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SYFTET OCH METOD 
Karlskrona HK, som ett starkt varumärke i Syd-
ostregionen, vill genom att driva CSR-projekt 
ta ett samhällsansvar, vara bra förebilder för 
våra barn, ungdomar och övriga som kommer 
i kontakt med klubben. Vi vill på detta sätt ge 
vårt bidrag till att skapa ett bättre samhälle, så 
som hållbar integration, miljö, utbildning och 
jämställdhet. Klubben vill även ge inspiration, 
stödja och hjälpa barn som på något vis har 
drabbats av svårigheter i livet, i den region vi 
verkar. 

Karlskrona HK kommer i samarbetet med 
partners att genomföra aktiviteter utifrån 
nämnda syften. Genom insatserna för barn 
och ungdomar hjälper vi våra partners att 
synas och öka engagemanget hos övriga 
partners/näringsliv.
Herrlagsspelarna är ett tydligt inslag i varje 
delprojekt och projektet kommer att genom-
föras tillsammans med av oss utvalda företag 
med branschexklusivitet. 
Våra  partners under projektet är Skanska, 
ICA Maxi, Länsförsäkringar, Atlas Copco samt 
Karlskronahem. 
Metoder och aktiviteter kommer att utvecklas 
i dialog med våra partners inför projektstart-
en. Exempel på planerade aktiviteter: 

- Återkommande besök på skolor, fritids för
att hjälpa till med läxläsning, utvecklingsak-
tiviteter för ungdomar mm. Respektive pro-
jekt planeras pågå under cirka sex veckor.

- Besök och samtal/aktiviteter i syfte att öka
integration. Målgrupper arbetas fram genom
invandrarföreningar, flyktingmottagningar
mm. Projektet pågår i cirka åtta  veckor.

- Besök/aktiviteter, på barnsjukhus. Akti-
viteterna utvecklas tillsammans med berörda
organisationer. Projektet pågår i cirka fyra
veckor.

- Aktiv stödjande/insamlande i förmån för
exempelvis Movember, Barncancerfonden,
BRIS, Rädda barnen. Projekt pågår över hela
säsongen.

Pressmeddelande kommer att skickas ut och 
dokumentation kommer att ske kontinuerligt 
under projektets gång. Profilkläder för projek-
tet kommer att tas fram med Karlskrona HK 
och de aktiva företagens logga. Karlskrona HK 
blir utförare av de aktuella företagens CSR-
arbete. Företagen kommer innan projektstart 
få ut en planering med dagar då detta skall 
genomföras. Umder hela projektet får part-
ners en återkoppling efter varje träff. När varje  
delprojekt är slut utvärderas den. Även en 
större utvärdering samt en årssammanställ-
ning görs när säsongen och projektet är över. 

Emil Larsson

“ Jag tycker det är både kul och lärorikt både för mig och killarna i  
projektet. Detta är nytt för mig och mycket givande. Det är viktigt 
att vi är med och stärker KHK:s varumärke med insatser i 
samhället. 
Johannes Jönsson, spelare

KHK i samhället 1516_160612_2221.indd   2-3 2016-06-12   23:01:29



KHK i Skolan 
delprojekt 1

Syftet 
Karlskrona HK vill vara bra förebilder för våra 
barn och ungdomar.  Genom vår erfaranehet 
av att arbeta i grupp och sätta “laget före jaget” 
samt vikten av att alla syns, bidra till att skapa en 
bättre stämning och sammanhållning i klassen.

