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Å.H.U.S Åhus Handbollens Ungdomssällskap Ideell 
Förening 
838201-8797 
 

Verksamhetsberättelse 
 
Säsongen 2021/2022 hade föreningen 460 aktiva spelande medlemmar i Åhus, flertalet barn och 
ungdomar! Lägg därtill medlemmar av styrelsen och ett stort antal ledare. Ideellt arbetande personer, 
som alla gör en stor insats för föreningen. Köns- och åldersfördelning framgår nedan; 
 

 
 
Säsongen började som förra säsongen slutade, med Covid-19 närvarande och de fortsatta 
restriktionerna med pandemin. Verksamheten kunde dock bedrivas bättre med de erfarenheter 
vi hade lärt oss. Fram till jul var Sånnahallen tillgänglig med alla ytor men i slutet på januari 
påbörjades en renovering och tillbyggnad av entré, uppehåll- och caféutrymmen.                      
Detta innebar bla att entrén till A-hallen för publik fick göras provisorisk från motsatta 
gaveln. Spelare, ledare och domare hade fortsatt tillträde via omklädningsrummen och gym. 
Byggarbetena beräknas vara klara i november 2022, en bit in i nästa säsong alltså! 
Vi hoppas såklart att dessa ytor blir väl utnyttjade och att Sånnafiket får ett uppsving, en 
samlingslokal på övre plan möjliggör bl.a. taktikgenomgångar innan match och med nya 
fönster på övre plan kan en del följa träningar och matcher i A-hallen samtidigt med en gó 
fika! 
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Nedan inspel från några olika ledare för lag i Åhus Handboll. 
 
Seniorlag Dam 
 
Stanley Cederberg; 
Med en spelartrupp bestående av juniorer födda från 2005 till damer födda 1992 gjordes en 
bra säsong men med flera andra duktiga lag i serien var det svårt att nå topplaceringar.           
Vi ser med stor tillförsikt fram emot nästa säsong i Div 3. 
 
 
Seniorlag Herr 
 
Victor Niléhn; 
Som ansvarig ledare för föreningens herrlag vill jag börja med att säga att föregående säsong 
var väldigt märklig. Pandemin satte sina spår även i division 2 där vi som grupp inte riktigt 
visste vart vi stod.  
Att under sommaren 2021 endast vara 6 spelare till att starta upp i augusti med 30 spelare har 
såklart varit roligt men samtidigt en utmaning.  
På pappret var vi ett väldigt kompetent lag där målsättningen var att tillhöra mitten, vilket vi 
efter höga toppar och djupa dalar till slut lyckades med.  
Vi har majoriteten av spelarna födda sent 90-tal, men vi ser ändå att det skett utveckling på 
samtliga plan.  
Vi som ledare är relativt gröna i seniorverksamheten vilket flera gånger varit en utmaning 
men sammanfattningsvis vill jag påstå att vi i ledarstaben tog gruppen i mål på ett bra sätt och 
även vi har utvecklats som handbollstränare och människor.  
 
 
P12 (Pojkar födda 2009) 
 
Fredrik Nalerius; 
Vi inledde säsongen med en teambuilding på Bodaborg i Karlskrona.  Ett mycket uppskattat 
inslag där vi genomförde uppdrag i olika celler. Även pojkar -09 anordnade en egen 
beachhandbollturnering då saknaden blev för stor. Ett 16-tal lag från klubbar i närområdet slöt 
upp och vi fick hjälp av våra äldre ungdomar med dömning. En lyckad dag ända fram till 
finalspelet då ett åskoväder drog in och vi fick ställa in finalerna. Turneringen samordnades 
tillsammans med tjejerna i F-09. 
 
Vi har glädjande behållit alla våra spelare och dessutom fått tillbaka en spelare som gjort ett 
uppehåll så nu är vi 17 st i truppen. Spelmässigt så slutade vi på en tredjeplats efter en säsong 
där alla spelarna gjort stora kliv i utvecklingen. 
Vi avslutade säsongen med att delta i killarnas första inomhusturnering, pandemin har ju satt 
lite käppar i hjulet. Vi valde Potatiscupen i Alingsås. Här bodde vi tillsammans med P-08, F-
08 och F-09. Något som gjorde att ledare och spelare hade möjlighet att skapa mycket roliga 
minnen mellan matcherna. Vi fick möjlighet att spela i Estrad arena och vann båda dessa 
matcher.  
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F12 (Flickor födda 2009) 
 
