Hej!
Handbollförbundet Väst (HFV) Utveckling & Rekryteringskommitté har i uppdrag att
försöka få igång skolbesök i samtliga skolor inom vårt distrikt.

Vi erbjuder för säsong 2019–20
- Introduktion av handboll vid klassernas idrottstimmar
Samtliga bokningar görs via föreningen och om möjligt bokas två besök/klass in,
prioriterade årskurser är 1, 2, 3 och 4 – aktuell skolfördelningslista fås av Linda vid
förfrågan. Om introduktionen sker i skolan eller på annan plats i klubbens regi väljer ni
själva utifrån förutsättningen att visa upp handboll.
På HFV:s kansli finns material till Klasshandbollen att hämta såsom: folder för
genomförande av klasshandboll, diplom, inbjudan och affischer i A4 och A3.

- Lilla EM
I tillägg till era ”vanliga” skolbesök i år har vi skapat ett koncept som heter ”Lilla EM” som
med fördel genomförs under de besök som ni har i skolorna och som ger lite extra krydda.
Det är ett handbollsprojekt med tanken att skolelever i klass 2–4 ska få spela handboll och
upptäcka denna fantastiska sport, kopplat till att det är Handbolls-EM i januari 2020 i
bland annat Göteborg.
Stöd från förbundet
Utöver det stöd som normalt utgår från förbundet gällande skolbesök kommer fram till EM
ytterligare 50kr/lektion om man genomför det under projektet Lilla EM. Material från
förbundet i form av t-shirts till alla elever (endast under höstterminen och ett besök per
klass), en broschyr med enkel och rolig information om EM-länderna (endast ett besök per
klass) samt lån av västar med EM-ländernas flaggor på ingår också i projektet.
Lilla EM-stödet betalas endast ut för lektioner genomförda fram till 31 januari 2020. Det
går alltså att fortsätta med Lilla EM även under perioden efter 31 januari fram tills
sommaren, men det utgår inget extra ekonomiskt stöd för det efter 31 januari. Redovisning
för Lilla EM-stödet sker i samma Excel-fil som för skolbesöken (se bilaga ”Redovisning av
klassbesök och Lilla EM 19–20”).
För mer information eller för anmälan om att genomföra Lilla EM, kontakta
louise.ideback@handbollvast.se eller besök vår hemsida
svenskhandboll.se/HandbollforbundetVast/FORBUNDET/LillaEM/.
Gullbergs Strandgata 36A – 411 04 Göteborg – Tel: 031-707 18 90
Hemsida: www.handbollvast.se – E-post: info@handbollvast.se

- Klassbesök hos representationslag
HFV har nöjet att erbjuda klasser som innefattar förbundets upptagningsområde en
handbollsupplevelse. I första hand ortens/stadsdels egna A-lag men då vi har många
elitlag i Göteborg och i närområden så finns även möjligheten att kunna erbjuda
elithandboll.
Alla föreningar måste hålla ihop detta och administrera biljetter osv till en lämplig
kontaktperson (se bilaga ”Inbjudan klassbesök matcher 19-20”).

Ekonomiskt stöd
Samtliga ungdomsföreningar som deltar i skolbesök ges möjlighet att mot insänd faktura
av fysiskt aktivt genomförda redovisade lektioner (max 2 besök/hel klass), få en ersättning
med 300kr/lektion. Gör ni besök i en åldersgrupp så söker ni ersättning för det, besöker ni
alla 4 årskullarna så får ni ersättning för 4 årskullar x 2 besök om ni gör det.
Det är endast för introduktion av samlade klasser vi betalar för. Med denna möjlighet till
ekonomisk support så har ni möjlighet att arvodera personen som ska göra jobbet ute i
skolorna.
Vi är tydliga med att det är endast två lektioner av lärande hur handboll spelas och de
enklaste reglerna som gäller i vår sport för att kunna deltaga i klasshandboll eller att
komma till klubbens träningar som vi betalar för. Lektioner som består av lekar, kondition
och fys får man inte ersättning för!
Redovisningen skall endast göra enligt bifogad Excel-fil – inget annat!
(se bilaga ”Redovisning av klassbesök och Lilla EM 19–20”)
Redovisningen skall inkomma senast 1 december för besök genomförda under hösten
respektive 31 mars för våren.
Efter godkännande (av lektioner) får föreningen en bekräftelse och sänder därefter faktura
till HFV som gör utbetalning inom 30 dagar efter sista ansökningsdatum.
Observera att utbetalning inte kommer att ske löpande utan det är dessa fasta datum som
kommer att gälla.
Vi vill snarast få svar på hur Er arbetsplan ser ut för säsongen. Kommer ni att gå ut till
samtliga skolor som ni har ansvar för?
 Svar absolut senast måndag 9 september!
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Hälsningar,
Utveckling & Rekryteringskommittén
Handbollförbundet Väst
Kontakt
Linda Guitart
031-707 18 97
linda.guitart@handbollvast.se

Kenneth Johansson
0705-69 49 32
kenneth.johansson@handbollvast.se
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