Mål
- Förändra attityden bland barnen
- Få bort de ”hårda orden”
- Öka sammanhållningen mellan eleverna

och skapa en grupp – ”Laget före jaget”

Metod
Sex veckor i skolan – två timmar per vecka 
Sex stycken spelare 
Dokumentering 
Extern rapportering – BLT-blad, hemsida etc 
Utvärdering

Spelare: Kristoffer Söder, Emil Larsson, Tom 
Linder, Alexander Bergström, Mattias Guter, 
Robin Gartner 

4

En ny dag i vårt skolprojekt. Spelarna var lika 
efterlängtade denna gång som första. Detta 
trots att de fått hemläxa senast. 
Temat från första dagen fortsatte med uppfölj-
ning av ”Amandalistan”. Grupparbete där dis-
kussionerna fortsatte om hur vi uppträder mot 
varandra och vilka egenskaper som är viktiga 
hos en kompis. Eleverna var rörande överens 
om att det är viktigt att vara en bra kompis, och 
även om man har en ”dålig dag” så är det viktigt 
med respekt för varandra.  
”Amandalistan” är något alla nu kommer bära 
med sig och ta fram vid behov.  

Senare delen av dagen öppnades upp för en 
stund på fritids. Det innebar en extraträning 
för grabbarna och en chans för alla elever att 
utmana sina idoler i utebandy, rundpingis och 
schack. 

Det är härligt att se engagemanget hos eleverna 
och på sättet de angriper uppgifterna. Det är 
viktiga ämnen som får utrymme och engage-
mang hos våra spelare och ”vår” klass.

2015-10-13 

Efter första dagen var alla eleverna, lärarna 
och spelarna väldigt nöjda. Det blev riktigt bra 
diskussioner och fler bra samarbetsövningar. 
Eleverna vi möter är 9-10 år och genom nyfiken-
het och energi fick spelarna både bra frågor och 
insiktsfulla svar. Dagen i dag lovar gott inför 
kommande träffar. Eleverna fick även hemläxa 
till nästa gång, och då blir det än mer fokus på 
”Laget före jaget”, säger Lii Johansson som pro-
jektleder skolprojektet.

2015-11-03 

Ny dag i skolan. Samarbetsövningar och gruppdis-
kussioner om självförtroende stod på agendan för 
dagen. Det där med att berömma sig själv och tala 
om vad man är bra på är inte helt enkelt. Dessu-
tom fick kompisarna runt bordet inte kommentera 
varken val eller anledning. Nyttig övning där syftet 
var att stärka självförtroendet och stå för det man 
tycker.  
Vissa vågade mer än andra, men vi kunde konsta-
tera att vi kanske inte är bäst på allt men vi alla är 
bra på något... Kanske något vi alla borde ta fram 
ibland, ”Jag är bra på-meningar”. 

Inför sista timmen i klassen väntade en klassisk 
samarbetsövning, “Flytande stenar”. 
Övningen gick ut på att man skulle ta sig över 
“havet till land” med hjälp av sina ”flytande stenar”. 
“Stenarna” flöt endast med hjälp av kroppskontakt. 
Hela gruppen behövde ta sig från en sida till den 
andra med begränsat antal “stenar” att stå på och 
flytta. Syftet med övningen var att bli bättre på att 
samarbeta, att gemensamt planera och komma 
överens om hur genomförandet skulle gå till. En 
bra övning för att stärka samarbetet och samman-
hållningen i en grupp.

forts på sid 6

___________________________   DAG 3

_________________________   DAG 2

_________________________   DAG 1

2015-10-19
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2015-11-10 
 
Killarna fick idag uppdrag att själva styra upp 
morgonen, det skulle diskutera lagmoral, lag-
anda och hur man stöttar sina lagkamrater. 
Ännu en gång delades barnen in i nya grupper 
och diskussionerna angående laganda blev 
väldigt intressanta. Vad betyder laganda för dig? 
Vi kom fram till att laganda inte kommer av sig 
själv utan något man skapar tillsammans. Vi dis-
kuterade mobbning, vad är mobbning? Var går 
gränsen mellan vad som bara är ”på skoj” och 
mobbning? Varför mobbar man och vad kan 
man göra åt det? Diskussionerna var djupa och 
många smarta tankar växte fram. Vi hade även 
med oss några sammarbetsövningar där målet 
var att hjälpa varandra för att lyckas slutföra 
uppgiften.