Oscar Silverbern; 
Säsongen startade med 13 flickor som i juni började säsongen med försäsongsträning 
bestående av fysträning varvat med kondition. Naturligtvis så hanns även ett och annat 
beachhandbollspass med. Försäsongen avslutades med av lag från Åhus HB anordnade 
beachandbollsturneringar på evenemangsstranden där ortens lag bjöds in. 
Vid årets första föräldramöte så presenterades årets upplägg av tränarstaben bestående av Ted 
Hermansson, Bosse Svennarp och Dan Beutler. Det övergripande målet var och är fortfarande 
att skapa ett lag och en laganda där alla ska känna sig delaktiga och skapa en miljö där man 
vågar prova för att utvecklas. I mångt och mycket så har laget valt att följa Skånes 
handbollsrekommendationer för denna åldersgrupp vilket förespråkar att man ska träna på och 
spela 3-2-1 försvar. Alla spelare ska känna sig trygga på minst två positioner och naturligtvis 
det näst viktigaste, fortsatt individuell utveckling. Det viktigaste är alltid att det ska vara roligt 
med handboll. 
Ledarna hade även som ambition att få i gång ett samarbete med både F-10 och F-08. 
Samarbetet med F-08 har fungerat mycket bra med 2 gemensamma träningar i veckan där den 
större gruppen möjliggjort både spel men framför allt möjligheten att fokusera på individuell 
utveckling. Det finns fortfarande en vilja att samarbeta även med F-10 då tjejerna 
förhoppningsvis ska spela i samma lag när de blir lite äldre. Dessutom så bygger detta även en 
klubbkänsla som är viktig.  
Säsongen har präglats av extremt bra träningsnärvaro av i princip samtliga tjejer. Denna höga 
träningsnärvaro i kombination av att ”göra jobbet” på träningarna gör att all utvecklas, både 
spelare och tränare. I ärlighetens namn så finns det också ett par riktigt dåliga förlorare i 
gruppen som genom sitt driv att vilja vinna sätter tonen i många av övningarna.  
Något som det också har jobbats på under säsongen är att det är helt ok och till och med bra 
att visa känslor under träning och match. Där finns det fortfarande potential att bli bättre på att 
hjälpa sitt lag genom att stötta varandra. 
Under säsongen så har laget spelat seriespel på A-nivå, deltagit i GBG-cup, Potatiscupen och 
Bohuscup. Sammanlagt blev 37 vinster och en oavgjord. Årets misslyckande är att 3 tjejer 
tyvärr har valt att sluta och det är naturligtvis väldigt tråkigt. Förhoppningsvis så kan vi hitta 
fler tjejer som vill vara del av detta härliga gäng och även utveckla samarbete både inom 
föreningen och med andra lag så att så många som möjligt vill spela så länge som möjligt. 
 
F11 (Flickor födda 2010) 
 
Fredrik Nalerius; 
Under den gångna säsongen anordnades en egen beachhandbollturnering då den vanliga var 
inställd pga Corona. Ett 16 lag från klubbar i närområdet slöt upp och vi fick hjälp av våra 
äldre ungdomar med att döma matcherna. En lyckad dag. 
Vi har haft två lag i seriespel. Tyvärr har vi tappat några spelare så vi fick bra stöd av våra 
tjejer i F-11. Glädjande började det en ny spelare i slutet av säsongen och vi är numera sjutton 
stycken tjejer i truppen.  
Vi avslutade vår säsong med att äntligen få åka på riktig övernattningscup. I slutet av april bar 
det av till Potatiscupen i Alingsås. Ett mycket uppskattat inslag av såväl spelare, ledare som 
medföljande föräldrar. 
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P14 (Pojkar födda 2007) 
 
Martin Johansson; 
Säsongen inleds med träning i slutet av augusti där vi även har föräldramöte, tankar, upplägg 
och annat viktigt presenteras för våra föräldrar. Samma info går vi även igenom för våra 
handbollskillar. 
Truppen består utav fyra tränare och 21 spelare. Tre lag anmäls i seriespel, ett lag i nivå 1 och 
två lag i nivå 2.  
Vi ställer även upp med två lag i USM. Vi fördelar våra spelare och gör två jämna lag. Båda 
lagen gör mycket bra ifrån sig och med lite tur så hade båda lagen placerat sig i A i steg 4, nu 
blev det bara så för ett utav våra lag. USM blev ett mycket roligt äventyr för både killarna, 
tränarna och föräldrarna. Steg 1 & 2 spelades i Göteborg/Hörby/Ystad. Steg 3 arrangerade vi 
själva hemma i Sånnahallen och steg 4 avslutades i huvudstaden för båda våra lag! En härlig 
final på USM äventyret där vi var ett sällskap på hela 60 personer som invaderade Quality 
Hotel Globe. 
 
Killarna är otroligt träningsflitiga och väldigt ofta så är vi alla närvarande på träningen och det 
är nästan endast sjukdom som gör att killarna inte är på plats. Detta intresse och hög närvaro 
vid träning är något som vi arbetat hårt för under många år. Att skapa träningskultur är viktigt 
tror vi. 
 
Under året så valde 16 av 21 killar även att gå grundkursen vilket är första steget i 
domarutbildningen. Killarna har turats om att vara domare då vi haft 
minihandbollssammandrag i Sånnahallen.  
 
