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// VERKSAMHETSIDÉ //

// VÄRDEGRUND //

// VISION //

Handbollförbundet Öst skapar förutsättningarna för våra föreningar att erbjuda attraktiv och
utvecklande handbollsverksamhet för alla som vill i vårt distrikt. Vi skapar de verktyg som behövs 
för föreningarnas verksamhetsutveckling och möjliggör tillfällen för utbildning och tävling.
Handbollförbundet Östs arbete utgår från föreningarnas och utövarnas behov samt de värderingar 
som den svenska idrottsrörelsen står för.

Handboll är en idrott som engagerar alla, från liten till eliten, där alla har möjlighet att delta utifrån 
sina egna förutsättningar. Verksamheten inom Handbollförbundet Öst ska präglas av glädje och 
gemenskap, där alla ska bjudas in för att få delta. Med ett öppet klimat, där alla har möjlighet att 
påverka, bjuder vi in till delaktighet. Vi bemöter varje situation med ödmjukhet och visar respekt 
mot alla. Genom att möjliggöra för den enskilde individens personliga utveckling visar vi
framåtanda. Förutsättningarna för utveckling skapar vi genom en innovativ och
beslutskraftig verksamhet. 

Handbollförbundet  Öst ska vara ett självklart val, från liten till eliten. Det innebär att vi:  

 » har lag för både motion, stora som små och breddverksamhet samt elit.    
 » har utövare som mår bra och stannar länge inom idrotten.  
 » har livskraftiga föreningar.   
 » är en jämställd idrott.   
 » är kända för mångfald oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

 tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell  
 läggning eller ålder.



// UTVECKLA HANDBOLLSFÖRENINGEN //

// BARN OCH UNGDOM //

// ETT STÄRKT LEDARSKAP //

// HANDBOLL FÖR ALLA GENOM HELA LIVET //

Vi ska arbeta för att vara ett stöd till föreningarna i deras arbete. De fokusområden som vi kommer 
belysa extra är: 

Grunden till vår verksamhet finns i barn- och ungdomsengagemanget. Där är det viktigt  för oss att 
stärka det arbetet hos våra föreningar genom:

Vi ska arbeta med att stärka ledarskapet för att skapa förebilder på flera nivåer inom handbollens 
olika områden genom: 

Vi ska arbeta för att handboll ska vara en inkluderande, jämlik och jämställd idrott för alla hela   
livet.  För att inkludera ännu fler ska vi arbeta med:

 » Kultur och Värdegrund - Vi ska stärka föreningarnas kultur- och värdegrundsarbete. 
 » Utbildningar – Vi ska bidra till att våra föreningar ökar sin föreningskompetens. 
 » Dela kunskap och resurser – Vi ska bistå föreningarna med riktlinjer, policys och 

 mallar anpassade för att användas i föreningen. 
 » Mångfald och jämställdhet - Vi ska arbeta för mångfald och jämställdhet, på alla 

 nivåer, från bredd till elit.

 » Rekrytering – vi skapar förutsättningar för våra föreningar att rekrytera 
 barn och ungdomar. 
 » Behålla - vi skapar förutsättningar för våra föreningar att behålla barn och ungdomar 

 inom handbollen. 
 » Föräldraengagemang - vi stärker föreningarna i arbetet med föräldraengagemang.  
 » Spelar- och tränarutbildningar - vi erbjuder utbildningar för våra barn, ungdomar och 

 ledare i syfte att stärka hälsa, glädje, prestation och kompetens. 

 » Ledarhandbok – ett underlag för föreningar, tränare, domare, instruktörer och 
 andra organisationsledare.  
 » Utbildning - tillgängliggöra utbildningar i närområdet.  
 » Framtida ledare – en satsning på det unga och jämställda ledarskapet. 
 » Mentorskap – vi vill arbeta för bättre förutsättningar för mentorskap. 

 » Parahandboll – vi arbetar för att föreningarna ska utöka sin 
 parahandbollsverksamhet.  
 » Rullstolshandboll – vi arbetar för att skapa möjlighet för utövande i vårt distrikt.  
 » Beachhandboll – vi skapar förutsättningar för öka beachhandbollsverksamhet. 
 » Samarbeten – vi möjliggör samverkan i syfte att behålla aktiva inom både 

 bredd- och elitverksamhet i vårt distrikt.  
 » Alternativa spelformer – vi ska uppmuntra till skapandet av fler motionslag och 

 användandet av alternativa spelformer. 
 » Hela livet – vi arbetar tillsammans med föreningarna för ett livslångt engagemang 

 inom handbollen, i roller så som matchvärd, funktionär, domare, tränare, 
 organisationsledare m.fl.
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// ARRANGEMANG OCH KOMMERSIELL TILLVÄXT //
Distriktet Öst ska vara ett självklart val från liten till eliten. Vi ska arbeta för att stärka våra arrange-
mang och öka vår kommersiella tillväxt genom:

 » Synliggöra - stärka handbollens kultur och värdegrund i distriktet, genom vårt och 
 föreningarnas marknadsarbete.   
 » Kommersiell tillväxt - utveckla samarbeten med företag och organisationer 

 utanför idrotten.  
 » Arrangemang och evenemang – vi ska samarbeta med föreningarna för att stärka 

 distriktets arrangemang samt fortsatt arbetar för att få fler evenemang.  
 » Position och samverkan - vi ska samverka och påverka Svenska handbollförbundet 

 och andra aktörer i frågor som gynnar våra och våra föreningars intressen. 