2015-11-16 
 
Under projektets femte dag i skolan byttes 
ämnet från att kompis-tema och till att diskutera 
hur man sätter mål. Diskussionerna drog igång 
med vad eleverna vill i framtiden och hur man 
gör för att komma dit. Det är bra att ha mål i 
livet. Våra spelare vet allt om hur viktigt det 
är att sätta mål. Det blev livliga diskussioner 
om ”högt och lågt”. Vi var rörande överens om 
att det är bra att sätta upp mål i livet och man 
måste kämpa för att nå dit.  
Både eleverna och spelarna fick efter alla diskus-
sioner välbehövlig rast. Det är där våra ”pratövn-
ingar” sätts på prov på riktigt. Det blev naturligt-
vis kamp i både bordtennis och innebandy. Vilka 
som vann de olika aktiviteterna förtäljer inte 
historien.

2015-12-01 
 
Sista träffen i skolan. Spelarna tillsammans med 
eleverna sammanfattade dessa sex veckor vi 
haft tillsammans. Reflektioner över de övningar 
vi har jobbat med, vi diskuterade “KHK-andan” 
och vad eleverna lärt sig under våra träffar. 
Eleverna hade tillsammans med lärarna även 
gjort medaljer till spelarna där det fanns en per-
sonlig dikt till var och en av spelarna. Det blev 
riktigt uppskattat. Morgonen avslutades med en 
gemensam fika med eleverna där även klass 3 
och 5 var inbjudna.

forts från sid 5

_________________________   DAG 4 _________________________   DAG 5 _________________________   DAG 6

Det har varit jättebra och barnen har fått sig en rejäl tankeställare. Jag 
tycker att det har blivit en stor  skillnad efter att  spelarna har varit här. 
Det har blivit ett mjukare klimat i klassen. Sex veckor är lite kort tid men om 
vi kan göra en uppföljning efter en tid så tror vi att vi får än mer 
framgång. 

Åse och Susanna, 
lärare från Nättrabyskolan

“
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KHK Movember 
delprojekt 2

SYFTET
Ihop med SHL stötta kampen mot prostata- och testikelcancer hos män/killar

MÅL
Att samla in så mycket pengar som möjligt till cancerforskningen.

METOD
- Speciella matchtröjor – ett hemma- och bortaställ under två matcher.
- Insamlingsbörser i samband med matcherna.
- Försäljning av Movember-mustascher samt armband.
- Specialpriser i 50/50 lotteriet.
- Web-donationer via KHK:s Movembersida.
- Affärsverken skänkte 1 kr/åskådare vid en speciell match.

Intäkter Summa
Matchtröjor  53 028
Insamlade pengar  12 377
50/50 lotteriet  3 100
Web-donationer   13 801
Affärsverkens insats 2 722 

Totalt samlade vi in  85 028  kronor
till Movember-kampen.

Anledningen till att vi gick med var att vi tyckte det var ett spännande projekt med CSR på 
lokal nivå. Ett bra upplägg som blivit tydligare efter hand. Mest positivt är att det sker på lokal 
nivå, förhoppningsvis kan det göra skillnad.

Henrik Svensson, ICA MAXI i Karlskrona

“

Joel Kellman

Filip Cruseman
i den speciella Movembertröjan
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KHK Barnsjukhuset 
Delprojekt 3

Syfte
Klubben vill ge inspiration, stödja och hjälpa barn som på något vis har drabbats av svårigheter 
i livet och vara bra förebilder.

Mål
- Sprida lite ljus i vardagen för barn som drabbats av svårigheter.
- Lyfta fram det friska
- Bidra till en aktiv fritid

Metod
Genom besök, samtal och aktiviteter. Barnen kommer till vår arena och få se spelarnas vardag 
och får även prova på vissa hockeyrelaterade aktiviteter. Våra spelare finns på Barnsjukhuset 
ett antal gånger under projektet.

Spelare: Jimmy Andersson, Filip Cruseman, Linus Fernström, Jesper Olofsson, Joel Kellman

“ Jag tycker att projektet har varit 
fantastiskt och det är fint att “våra” barn
får vara med om något så speciellt.   
Det betyder väldigt mycket. Roligt 
att få träffa dessa elitidrottsmän  och 
se att de kan vara på samma nivå som  

 barnen.

