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Nya styrelsens första 100 dagar 

Jag börjar med en sammanfattning i siffror. Styrelsen har haft 5 möten, på vilka 
vi behandlat 66 ärenden och fattat 36 beslut. Förutom dessa ordinarie möten 
har vi haft en hel del arbetsmöten. Vi har strukturerat all verksamhet i 
föreningen i 77 projekt. Dessa projekt är föreningsverksamhet som sker 
utanför lagen. Vi har egentligen inte hittat på nya projekt, endast strukturerat 
den verksamhet vi hållit på med i föreningen redan tidigare. När jag frågat folk 
jag träffat hur många projekt de tror att vi har i föreningen har medeltalet på 
svaren varit 15. Vår verksamhet är alltså betydligt större än vad många tänker 
sig och ger också en svar på rätt allmänna frågan: vad sysslar kansliet 
egentligen med? 

Årsmötet i december beslöt om verksamhetsplanen som går under sloganen ”Allt skall funka och det 
skall vara hyvä att vara med”. Styrelsens fokus har varit på främre halvan av sloganen, men tanken att 
senare halvan följer när den främre är i skick. Till näst plockar jag fram vad som skett under de fem 
fokusområden som definierades. 

1. Utveckla handbollskvalitet. Vi startade säsongsplaneringen för säsongen 2015-2016 i januari. 
Lagen har visat gott engagemang genom att aktivt svara på enkäten som fungerar som grund för 
säsongsplaneringen och med ett stort deltagande på lagledarmötet i mars. Alla lag utom ett var 
representerat på mötet! Tränarutskottet, som startade sin verksamhet redan i början av säsongen, 
har fortsatt att arbeta och träffas regelbundet. Utskottet har utarbetat riktlinjer för träning- och spel 
som styrelsen godkänt. 

2. Förbättra operativ kvalitet. Att organisera all verksamhet som projekt med en och endast en 
ansvarsperson per projekt gör verksamheten tydligare och mera strukturerad. 

3. Åstadkom ekonomisk stabilitet. På styrelsemötet i januari kunde vi konstatera att vår bokföring och 
budgetuppföljning äntligen är i kapp med tiden och fungerande. Detta är resultatet av en enorm 
instats av i synnerhet John Hollfast. Stort tack! Lagrapporterna, som ännu på årsmötet orsakade 
missnöje, är nu tillgängliga med information som är up-to-date. Vidare har styrelsen fattat beslut 
och verkställt insamlingen av en extra avgift, enligt mandatet som årsmötet gett, för att stabilisera 
ekonomin.  

4. Bygg fungerande elitlagsorganisationer. Styrelsen har träffat både dam- och herrlagen för att 
diskutera föreningens strategi och satsningen på elitlagen. En del framsteg har skett inom 
organiseringen av elitverksamheten, men ännu flera personer önskas med i 
elitlagsorganisationerna för att backa upp våra framgångsrika elitlag. Fadderverkamheten, som 
även den började redan tidigare under säsongen, har fortsatt aktivt och det är uppenbart att våra 
unga juniorer får mycket ut av det. 

5. Utveckla föreningen på lång sikt. Vi bjöd in Handbollsförbundet för att träffa den nya styrelsen och 
därmed bygga upp ett gott förhållande. Responsen vi fick från förbundet om vår verksamhet i 
allmänhet och den stämning som råder på läktaren på våra elitmatcher var positiv. 

Dickens “Nån sorts vårfest” är på kommande. Våra båda elitlag spelar playoffs,  vi har många juniorer i 
00-, 98- och 96-landslagen och flickor 03 har säkrat föreningens första guld denna säsong. Visst är det 
hyvä att vara med! 

Janne 
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AKTUELLT INOM 

FÖRENINGEN 

ANMÄLAN TILL RÖD&BLÅ ÖPPNAD! 
Dickens sommarläger Röd&Blå 
ordnas 6-9.8.2015 i Pajulahti. 
Lägret är riktat till flickor och 
pojkar födda 2001-2006. 
100 spelare och 10 tränare 
ryms med. Anmäl dig så fort 
som möjligt!  

Mer info om lägret och 
anmälan hittar du på lägrets sida. 

THOMAS HIVERT UTNÄMND TILL NY 
HUVUDTRÄNARE FÖR DAMLAGET  
Fransmannen Thomas 
Hivert tar över som 
huvudtränare för Dickens 
damlag säsongen 2015- 
2016. Hivert har under 
pågående säsong tränat 
herrarnas akademilag i 
division 1 och har tidigare 
b l . a . t r ä n a t Å I F K : s 
representationslag.  

Thomas Hivert är Dickens damlags 
nya huvudtränare säsongen 2015 - 
2016 

DICKENS F03 SÄKRADE FM-GULD! 

