
Dicken började det nya året 2016 med två nya personer på 
kansliet. 

Alexandra ”Sanna” Tallqvist fungerar som deltidsanställd 
projektchef. Sannas huvudsakliga ansvarsområde är 
kommunikation, minihandboll och sommarläger.  Jóhanna 
Gunnlaugsdóttir fungerar som deltidsanställd projektchef 
för juniorhandbollen. Hon är sekreterare för tränarutskottet 
och ansvarar för att förbereda och verkställa tränarutskottets 
beslut.  

Trots att det är mycket kvar av pågående säsong är det dags att börja planera 
juniorsäsongen 2016-17. Målet är att alla lag har sina säsongsplaner klara på för 
sommaren så att sommarträningarna kan genomföras med nya säsongens 
tränarteam och att verksamheten kan dra i gång för fullt genast efter 
sommarloven.  

Vi skickar ut samma enkät som förra året till lagledare och tränare för att kartlägga 
läget inom laget. Vi samlar också in tankar om vad vi borde fokusera på eller göra 
annorlunda nästa säsong. Spelare och föräldrar kan bäst kanalisera sina tankar 
och idéer via lagledaren. 

Riktlinjerna och prioriteterna för nästa säsong behandlas på Dickens 
utvecklingsdag torsdagen 7.4. Utvecklingsdagen är öppen för alla i Dicken och är 
det forum där var och en kan höra och inverka på planerna för nästa säsong. 

Lagledaren och tränaren ansvarar för att planera det egna lagets säsong. 
Lagledarutskottets ordförande Michaela Kaitemo stöder vid behov lagledarna 
med planeringen. Jóhanna Gunnlaugsdóttir jobbar som projektchef och ansvarar 
för att koordinera den del av säsongsplaneringen som berör träningstider, 
tränarrekrytering och säsongsläger. Tränarutskottet som leds av Björn Monnberg 
definierar träningsmässiga riktlinjer och är det forum som, tillsammans med laget, 
besluter om tränare för nästa säsong. 

En viktig del av säsongsplaneringen är att inom laget komma överens om 
målsättningar, prioriteter, principer och lagets interna regler. Under varje säsong 
uppstår det situationer då allting inte fungerar perfekt inom laget. Det är betydligt 
enklare att lösa problemen om alla har en gemensam säsongsplan att falla 
tillbaka på. 

Janne 
Twitter: @janhellman

DICKEN

AKTUELLT INOM 
FÖRENINGEN 

VÅRFAKTURORNA SKICKAS DEN 27.1 

Den 27.1. skickas vårfakturorna ut och deras 
förfallodag är 26.2. Ifall ni har frågor om 
faktureringen ber vi er att vara i kontakt med 
verksamhetsledare Wille Hörhammer på 
adressen verksamhetsledare@dicken.fi. 

INFO OM SOMMARLÄGREN  

Dicken kommer att ordna tre stycken 
sommarläger denna sommar. Skriv in i 
kalendrarna följande datum så att även ni har 
möjlighet att delta i lägren.  

Dicken Sportcamp ordnas veckorna 23 och 
24. Lägret riktar sig till Mini- och F-juniorerna, 
dvs flickor och pojkar födda -08, -07 och -06. 
Lägren fokuserar på handbollen men tar 
även upp andra bollsporter. Programmet är 
lite olika under de båda veckorna, vilket gör 
att man bra kan delta två veckor i rad. Lägret 
ordnas på Drumsö i Eterahallen. 

Helsinki Handball Camp ordas vecka 23 och 
går under temat ”Tips och trix med 
elitspelarna”. Detta läger riktar sig till juniorer 
födda-05 till -02. Programmet går ut på att 
elitspelarna kommer och drar tips och trix för 
sin position. Lägret ordnas i Brunakärr. 

Röd & Blå-lägret ordnas preliminärt 4.8 – 
7.8.2016. 

Övrig information om lägret kommer 
senare. Frågor om lägren kan skickas till 
alexandra.tallqvist@dicken.fi 

NYHETER PÅ DICKEN.FI 

Dicken voittoon vuoden 
ensimmäisessä ottelussaan 
F08 på Akilles Cup 2016 
F08 i Grani Cup 
Dicken P-05 på matchresa i Åbo
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Denna gång har vi intervjuat pojkar och flickor födda -03. Läs vad 
Saara Nyberg och Papi Enström har att berätta om sin 
handbollskarriär. 