Anette Fredin Karlsson, 
specialpedagog Blekingesjukhuset

___________________________   DAG 12016-01-19

Första dagen. Denna snöiga dag möttes vi 
av strålande leenden från ”våra” barn inne på 
sjukhuset. En del av barnen har vi mött tidigare, 
andra är nya bekantskaper. Efter en lite nervös 
och trevande start var snart alla spelarna ut-
manade i såväl bordshockey som airhockey. Det 
blev tuffa matcher och många skratt. Fikan blev 
viktig för att hålla energinivå i schack, vissa be-
hövde det mer än andra. Det blev en fantastisk 
eftermiddag, härligt att se leenden och känslor 
smitta av sig till ett helt rum av människor. 
Spelarna från KHK förgyllde barnens eftermid-
dag, men vi är helt övertygade om att barnen 
även förgyllde spelarnas. Om en vecka ses vi 
igen för nya upptåg.

2016-01-26  
 
Nästa möte mellan spelare och barn. Ännu en 
gång möttes vi av stora leenden och förväntans-
fulla barn. Barnen och spelarna fick i uppdrag 
att måla en tavla som minne, man kunde se hur 
konstnärshjärnorna började jobba. Konstverket 
som skapades kommer självklart att få en plats 
i arenan. Spelarna fick givetvis revansch i lite 
bordshockey. Vi avslutade med en frågesports-
tävling. Det var väldigt jämnt mellan lagen och 
det slutade med två lag som fick dela på första 
platsen. Vi hade givetvis  med oss priser till alla 
i form av matchtröjor som barnen satte på sig 
med en gång för en liten gruppbild. Det blev 
en mycket  trevlig eftermiddag och barnen blev 
otroligt taggade inför nästa träff. 

________________________   DAG 2
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_________________________   DAG 4
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KHK Barnsjukhuset 
Delprojekt 3

2016-01-30

Lördagen den 30/1 bjöd vi in “Min Stora Dag” till 
ett stormöte mellan Karlskrona HK – Örebro. Vi 
mötte upp sju förväntansfulla barn med måls-
man i entrén. Väl där så blev det först en rund-
tur i arenan, vissa hade självklart varit innanför 
väggarna på arenan förut men för andra var 
det första gången. Rundturen slutade uppe på 
plan 2 där det hade dukats upp hambugare och 
tillbehör för barnen.  Det delades ut idolkort och 
laddades upp för match. När det började närma 
sig introt så visade vi alla till sina platser och 
hejar-ropen började ljuda innanför arenaväg-
garna. Det måste har varit tack vare ”våra” fan-
tastiska barns hejar-rop som vi vann med 8-2.

Dag fyra välkomnade vi barnkliniken ut till ABB 
Arena Karlskrona för en trevlig avslutningsfika 
och lite skridskoåkning med killarna. Vi sam-
lades i entrén, vissa hade varit i skolan innan och 
kom direkt därifrån.
När vi till slut var samlade gick vi in till hallen. 
Det var positivt att se hur många av barnen som 
vågade sig ner på isen. Till och med två barn i 
rullstolar vågade sig ut.
De barn som inte ville/kunde gå ner på isen fick 
ta hand om de skadade spelarna som tyvärr inte 
fick snöra på sig skridskorna denna dag. Det 
var så kul att se glädjen bland både barn och 
spelare.
Det blev en fantastisk avslutning med fika och 
omklädningsrumsvisning. Killarna i laget hade 

även tagit med sig en sign-
erad klubba till barnen att 
sätta upp på barnkliniken 
som minne av dessa fantas-
tiska veckor vi fått tillbringa 
med dem.
Det var också trevligt att 
vår samarbetspartner ifrån 
Skanska var på plats och 
kunde vara med på denna 
avslutning.

