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#viställerupp
Ett initiativ för att samla handbollens samhällsengagemang lokalt och nationellt.
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•

SHE/Handbollsligans befintliga samhällsengagemang

•

Stöd till extern säljpresentation

•

Praktisk information
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Om konceptet

Om dokumentet
Denna stödpresentation är ett levande dokument och kommer att uppdateras löpande i takt med att konceptet och klubbarnas
samhällsengagemang utvecklas.
Om ni har några frågor kring innehållet i dokumentet så hör gärna av er. Säg också gärna till om ni saknar något underlag eller
om ni vill att någon del förklaras mer utförligt.
Underlaget i denna presentation har utarbetats av Rättighetsbyrån i nära samarbete med Svensk Elithandboll. En stor del av
underlaget har utvecklats av alla 26 lag i SHE och Handbollsligan under hösten/vintern 2018. Den centrala projektgruppen har
under 2018 utvecklat strukturen för konceptet.

För frågor:
Björn Stenvad

Niklas Birgetz

Elin Jansson

bjorn@rattighetsbyran.se

niklas@rattighetsbyran.se

elin.jansson@elithandboll.se

073-938 51 81

070-782 68 16

070-814 51 42
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Central projektgrupp
Margaretha Karlsson, Damstyrelsen
Bengt Tibäck, Damstyrelsen
Lennart Anderberg, Herrstyrelsen
Robert Petrovic, Herrstyrelsen
Nikolas Larsson, Ordförande Herrstyrelsen
Peter Gentzel, Svensk Elithandboll
Björn Stenvad, Rättighetsbyrån
Niklas Birgetz, Rättighetsbyrån

Byrå för utveckling av koncept med grafisk profil: Oh my
Cecilia Eriksson, cecilia@ohmy.co
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Syfte med ett gemensamt
samhällskoncept
•

Anpassa vårt sponsringserbjudande lokalt och centralt till det företagen efterfrågar

•

Stärka ligornas och föreningarnas varumärken

•

Nå nya målgrupper och sammanhang – prata handboll i kyrkan, inom kulturen etc.

•

Stärka relationen med alla våra intressenter – kommun, allmänhet, publik, sponsorer etc.

•

Skapa intern stolthet vilket bland annat ska bidra till att rekrytera ideella ledare till föreningarna
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Om #viställerupp
Konceptet #viställerupp är en paraplypaketering av respektive klubbs samhällsengagemang.
Varje klubb väljer själv vilka aktiviteter som man inkluderar i konceptet.
Anledningen till att vi tillsammans valt denna typ av inriktning är att handbollen som sport har så många positiva värden och att
vi redan gör så mycket positiva samhällsinsatser på klubbnivå som vi vill lyfta och kommunicera på ett bättre sätt.
Avgränsningen som alla klubbar måste förhålla sig till är att aktiviteterna ska vara fokuserade på barn och ungdomar. Om man
som klubb genomför aktiviteter för exempelvis pensionärer så är det helt ok och självklart positivt. Det är dock inget vi
kommunicerar inom ramen för #viställerupp-konceptet.
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Vad är #viställerupp?
Det är viktigt att vi presenterar #viställerupp på samma sätt – oavsett var vi är eller vem vi pratar
med.

Vad är #viställerupp?

#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan
idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som
handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför
planen.
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Koncept vs. Projekt
#viställerupp är klubbarna i SHE och Handbollsligans gemensamma samhällskoncept. Det är en paketering av det
samhällsengagemang vi idag bedriver på klubbnivå. Samhällsengagemanget kan innefatta vår barn- och ungdomsverksamhet,
men det kan också innefatta samhällsprojekt (exempelvis kring integration) som vi bedriver. Vi skiljer alltså på koncept
(paketering och kommunikation) och projekt (eller verksamhet).
Vi har nu gemensamt bestämt oss för att kommunicera ett gemensamt samhällskoncept (#viställerupp). Det kommer också vara
viktigt att vi har ett utbyte mellan klubbarna där vi diskuterar de olika projekt och verksamheter vi bedriver (alltså inte vårt
erbjudande eller kommunikation). Kan vi hjälpas åt att utveckla våra samhällsprojekt och verksamheter så kommer vi bli en ännu
starkare samhällskraft!
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Vad innebär #viställerupp
för vår förening?
För att #viställerupp ska bli trovärdigt är det av yttersta vikt att varje klubb har goda värderingar som är djupt förankrade hos
alla spelare, ledare och funktionärer.
#viställerupp innebär att…
•

Vi behandlar alla människor lika – oavsett bakgrund, kön, religion, etnicitet eller hudfärg.

Dessa gemensamma värderingar vill vi tillsammans med er klubbar utveckla vidare – vi återkommer!