SAARA NYBERG, F03 

När började du spela handboll? 
-  När jag var 7 år gammal 

Varför började du…varifrån hörde du 
om handisen? 
- Mamma har spelat handboll och jag 

tyckte det lät kiva. Sen spelade också några frånmin klass. 
Hur valde du Dicken? 
- De när närmast och så har mamma spelat i Dicken. 

Vad är roligast, tråkigast? 
-- Roligast är att spela seriematcher för då kan man koncentrera sig 
på bara den matchen. Finns inte riktigt nåt som är tråkigt.  

Handisidol, vem/vilka? 
- Målvakterna i Dickens damlag. 

PATRICK "PAPI" ENSTRÖM 

När började du spela handboll? 
- 2009 

Varför började du…varifrån hörde du om handisen? 
- Min storasyster spelade handboll. 
Hur valde du Dicken? 
-Storasyster spelade i Dicken och pappa var tränare i Dicken. 

Vad är roligast, tråkigast? 
- Roligast är att vinna. Ingenting är tråkigt i handboll.  

Handisidol, vem/vilka? 
- Mikael Mäkelä (Dicken) , Thierry Omeyer (PSG) , Daniel Narcisse 
(PSG)

Spelarintervjuer

HERRARNAS KOMMANDE MATCHER 

DAMERNAS KOMMANDE MATCHER 

Dicken infot skapat av: Alexandra Tallqvist  & Wilhelm Hörhammer

Lö 30.1. 16:00 Dicken - Atlas Britas

Ti 2.2. 19:00 BK-46 - Dicken Karis

Lö 13.2. 14:15 Sparta - Dicken Britas

Lö 20.2. 14:00 Dicken - ÅIFK Britas

Lö 27.2. 18:30 Dicken - GrIFK Britas

On 27.1. 19:00 HC West - Dicken Grankullla

Lö 30.1. 14:30 HIFK - Dicken Idrottshuset

On 3.2. 18:30 Dicken - Cocks Britas

On 10.2. 18:30 ÅIFK - Dicken Åbo

On 17.2. 19:00 BK-46 - Dicken Karis

KOMMANDE EVENEMANG MIDVINTERFESTEN 
Den 30.1 ordnas Dickens traditionella Midvinterfest. Festen är 
till för alla föräldrar, lagledare, tränare och vuxna spelare. 
Förutom middag, dans och annat skoj kommer även Iffes och 
Börjes pokal att delas ut. Iffes pokal utdelas till en person för 
”Årets Insats”, och Börjes pokal till en person för ”Trogen 
tjänst”. Pokalerna representerar Tom ”Iffe” Ivanoff (1958 –2006) 
och Börje Nordström (1920 – 2006) som båda jobbat mycket 
för föreningen.  

FM50 6.2 
Det är dags för Ikis-turneringen igen! Denna ”Ikinuorets” turnering 
har en åldersgräns på 50 år. I turneringen (den 6.2 i Idrottshuset) 
deltar förutom Dicken även HIFK och Esbo IF. Den första matchen 
börjar kl 12:00, och Ikislaget önskar sig en stor publik. Enligt coach 
Backis (Björn Backman) är den enda målsättningen guld, då laget 
förra året fick silver. Föreningen önskar laget all lycka på vägen! 

Nya personer på kansliet
Alexandra Tallqvist  
alexandra.tallqvist@dicken.fi  
050 564 6867 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 
johanna@dicken.fi  
050 435 0409 
Nyheten på hemsidan om nya anställda 

facebook.com/Dickenhandball

@DickenHandball

KONTORETS ANSTÄLLDA 

Wilhelm “Wille” Hörhammer 
Verksamhetsledare, Dicken 
Projektchef, Midnight Run Helsinki 
Heltidsanställd 

Alexandra “Sanna” Tallqvist 
Projektchef med kommunikation, 
minihandboll och sommarläger som 
huvudsakligt ansvarsområde. 
Deltidsanställd   

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 
Projektchef för juniorhandbollen. 
Deltidsanställd  
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