KHK integration 
Delprojekt 4

KHK integration ihop med 
Karlskronahem

Syfte
Vi vill på detta sätt ge vårt bidrag till att skapa 
trygghet i bostadsområden och ge unga en 
inblick i viktiga val inför framtiden. Klubben vill 
även ge inspiration, stödja och hjälpa unga inför 
framtiden. KHK ska vara bra förebilder för barn 
och ungdomar. 

Övergripande mål:
- Att göra mätbar skillnad

Delmål:
- Alla kommer att belönas med ett intyg utifrån
insats och resultat.
- Personligt mål – sätta upp en målbild ihop
med en spelare
- Genomföra en arbetsuppgift
- Volontärsarbete vid en KHK-match

Spelare: Emil Lundberg, Victor Aronsson, 
Alexander Wiklund, Kristoffer Söder, Henrik 
Nilsson, Johannes Jönsson, Daniel Gunnarsson, 
Jocke Rhodin. 

_________________________   DAG 3 Kalendarium

V10 Möte med föräldrar och ungdomar– informa-
tionsmöte, syfte & mål

V11 Hockeybesök – KHK bjuder in till match

V12 Volontärsarbete – Ungdomarna får möj-
ligheten att känna på hur det är att jobba i en
hockeyförening

V14-16 Partnerträff – Vi gör studiebesök hos våra 
partners och får inblick i deras företag och infor-
mation angående sommarjobb

V18 Lära känna varandra – KHK bjuder ut till ABB 
Arena Karlskrona för en ”lära-känna-träff”. Vi går 
igenom planen och målsättning.

V19 Fyspass – Miro Zalar håller ett träningspass 
med spelare och ungdomar

V20 Svenska kyrkan och Hyresgästföreningen 
bjuder på grillkväll. Spelare och ungdomar
träffas.

V21 Matlagning och  utvärdering – Vi bjuder ut 
spelare och ungdomar till en matlagningskväll 
ute på ABB Arena Karlskrona.

 Vi utvärderar tiden och träffarna tillsammans. 
Dessutom får ungdomarna i uppdrag att boka 
en träff med ”sin” spelare på tu man hand under 
projektperioden. Projektet avslutas med ett event 
där vi kan erbjuda diplom efter avklarat projekt.

2016-02-08

forts från sid 11
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2016-08-03

Projektet startade med ett informationsmöte 
med ungdomarna och deras föräldrar i Krono-
torp tillsammans med Karlskronahem, Svenska 
kyrkan och Hyresgästföreningen. Vi gick igenom 
hållbarhetsstrategin, syfte, metod och kalenda-
riet för vårt projekt och våra träffar.
Att vara med i detta projekt är givetvis frivilligt 
för våra ungdomar men för att få denna möj-
lighet ingår det även vissa förpliktelser.

Alla ungdomarna fick läsa igenom och skriva på 
ett kontrakt med beskrivning av uppdraget och
dessa förpliktelser som bland annat var:
- Närvaro på våra träffar
- Sätta ihop personliga mål med en spelare
- Genomföra en arbetsuppgift – volontärsarbete
vid en KHK-match.

2016-03-19

Idag har vi bjudit in ungdomarna, Karlskrona-
hem, Svenska kyrkan och Hyresgästföreningen 
till matchen mellan Karlskrona HK – AIK.

Vissa av dem hade aldrig varit på hockey i ABB 
Arena förut men för andra var det varken första 
eller sista gången. Vi möttes upp i entrén där vi 
startade en liten rundvandring som tillslut ledde 
oss upp till restaurangen där de fick fylla på med 
lite energi och ladda upp innan matchen skulle 
starta. Väl uppe i restaurangen hade vi en liten 
genomgång inför kommande volontärsjobb. Vi 
träffade alla volontärsledarna där dom presen-
terade sig själva och var just deras uppgifter var 
under matchdagar. Sedan var det dags att bege 
sig ut till sina platser och matchen drog igång. 
Det kunde inte bli så mycket bättre, första final-
spelsmatchen och Karlskrona HK vann med 3-2.