11

Intern implementering
Varje klubb ansvarar för att implementera #viställerupp i hela föreningen – styrelse, kontorspersonal, ledare, funktionärer,
spelare etc. Det är viktigt att konceptet blir en naturlig del av klubbens verksamhet, kommunikation och erbjudande till
sponsorer.
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Våra effekter
Om vi lyckas med #viställerupp blir effekterna…
•

En plattform som genererar ökade lokala intäkter – främst från sponsring

•

Ökade intäkter från centrala sponsorer till båda ligorna

•

Att ligornas och klubbarnas varumärken uppfattas som moderna samhällsaktörer som tar ett aktivt samhällsansvar

•

Att våra intressenter (kommuner, allmänhet, publik, sponsorer etc.) ser oss som positiva samhällskrafter

•

Att vi når ut i nya sammanhang genom att vi visar att vi kan och vill mer än att spela handboll

•

Att vi samlar in pengar så att vi kan hjälpa fler barn och ungdomar i vårt samhälle!

Under våren 2019 ska vi utveckla konkreta mål och mätmetoder så att vi kan följa våra effekter över tid.
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Fördelning intäkter
FÖRDELNING INTÄKTER 50/50
De pengar som kommer in till klubben eller till ligan inom ramen för #viställerupp fördelas utifrån en förutbestämd struktur:
- 50 procent av intäkterna går till att utveckla klubbens samhällsengagemang (vilket kan innebära verksamhet inom klubben,
exempelvis befintlig barn- och ungdomsverksamhet, eller externa projekt som ligger utanför klubbens kärnverksamhet).
- 50 procent av intäkterna går till att utveckla föreningen i stort.

Det är upp till varje klubb att själva värdera hur stor andel av sina samhällsinsatser som ligger inom föreningen och hur stor del
som drivs utanför föreningen.

Samtliga klubbar har godkänt att leva efter denna struktur.
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Finansiering externt
Kom ihåg att ta hänsyn till andra finansiärer av era samhällsprojekt. Exempelvis om RF genom Idrottslyftet har finansierat en viss
verksamhet så bör ni informera om detta när ni berättar om era projekt för nya externa finansiärer (exempelvis sponsorer).
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Ambassadörer
Det kommer vara viktigt att koppla starka profiler till vårt koncept. Detta för att skapa trovärdighet och öka möjligheterna till
större mediegenomslag.
Vi har centralt tre ambassadörer + en spelarambassadör från varje lag. En idé som kom upp under höstens workshopträffar är
att klubbarnas ambassadörer också är de personer som tävlar i Försäsongens Mästare. På detta sätt får vi en naturlig plattform
att lansera vårt koncept kring.
Centrala ambassadörer:

Sabina Jacobsen

Loui Sand

Tobias Karlsson
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SHE/Handbollsligans
befintliga
samhällsengagemang

Hälsa
BARN- OCH UNGDOMSAKTIVITETER I KLUBBARNA:
13 400 aktiva spelare i klubbarna
70 000 aktivitetstillfällen per år
1 000 000 individuella aktivitetstillfällen per år
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Hälsa
BARN- OCH UNGDOMSAKTIVITETER I SKOLOR:
19 av 26 klubbar (73 %) arrangerar idag skolaktiviteter
Vanligast är att man besöker skolor under idrottslektioner (erbjuder exempelvis handbollslektioner). Det finns även projekt där en
klubb arrangerar hälsolektioner tillsammans med partners och där fokus är på vikten av att röra sig och äta rätt (inspiration och
motivation för en hälsosammare livsstil). Handbollsskola finns också som projekt.

Över 27 000 elever omfattas årligen av skolaktiviteter
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Integration
17 av 26 klubbar (65 %) gör aktivering/projekt kring
integration.
Vanligast är att man bjuder på entrén för exempelvis ensamkommande flyktingbarn. Men även kompisfika och
integrationskvällar förekommer. I Malmö har man tagit steget längre och hela deras verksamhet ska fungera som ett
integrationsprojekt. De arbetar i utsatta områden eftersom ca 60 % av deras barn och ungdomar har minst en utlandsfödd
förälder.

200 aktivitetstillfällen genomförs varje år
6 300 personer har varit en del av klubbarnas
integrationsprojekt under 2018
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Inkludering
16 av 26 klubbar (62 %) gör olika aktiviteter kring
inkludering (funktionsvariationer)
Fem av klubbarna nämner Handboll för alla med bland annat rullstolshandboll och Härs&Tvärs. Även Parasport Handbollen
nämns och exempelvis Bohus Cup som har en klass med rullstols- och gånghandboll.

200 aktivitetstillfällen genomförs varje år
2 800 personer har medverkat i klubbarnas olika
aktiviteter under 2018
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