!
Grattis till FM-guldet F03! 

NYHETER PÅ DICKEN.FI 

Naisten maajoukkue valmistautuu EM-
karsintoihin - mukana peräti seitsemän 
Dickenin pelaajaa! 

Tre Dickenspelare i F98-landslagets 
EM-kvaltrupp till Rumänien 

Playoff-time – vihdoinkin! 

INFO
Mars
2015

Ordförandespalten
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Under denna rubrik kommer vi i varje Dicken Info att intervjua 
juniorer. Denna gång är det flickor och pojkar 05 som är i tur. 

CELINA SIGGBERG, F05 

När började du spela handboll? 
- Jag började för 3 år sedan. 

Varför började du…varifrån hörde du 
om handisen/Dicken? 
- Min klasskompis nu också lagkompis 
Leonie lockade med mig t i l l 
träningarna eftersom det behövdes 
flera spelare i laget. 

Vad är roligast, tråkigast? 
- Att göra mål och vara målvakt är det 

roligaste. Då när man förlorar nån match känns det tråkigt. Det 
roligaste jag varit med om är Solvalla-lägret, allt var super roligt 
där, men lägret borde ha varit 1-2 nätter längre. 

Handisidol, vem/vilka? 
- Martina Genberg och Sofia Lindholm e mina idoler! 

!
ALBERT “ABBE” WILEN, P05 

När började du spela handboll? 
- Jag började spela handis för ca 2 år 
sen år 2013. 

Varför började du…varifrån hörde du 
om handisen/Dicken? 
- En av mina klasskompisar lockade 
med mig. 

Vad är roligast, tråkigast? 
- Det bästa med handis är att spela 
matcher och göra mål. Alla kommer 
ihåg då jag en gång försökte sporra 
mina lagkompisar just före slutet på en tung match mot PIF i ett 
läge med 10 mål under så skrek jag: “ Det är 5 min kvar, vi hinner 
ännu!!” 

Handisidol, vem/vilka? 
- Mina handisidoler är Joacim och Benny Broman, speciellt 
Joacim för han har samma spelnummer som jag och spelar också 
ytter, det är min favoritplats.

Spelarintervjuer

HERRARNAS KOMMANDE MATCHER 

!
DAMERNAS KOMMANDE MATCHER 

*Exakt klockslag ej ännu fastslaget. Tiderna kommuniceras på dicken.fi då de fastställts. 

Dicken infot skapat av: Michaela Kaitemo & Wilhelm Hörhammer

On 25.3 xx:xx* SIF - Dicken Sjundeå Semifinal 1

Ti 31.3 19:45 Dicken - SIF Britas Semifinal 2

To 2.4 xx:xx* SIF - Dicken Sjundeå Semifinal 3

Ti 7.4 19:15 Dicken - SIF Britas Semifinal 4 (vid behov)

To 9.4 xx:xx* SIF - Dicken Sjundeå Semifinal 5 (vid behov)

Ti 17.3 19:45 Dicken - SIF Britas Kvartsfinal 1

To 19.3 19:00 SIF - Dicken Sjundeå Kvartsfinal 2

Ti 24.3 19:15 Dicken - SIF Britas Kvartsfinal 3

Må 30.3 18:30 SIF - Dicken Sjundeå Kvartsfinal 4 (vid behov)

On 1.4 18:30 Dicken - SIF Britas Kvartsfinal 5 (vid behov)

KOMMANDE EVENEMANG SLUTSPEL FÖR HERRARNA OCH DAMERNA 
Mars - Maj  
Representationslagens slutspel har kommit igång och vi 
hoppas se så många som möjligt av er i publiken. Tillsammans 
hejar vi fram lagen till stordåd under våren! Herrarna inleder 
sina kvartsfinaler mot Sjundeå tisdag 17.3.  
Damerna slog ut BK-46 3-0 i matcher i kvartsfinalerna och 
möter i semifinalerna även de Sjundeå. Baserat på 
grundserien kan vi förvänta oss tuffa matcher och en hård 
kamp om finalplatsen.  

Klä dig i rött och ta dig till Britas så ses vi i publiken! !
DICKENS UTVECKLINGSDAG 
Lördag 18.4 (klockslag och plats meddelas senare) 
Dickens utvecklingsdag för föreningens lagaktiva.  

JUNIORERNAS SÄSONGAVSLUTNING 
Tisdag 19.5 kl. 17 på Poliisien Maja, Drumsö 
Dickens traditionella junioravslutning ordnas tisdagen efter 
Sjundeå Cup. Premieringar, mat och gott sällskap står på 
programmet. För arrangemanget ansvarar F&P02.

facebook.com/Dickenhandball

@DickenHandball


