
Allmän info.  

KHK Träningsläger i Skövde 2018 
Boende 

Vi bor på Helenaskolan. 5-6 min gångväg från arenan. 

De skall ta med sov-utrustning motsvarande cup för hårdförläggning. 

Ledarna i lagen har ansvar för att sköta matservering kvällsmat. Se schema. 

Lagen kommer att få 1 – 3 klassrum att disponera , beroende på hur många de är. Det kommer 
att finnas några få extra smårum för ledare. 

 

Resan 

Avresa från idrottshallen Fredag 7 september kl 15:00. Ankomst Skövde. ca 17:30. Hemma på 
Söndag ca kl 19:00-19:30 

OBS en del barn kanske behöver ta ledigt en stund från skolan på fredag eftermiddag. 

Resan sker i 3 bussar. Fördelning enligt nedan. 

Buss 1. 50 platser   F06 (27st ) + P07 (20st)  = 47st 

Buss 2. 50 platser   F05 (32st) + P06 (16st)  = 48st  

Buss 3. 56 platser   F04  (34st) + P04 (17st) + 2 extra på hemresan = 53st  

Buss 4. 56 platser  F07 ( 38st) + P05 (16st) = 54st 

 

Mat och matpengar 

Mat under helgen ingår enligt schemat. Men barnen behöver ha med matsäck för fredag em kväll 
då det bara serveras kvällsmat på fredagen. 

Samt pengar till mat vid/innan hemresan på Söndag. Då sista måltiden är lunchen. 

 

Medtag Badkläder. 

Lagen kommer att ha möjlighet att lagvis gå och nyttja badet i Skövde Arena. Ledare går med 
som badvakter och är badklädda under vistelsen. Ange att ni är från Kungälv HK i entrén och 
antalet ledare/deltagare. Max 5-6 barn/ledare i badet. 

 

Träningspass. 

De lag som har de första passen på fredag behöver åka direkt till Arenan. Se till att ni har 
träningskläder i separat påse/väska att ta med till träningen.  

Dessa lags packning plockar övriga lag ur bussarna och bär in i skolan. 

Alla lag har 5 träningspass. Det kommer att finnas utrymmen (sal) för att köra teori mellan 
handbollspassen om man så önskar. 

Tanken är att med gott om tid över helgen så ges möjligheter att jobba längre med varje övning. 
Behöver inte nödvändigtvis vara fler övningar. 



Samarbete mellan lagen är positivt. Uppvärmningar eller övningar ihop när vi har 3 hallar i 
samma hus är jättepositivt. 

Att bygga klubbkänsla och lagkänsla är viktigt. 

Vi tar med bollar och västar samt annan träningsutrustning. Specifika behov på material som 
behövs ta med från idrottshallen meddelas Christian senast onsdag 5/9 


