhus beachhandbollsfestival 
med två lag i varje cup vilka ställdes in pga Covid-19 pandemin. 

 
  



                                                

 

 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 8. Verksamhetsberättelse 2019-20 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag: Skövde HF F13 (födda 2006). 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: 
Mia Nyman – tränare, ledare, huvudansvarig. 
Mika Partala – tränare, ledare, ”allt-i-allo”. 
Jonas Andersson – tränare, ledare, fys. 
Cedrik Edvinsson – tränare, ledare. 
Sofia Larsson – tränare, ledare. 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 
Inför säsongen 2019/20 slutade 4 tjejer med handbollen och 2 spelare tillkom innan 
säsongsstart. Sedan slutade 1 spelare under säsongen. Vid säsongsavslut hade truppen 18 
spelare. 

 
Träning: antal, hall, närvaro: 
Laget har tränat tre gånger i veckan, totalt har de haft ca 80 träningspass under säsongen 
(sept-mars månad). Och i snitt har varje spelare spelat 23 seriematcher. 
Lagets träningar har genomförts i huvudsak i Idrottshallen. 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): 
Laget deltog i två olika serier. 1 lag i Västergötlands F13-serie och med 1 lag i F14-serien. 
Skövde HF F13 vann F13-serien i överlägsen stil och förlora endast en match i F13-serien. 
Och i F14-serien kom laget på en fin tredje plats i serien.  

 
Cuper (inkl. resultat):  
Göteborg Cup: 1 lag till semifinal, 1 lag till åttondelsfinal. 
Skadevi Cup: 2 lag till åttondelsfinal. 
Norden Cup: 16:e lag av 19 lag. Lite otur med några uddamålsförluster som påverkade den 
slutgiltiga placeringen. 
Irstablixten: inställt (samt Partille Cup). 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: 
Laget deltog ej i USM. 

 
Övriga aktiviteter: 
Laget har kört lite beachhandboll under sommaren. Bl.a. deltog F13 med 2 lag i Tibro 
Beach Open 2019 där vi kom etta och tvåa då lagen möttes i final.   

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag:  
Laget fick ställa in sina träningar samt att allt seriespel avslutades omedelbart. 
Några cuper ställdes in, t.ex. Irstablixten och Partille Cup. Trist och vi förlorade en del av 
pengarna. När Corona-pandemin kom och ”ställde in/stökade till” lagets säsong, kändes det 



som att ”luften gick ur” tjejerna, som var mycket besvikna över att inte kunna slutföra 
säsongen.  

 
F13 säsongen 19-20 

 
 
F13 säsongen 19-20 

 
 
 

 
 



 9. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
               
Lag: F14, Födda 05 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: Johan Green, Patrik Hilding, Anna Lerjues, Ida Bustad, 
Linda Moulare och Sarah Johansson. 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: Vi har varit 30st som spelat under säsongen varav tre 
väljer att sluta som det ser ut nu.  Även Linda och Sarah i ledarstaben väljer att sluta till 
nästa säsong. 

 
Träning: antal, hall, närvaro Vi har haft 113 träningstillfällen fram till den 10 Mars då vi 
slutade, mestadels i anrika Idrottshallen men också i Arenan, trädgårdsstaden och Kavelbro. 
Vi har även börjat styrketräna på gym i år. 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat):Ett lag i GBG serien nivå 1, Ett lag i F16 serien nivå 2 och ett 
lag i F14 serien. 

 
Cuper (inkl. resultat): Partille Cup Två lag, bästa till 8:del B.   GBG  Cup Ett lag 8:del A.   
Skadevi Cup Två lag bästa till kvartsfinal efter gruppvinst, andra till B-Final, dock förlust 
mot Kärra HF.   Lundaspelen Två lag, bästa till kvartsfinal i A. 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m:Till steg tre med två lag. 

 
Övriga aktiviteter  Äventyrsbad, frågesporter, julpyssel mm. 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Som för de flesta lagen. Slutade tvärt och 
har smygit igång träningen först utomhus och sen 27 April har vi kört en Hallträning i 
veckan med löpning innan ihop med 04:orna och två styrketräningspass i veckan. 

  
 



 
 

F14 säsongen 19-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 10. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag:F-16 - födda 04  

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: Rickard Hjorvard Svensson Huvudansvarig tränare, 
övriga ledare: Johan Karlsson, Madeléne Carlén, Niklas Larsson. Fystränare: Magnus 
Hultberg, Annelie Hallqvist 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 25 spelare, 1 slutat, 2 nya 

 
Träning: antal, hall, närvaro 113 träningar i Idrottshallen och Arenan Total närvaro ca70-
75% 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): VHF F-16 1:a, Region Väst Nivå 2 6:a 

 
Cuper (inkl. resultat): Annliz Cup 3:a Göteborg Cup 2 lag till kvartsfinal A-slutspel, 
Skadevi Cup 4 lag tillsammans med 03, 1 lag segrare, Lundaspelen, 1/8- final A-slutspel,  

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: 2 jämna lag i USM, ett lag till 
steg 3 och ett lag till steg 4. Fem spelare födda 04 uttagna till Riksläger 1 

 
Övriga aktiviteter: Korvgrillning och olika aktiviteter i Karstorp. Ett besök på laserdome 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Ej färdigspelade serier, Inställt USM steg 
4, Inget Partille Cup 

 
 F04 och 03 har tränat och delvis spelat tillsammans under säsongen. 

 
 



 
 
 

   11. F16 - födda 03 saknas 
 
 
Lag: F16 födda 2003 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: 
Huvudansvarig: Rickard Svensson, Ida Sahlin Wallenius 
Assisterande: Morgan Lundberg, Jari Liimatainen 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 18st, 2 st slutat under säsongen. 
 

 
Träning: antal, hall, närvaro: 113 träningar i Idrottshallen och Arenan Total närvaro ca70-
75% 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): 5:a i Handbollsförbundet i Väst F16 nivå 1 

 
Cuper (inkl. resultat): Top 8 i Partille Cup 2019, Semifinal i Göteborgs Cup, 12:a i Norden 
Cup, Skadevi Cup 4 lag tillsammans med 03, 1 lag segrare 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: Obesegrade i fram till att steg 
fyra skulle genomföras. 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Abrupt slut dagen innan att steg fyra skulle 
genomföras i Skövde Idrottshall. 

 

 
F04 och 03 har tränat och delvis spelat tillsammans under säsongen. 
 



 
 
 
 

 12. Verksamhetsberättelse 19-20 Skövde HF Ungdom 
                   
Lag: Somby/junior 

 
Tränare/ledare, namn och ansvar: 
Huvudansvarig: Jerker Nyman, 
Assisterande: Macus Lindblad, Roger Berggren 
Material: Arne Lans 
Administration: Lisa Larsson Martin Henrysson 

 
Laget/spelare, antal, ev nya, ev slutat: 24st, ny: Julia Eriksson 

 
Träning: antal, hall, närvaro: 190st i idrottshallen och Arenan 

 
Seriespel (inkl. ev. resultat): Div 1 södra: 2:a samt Div 3: 2:a 

 
Cuper (inkl. resultat): Annliz cup: 2:a 

 
USM (inkl. resultat) samt riksläger, landslagsuppdrag m.m: Final steg 5 

 
Konsekvenser av Corona-pandemin för vårt lag: Ingen SM-final i Uppsala

 
 

Mia Nyman 200615 