2016-03-23

Då var det dags för volontärsarbete. Vi mötte 
upp killarna i entrén där de fick tilldelat sig 
arbetskläder och blev uppdelade i var sin 
volontärsgrupp. Vi kom överens om att vi 
skulle mötas upp efter matchen för att 
utvärdera kvällens jobb innan gruppledarna 
kom och hämtade killarna.
De olika grupperna var: statistik, restaurang, 
entré, media, kiosk, 50/50-lotteriet och 
publikvärdar.
Vi var runt och kollade till killarna under kväl-
len och alla hade fullt upp med sina uppgifter.

Efter matchen samlades vi för en liten utvär-
dering och killarna fick lämna tillbaka sina ar-
betskläder. De var så nöjda över sin insats och 
tyckte att kvällen hade varit så bra så att några 
av dem bad om att få komma tillbaka vid nästa 
match och volontärsarbeta.

“ Vi tycker att det är en bra 
kombination av att kunna göra 
samhällsnytta och samtidigt få 
positiv publicitet. Samtidigt är det ett 
sätt att göra våra egna medarbetare 
stolta.  

Catharina Kindberg, Atlas Copco

_________________________   DAG 1 ________________________   DAG 3

_________________________   DAG 2

2016-04-20

I måndags var KHK och Helena ifrån Svenska 
kyrkan på studiebesök med grabbarna på ICA 
Maxi. Vill verkligen tacka Henrik för ditt mot-
tagande och att du tog dig tid att valla runt 
oss i butiken. Det var en mycket givande
eftermiddag och jag tror att det gav killarna 
lite inspiration. Vad jag har hört idag var det 
några som redan varit inne på hemsidan för 
att kolla efter blanketten för sommar jobb. 
Tusen tack Henrik. Nästa studiebesök är med
Skanska ute på F17 på fredag. Det ska bli 
spännande. 

2016-04-22

I fredags blev KHK:s projekt inbjudna till F17 
av Daniel Tjäder och SKANSKA.

Där håller SKANSKA på att bygga en ny 
helikopterhangar och vi fick möjligheten att 
kolla in detta enorma bygge.
Vi fick alla ta på oss skyddsutrustning innan 
det bar av 25 meter upp i luften till
taket av bygget.
Det var lite blandade känslor att åka den 
rangliga bygghissen så högt upp. Daniel och 
hans kollega presenterade bygget och visade 
oss runt i de olika rummen där det är tänkt att 
helikoptrarna ska stå och även hur deras kom-
mande lunchmatsal kommer att se ut. Vem 
skulle inte vilja ha den där som matsal! Efter 
en mycket trevlig rundvandring var det dags 
att tacka för oss.

Vill rikta ett stort tack till Daniel Tjäder och 
Skanska för en trevlig eftermiddag! Vi får väl 
se om det är någon som kommer att välja 
bygg- och anläggningsprogrammet i fram-
tiden.

_______________________   DAG 4

_______________________   DAG 5

Vi tycker det är viktigt att jobba med 
människor i vår närhet. Det  ligger  väl-
digt väl i linje med vårt trygghetsarbete 
på Karlskronahem. Kan vi skapa en miljö 
där våra ungdomar får möjlighet att göra 
smarta val inför framtiden så tycker jag 
att vi har lyckats. 

Ann Winbom
marknadschef Karlskronahem

“ 

KHK integration forts från sid 13
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2016-05-04

Onsdagen var första mötet mellan ungdomarna 
och spelarna. Vi började med en kort presenta-
tion av var och en nere i omklädningsrummet 
där vi skulle starta träffen med en liten fotoses-
sion. Karlskronahem hade med sig en fotograf 
som ville ta bilder för tidningarna Hem & hyra 
och Grannar. Spelarna var nog lite mer vana vid 
att det fotograferas runt dem men ungdomarna 
skötte sig jättebra och de fann sig snabbt i situ-
ationen. Det ska bli kul att se när tidningarna väl 
kommer ut.

