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ü H43 P03 oroligt => Många (11 st) nya till LUGI P03 – Nu totalt 58 
st 

 
ü  Informera om vilka åtgärder vi vidtagit för att reda ut situationen 

ü  ”Bara” 4 lag anmälda inför hösten => Få kallelser => Anmält 
ytterligare 1 lag i seriespel, nu totalt 5 => Behov av fler ledare => 
Joakim Norgren och Anders Larsson 

ü  Att vara så generösa som möjligt med att erbjuda cuper till killarna 
 
ü  Välkomna nytillkomna och informera dem om hur vi jobbar 
 
ü  Ställer krav på alla ledare, föräldrar och spelare 

ü Hittills har det gått bra 
 

Tillväxten i P03  
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ü  Vi förväntar oss full närvaro av samtliga knudor 

ü  Vissa knudor har särskilda avtal pga. andra idrotter 
 
ü  Teknikträning lördagar 
 
ü  Frånvaro anmäls i Gästboken ink skäl 

ü  Giltiga skäl är: familj, sjukdom/skada, skolarbete 
 
ü  Hur tacklar vi skadorna som är vanliga i denna ålder? 

ü  Synen på sjukdom – kurera dig, smitta inte andra 
ü  Synen fysträning –basen för allt 
ü  Synen på laguttagning – träning är ett krav 

 
 

Träningar 
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ü  Fem lag från P03 – fantastiskt!!! 
 
ü  Vår arbetsuppgift – matsal 

ü  Kan vi ta på oss en uppgift till och dra in 
pengar till lagkassan? Förläggningsuppdrag 
för laget. 

Lundaspelen 
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ü  Tjäna pengar till lagkassan 

ü  Hur går det till? 

Ravelli 
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Varför vi gör resan? 
Laganda, uppleva annat, skapa minnen för livet, 
Ulzburg gick bra-stor resvana 
 
Vilka utmaningar vi vill tackla?   
Annan kultur, lång bussresa, annan handboll. 
 
Hur förbereder vi en 12-13 årig kille för att hantera en 
sådan här resa? 
Information, samtal/förväntningar, reseuppgifter, 
  

Prag 2016 
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Status – 2015-11-01: 
ü 66 st anmälningar fördelat på: 

ü  44 killar – 6 killar har ännu inte svarat Ja/Nej 
ü  8 ledare  
ü  14 anhöriga 

ü Buss för 57/76 personer är preliminärbokad 

ü Hotell är bokat för P03 
 
ü Det är ok med avhopp eller nya anmälningar t.o.m. den 15/11. Efter 
detta kan nyanmälningar endast tas in i mån av plats. Maila André: 
abea70@gmail.com 

   
ü Första delinbetalning senast 30/11. 
 

Prag 2016 
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Beräknad kostnader: 
 
ü Beräknad totalkostnad per spelare är ca 3800 kr 
ü När lagkassan och sponsorpengar använts blir det ca 2800 kr netto 
per spelare att betala in: 

•  1400 kr senast 30/11 och 1400 kr i början av februari  
 – samma tidpunkt gäller även anhöriga som åker med. 

 
ü Om antal resenärer ökar och/eller lagkassan växer mer än förväntat 
så kommer nettokostnaden per spelare att sjunka. 
 
ü Kostnad täcker busstransport till/från Prag, boende inkl. frukost, 
övriga måltider i Prag, anmälningsavgifter och aktivitetskort till 
turneringen 

ü Kostnad, anhöriga (bussresa): 1400 kr/pers 

 

Prag 2016 
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Reseupplägg: 
 
ü Avresa beräknas ske med 57/76-personers buss från Lund ca kl 
19.00, tisdagen den 22/3.  
 
ü Resan går via färja Gedser-Rostock. Framme i Prag vid middagstid 
23/3. 
 
ü Inkvartering på Hotel Prag City 5 nätter från 23-28/3. 
 
ü Turneringen spelas under påskhelgen, långfredagen den 25/3 tom 
annandag påsk den 28/3. 

ü Hemresa den 28/3 när vi spelat färdigt. Resan går via Puttgarden-
Rödby och vi beräknas vara hemma på natten mot 29/3. 
  
ü Eventuella framtida avbokningar - Återbetalningar sker i mån av 
möjlighet. 

 

Prag 2016 
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Anmälningsläget just nu: 
 
Spelare: 44 st 
 
Adam, Adrian, Alan, Albin B, Albin T, Alex E, Anton C-Ö, Art, Assar, Axel A, Axel J, Axel M, 
Bruno, Daniel, Dante, Elliot, Fabian, Figo, Filip A, Folke, Fredrik, Gustaf M, Gustav W, 
Hannes J, Hjalmar, Isak, Jacob H, Jakob W, Kalle, Leo J, Liam N, Linus, Ludvig, Max, 
Michael E, Måns M, Noah, Oscar J, Oscar Å, Otto, Philip M, Rasmus, Sebbe, Vilhelm 
 
Ledare: 8 st  
Emme, Lotta, Mia, Henrik, Freddan, Joakim, Stefan och André 
  
Anhöriga: 14 st 
Majken Lindblad, Åslund x 2, Albrup x 2, Jessica Johnson Engström, Victor Johnson, Carl 
Rosenblad, Struan Gray, Björn Widlund, Christer Mårtensson, Kammenhed x 2, Mats 
Milhamre 
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