
Miniliga Checklista (BHK F12) 

• Skicka ut kallelse till klubbarna. Vi använde en Facebookgrupp för miniligan i Dalarna som 

Lotta gjort (”Minihandboll Dalarna 2021/2022”). Vi bifogar vår inbjudan längst ner i detta 

dokument.  

• Gör spelschema, vi använde Excel och vi gjorde inga grupper för det fanns för många 

parametrar som var olika för olika lag (vissa ville inte möta killar m.m): 

 

• Gör en föräldragrupp som sköter allt annat. Vi sålde hembakt fika, godis, drycker, korv och 

Toast. Kaffe bryggde vi i kansliet (där finns termosar att låna om man diskar efter sig). Bord 

till kiosk finns i förrådet. Vi hade med duk till bordet. Swishnumret var privat. Vi hade lotteri. 

Vi fördelade arbetsuppgifterna: 

4 st bakade 

1 st Speaker/musik 

3 st tidtagare (15 minuters matcher) som skötte klockan. (sekritariatslåda som finns i 

förrådet. Den kopplas in i ett skåp till vänster innan man går ned i nedgången till 

omklädningsrummen från A-hallen) 

2 st Värdar/Värdinnor som hälsade välkomna och visade omklädningsrum 

2 st städare. 

4 st inköpare av kioskgrejer 

 

• Saker att göra:  

➢ Skriva ut och sätta upp spelschema och Plannummer. (Vi körde tre planer i Maserhallens A-

hall, dock var ett mål löst men vi har sagt till föreningskontoret som skulle ta tag i det), 

➢ Hämta nycklar till Kansliet, BHK-omklädningsrummet, förrådet samt en ”Specialnyckel” till 

dörrar in i A-hall och B-hall. Dessa nyckar fick vi låna av Erik Axelsson men även 

föreningskontoret har dessa. Man behöver också tagg till de andra omklädningsrummen som 

man kan få på föreningskontoret. 

➢ Kontakta Erik Axelsson eller Andreas Ernfridsson att man vill ha domare. 

➢ Hälsa domarna välkomna och berätta om matchtid och ge lite tips för det är ofta deras första 

matcher de dömer. 

➢ Se till så det finns bollar. 

➢ Ta upp de stora målen och sätt in de små målen 

 

 

 



Borlänge HK 
 

 

Inbjuder till Miniligan 

 

Lördag den 13 November i Maserhallen, Borlänge 

Mellan 09.00-14-00 

För pojkar och flickor födda 2012 och 2013. 

Mixade lag går också bra. 

Speltid beror på antal anmälda lag. 

 

Anmälan senast 6 november! Först till kvarn gäller! 

I anmälan ange antal lag, ålder även om de är mixat lag, kontaktperson med e-post samt 

mobilnummer. 

 

Anmälan skickas till: uffemicke@hotmail.com 

 

Välkomna  
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