Väl klara med fotograferingen så samlades vi 
uppe i restaurangen i ABB Arena Karlskrona där 
vi fortsatte med lite information angående pro-
jektet. Vi gick igenom syfte, mål och även kalen-
dariet inför kommande träffar. Sedan delades 
killarna in två och två men sattes in i grupper av 
fyra där de fick material för att intervjua varan-
dra och lära känna varandra lite mer på djupet. 
Frågorna var allt ifrån ”hur drömtjejen
ser ut?” till ”vad gör du om 10 år?”. Det var my-
cket bra och givande diskussioner.

Vi avslutade träffen med en hockeystafett. Det 
var väl lite blandade känslor och tankar bland
ungdomarna innan starten gick. Vi är dock helt 
säkra på att det inte bara var det vinnande laget 
som gick hem med ett leende på läpparna. Rik-
tigt kul och lyckad träff.

2016-05-11

I onsdags var det dags för andra träffen mellan 
ungdomarna och spelarna. På programmet stod 
bland annat ett fyspass med självaste Miro Zalar. 
Det var ett spänt och lite nervöst gäng ung-
domar som mötte upp utanför Blekinge Health 
Arena denna eftermiddag. Det spekulerades om 
vad detta med "fys" innebar, skulle man behöva 
göra armhävningar och situps eller skulle man 
behöva springa på tid? 
För spelarna är detta vardagsmat, en till två trän-
ingar om dagen är standard, så för dem var det 
inga problem att hoppa upp på cykeln och följa 
Miros instruktioner. Passet bestod av burpees, 
sprint och gång-tävling, och med lite blandade 
känslor och engagemang så gav killarna vad de 
kunde i de olika grenarna. 
Det var riktigt härligt att se killarna i hop med 
spelarna. Speciellt gångtävlingen drog ner en 
hel del skratt. Efter ett svettigt pass var det dags 
för den mer allvarliga delen. 
Ungdomarna och spelarna satt ner i sina respek-
tive grupper där det var dags att fylla i sina mål, 
aktiviteter och tidsplaner. Det skrevs mål på 
både lång och kort sikt. 
Vissa mål skulle klaras av redan samma dag. 
Detta material ska killarna ha med sig och jobba 
med vid de resterande träffarna. 

2016-05-19

Dags för ännu en träff. Denna gången var det 
grillning som stod på schemat för ungdomarna. 
Det var Karlskronahem i samarbete med Kors-
kyrkan som bjöd in oss till grillning i Kronotorp.

Väl nere vid grillplatsen så utmanade ung-
domarna spelarna på basket. Det blev en riktig 
kamp på blodigt allvar när ungdomarnas och 
spelarnas vinnarskallar möttes.  Till slut stod KHK 
som segrare efter en tuff kamp. Det låter dock 
som att ett revanschmöte är på gång. 
Lagom till matchslut väntade färdiggrillade 
hamburgare. Mycket gott och välbehövligt!
Vi rundade av kvällen med autografskrivn-
ing tillsammans med ungdomar, föräldrar och 
hyresgäster.

Nästa träff är på onsdag den 25 maj, då är det 
matlagning i KHK:s restaurang som gäller.

2016-05-25

Idag var sista schemalagda mötet mellan 
spelare och ungdomarna. Vi samlades i ABB 
Arena för att sammanställa målen vi jobbat med 
under projektets gång. Ungdomarna fick ta sig 
en sista funderare på vad deras mål kommer att 
innebära och hur de nu kommer fortsätta ar-
betet med att nå målen. Vi hoppas nu att dessa 
mål kommer finnas någonstans i bakhuvudet 
och att det är något killarna kommer att sträva 
efter att nå. Det stod även matlagning på pro-
grammet denna eftermiddag. Våra mästerkock-
ar Marcus och Matthias stod för vägledningen 
i köket. Grabbarna och spelarna delades upp i 
grupper. Även Helena från Svenska kyrkan och 
Anders, som arbetar för Hyresgästföreningen i 
Kronotorp fick hjälpa till på ett hörn. 