Vi brukar varje år åka på Cup, detta valde vi att göra även i år trots alla resor i samband med 
USM. Detta gjorde vi då vi ville åka iväg alla tillsammans och inte bara vara iväg i de lag som 
vi hade i USM. Vi var anmälda till Hallbybollen som ställdes in men vi avslutade istället 
säsongen med att vara med i Göteborg Cup nu i maj där båda våra lag tog sig till A-slutspel. 
Alla killarna i laget och alla killarnas föräldrar var på plats i Göteborg där vi alla bodde på 
Gothia Towers. 
Alla killarna har verkligen utvecklats mycket under denna säsong och de har verkligen så kul 
tillsammans.  
Vi har denna säsong visat att vi har en otrolig bredd i laget vilket visar sig då vi delar upp 
laget i två lag. Detta har vi gjort vid både USM och vid Cuper och trots detta placerar sig våra 
lag sig bra. Vi har även visat under säsongen att vi har en mycket hög högsta nivå i truppen 
vilket har visat sig då vi ibland spelat med de som nått längst i sin utveckling i seriespelet i 
nivå 1.  
 
Säsongen avslutas (eller startas) med Åhus Training Camp där vi har flera killar som kommer 
att vara med och sedan blir det spel i sanden såklart! 
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P13 (Pojkar födda 2008) 
 
Ludde Nordeklint; 
Pojkar 13 har haft ett bra år när vi kom tillbaka efter pandemin. Vi är 12 spelare kvar men oj 
vad dom kan spela och vilken glädje det finns i gänget.  
Seriespelet var en utmaning med dubbelmöten och liten trupp men alla ansträngde sig till det 
Pyttersta även om man var trött. Det som var lite av höjdpunkten var att få åka till 
Potatiscupen i Alingsås, killarna var heltaggade och gick verkligen in i turneringen på topp, 
efter en andraplats i gruppen förlorade vi tyvärr i första slutspelsmatchen mot ett bra 
Landvetter. Men killarnas glädje över denna utflykt och på vilket härligt sätt dom uppförde 
sig gav mersmak vilket bådar gott inför nästa år då vi hoppas få behålla alla spelare. 
 
 
Stödjande verksamhet 
I föreningen finns ett antal olika team som nära samarbetar med Åhus Handbolls styrelse.                  
Hit hör barn- och ungdomsteamet, kioskteamet och marknadsteamet som med ideella krafter gör ett 
fantastiskt arbete för klubben. Men inte minst ”Tuve” som tar hand om alla unga domare i föreningen. 
 
Kanslifunktionen 
Under året har uppdraget som kanslist i likhet med föregående säsong kombinerats med ett uppdrag 
som ungdomskonsulent. I år har Stanley Cederberg haft uppdraget men konsulentrollen har delats 
mellan Stanley och Victor Niléhn. En värdefull länk mellan styrelse och tränare/lag, men också ett 
stöd till föräldrar, barn och ungdomar. 
 
 
Marknadsteamet 
Marknadsteamet i Åhus Handboll arbetar med att involvera sponsorer i klubbens verksamhet, inte bara 
med ekonomiskt tillskott utan även med engagemang och nätverkande. Antalet sponsorer har under 
verksamhetsåret ökat i och med sponsortryck både på nya ledarkläder och nya matchställ för alla 
spelare.  
 
Barn & Ungdomsverksamheten 
Barn- och ungdomsverksamheten verkar för att sprida glädjen med att spela handboll till så många 
barn och ungdomar i Åhus som möjligt.  
 
Insatser arrangerade av Barn- och ungdomsteamet (BUT) under säsongen; 
  
Inskrivning av nya barn i föreningen 
Information om Åhus Handboll delades ut i samtliga klasser i början av höstterminen. Under 
inskrivningen i september skrevs ett 20-tal nya barn in i föreningen. 
 
SummerCamp 
En tvådagars handbollsskola för de yngre barnen genomfördes med god uppslutning vid två 
tillfällen och det gav mersmak till att fortsätta det konceptet.  
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Föreningsdomare 
Åhus Handboll har haft sex stycken Steg2-Domare denna säsong, fyra tjejer och två killar, de 
har dömt U10-U12, totalt alltså 68 matcher på vad vi kallar ”helplan”.  
Sedan har Åhus Handboll haft tjugofem stycken Steg1-Domare, tio tjejer och femton killar, 
som har dömt minihandboll vid femton tillfällen, totalt ca arton matcher per gång.              
 
Utöver detta har Åhus Handboll elva stycken domare som dömer för Kristianstads 
Handbollsdomarklubb, tre styck Regiondomare och åtta styck Distriktsdomare. 
 
”TUVE” vid tangenterna 
 
 
 
 
Åhus 09 juni 2022 
 
Martin Ekelund 
Ordförande 