Vi tillagade hemmagjorda högrevsburgare som 
serveras med hemmagjord dressing och aioli. 
KHK:s Emil Lundberg visade sig vara något av 
en aioli-mästare. Han har receptet för en lyckad 

aioli. Till dessertblev det en klassiker 
i form av Gino – varm frukt med ett 
täcke av vit choklad. Alla gjorde ett 
fantastiskt bra jobb i köket.  Mattias 
och Marcus var mycket nöjda med 
grabbarnas insatts. Vi är alla väldigt 
nöjda och glada över projektet. Det 
har varit många läropengar längs 
vägen. 
Nu väntar utvärderingsmöte med 
ungdomarna och deras föräldrar samt 
ett utvärderingsmöte med spelarna. 
Vi har även hört det viskas om en re-
turmatch i basket. Vi återkommer med 
tid och plats!

“Grabbarna har kommit en bra bit på vägen. De ger av sig   
själva. Detta är ett riktigt bra och givande initiativ tycker jag. 

Emil Lundberg, spelare

_________________________   DAG 7_________________________   DAG 6 _________________________   DAG 8 _________________________   DAG 9
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Under perioden för KHK:s integrationsarbete 
bjöds ensamkommande flyktigbarn och ung-
domar in till tre SHL-matcher.
En chans att bryta av vardag med glädje och 
hockeyfest. Utöver matcherna kördes också 
en "prova-på-hockey-skola" för ensamkom-
mande flyktingungdomar vid två
tillfällen. Den första perioden omfattade 
fyra tillfällen och gjordes ihop med Blekinge 
idrottsförbund. KHK tillhandahöll ledare i 
form av Magnus Olsson, som visade skrid-
skoteknik och övningar.
Andra tillfället gjordes i samarbete med 
Wämöskolan i Karlskrona. Vid tre tillfällen fick 
ungdomar från skolan prova på att åka skrid-
skor och spela hockey. Även denna gång höll 
Magnus Olsson från KHK i
övningarna. Tre oerhört uppskattade projekt-
perioder fyllda av nyfikenhet och skratt.

KHK integration

Tack! Karlskrona Hockey vill tacka alla partners, ICA Maxi i Karlskrona,
Länsförsäkringar i Blekinge, SKANSKA, Atlas Copco samt Karlskronahem, för förtroendet 
och delaktigheten i vårt CSR-arbete. Vi är väldigt stolta över att ha genomfört projektet 
under vår första historiska säsong i SHL. Vi kan genom utvärderingarna förstå att vi har 
gjort skillnad och vår strävan mot ett hållbart samhälle har tagit sin början. Nu blickar vi 
framåt mot nästa säsong och nya CSR-projekt.

Lii Johansson, projektledare KHK i samhället
Niclas Skoglund, kommunikationsansvarig

Karlskrona HK

KHK i samhället 
2015-2016

“ Jag tycker att det är oerhört positivt att vi finns i skolan 
 i detta projektet. Vi är förebilder och det är viktigt att vi 
delar med oss av vår erfarenhet. Kan vi så vill vi  
göra skillnad.

Alexander Bergström, spelare
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Vi vill ge tillbaka och göra skillnad med våra initiativ och under
2015/2016 har vi engagerat oss i aktiviteter som vi tycker gör skillnad.

• CSR-projektet “KHK i samhället” - fyra projekt under säsongen.
• Miljöarbete med Stena Recycling över fem år - Miljöarbetet är viktigt.
• Kampen mot cancer - Insamling till Rosabandet och Movember.
• Kampen mot rökning - idrotten tar kampen.
• Årets kamrat - vi följer Röda tråden.
• Pengar till matchens första målskytt skänker vi till välgörande ändamål.
• Pride - för allas lika värde.
• Sinnenas dag - vi vill ge tillbaka.
• Vi älskar våra unga fans - vi har funnits med på aktiviteter i olika skolor
under våren.
• Arena Blekinge - för Blekinges bästa.

Till sista...
Nästa säsong drar vi igång ett projekt för ett mer attraktivt Karlskrona...

Det är VI som är KHK!

Karlskrona HK

KHK mer än bara 
hockey
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