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Tillsammans. Supporterar vi vår förening. 
 

 

 

NÄTVERKET 
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Vision för IFK Malmö Handboll 
 

Från bollskola till seniorlag.  

Så många som möjligt, så länge som möjligt.  

Tillsammans, i vår förening. 

 

 

 

Introduktion 

IFK Malmö Handboll grundades 1932 och är därför en av Sveriges äldsta handbollsföreningar. 

Senaste års kraftiga tillväxt av aktiva spelare har också gjort oss till en av de snabbast växande. 

Inför säsong 21/22 tränas nitton olika träningsgrupper av totalt sextiosex ledare och 

tillsammans har vi 29 lag anmälda till seriespel.  

Vi är en ideell förening som nästan uteslutande förlitar oss på ideella resurser. Utan passionen 

hos dessa tränare och ledare – som alla dagar i veckan med stort engagemang utbildar våra 

barn och ungdomar - så hade inget fungerat.  

Hela ansvaret för att driva IFK Malmö Handboll framåt ligger dock inte på våra tränare och 

ledare. Styrelse och kansli arbetar aktivt med att, med stort driv och öppenhet, skapa de bästa 

förutsättningar för våra tränare och ledare. Det ska vara enkelt att vara ledare i IFK Malmö 

Handboll!  

Stapelbäddshallen i Västra Hamnen är centrum för träning och match men föreningen 

bedriver också träningsverksamhet i ytterligare sex hallar i Malmö, Limhamn och 

Bunkeflostrand.  

Föreningens intäkter från medlems- och träningsavgifter samt från offentliga bidrag ska vara 

tillräckligt för att balansera vår kostnadsmässiga grund. Därutöver tillkommande intäkter i 

form av sponsorkronor investeras med full transparens direkt i våra medlemmars 

handbollsmiljö. Det kan exempelvis handla om ny träningsutrusning, profilkläder samt 

anmälningsavgifter och/eller gemensamma resor till cuper. 

Våra sponsorer ska vara försäkrade om att de aktivt bidrar till att förhöja värdet av våra 

medlemmars tid i IFK Malmö Handboll och steg för steg hjälper oss att realisera vår vision.  
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Värdegrund – våra ledord 

IFK Malmö Handboll är en del av den svenska idrottsrörelsen och ska verka för att fostra, 

utbilda och supporta våra handbollsspelande medlemmar på deras långa och givande resa 

från barn och bollskola till unga vuxna och seniorlag. Detta gör vi primärt genom att utbilda, 

utmana och få våra tränare/ledare att känna glädje, gemenskap och delaktighet genom sitt så 

viktiga uppdrag i föreningen.  

Inom ramen för IFK Malmö Handbolls utvecklingsarbete (VISION 2025) har föreningen arbetat 

fram en ny värdegrund som vi aktivt ska förhålla oss till under kommande år. Värdegrunden 

ska utgöra en viktig referenspunkt då stora och små beslut ska fattas och ska på ett 

övergripande plan därigenom peka ut riktningen som vi tillsammans ska sikta mot.  

Vår värdegrund ska synas i allt vi gör och i allt vi vill göra. Vi ska vara vår värdegrund.  

 

Gemenskap och upplevelser 

Vi känner stolthet till vår förening. Vi kämpar för varandra och arbetar aktivt för att alla 

medlemmar ska få sportsliga och vänskapliga upplevelser för stunden och goda minnen för 

livet.  

  

Folkhälsa  

Vi vill att alla våra medlemmar ska leva ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet och goda 

kamratrelationer.  

 

Utveckling 

Vi arbetar för våra medlemmars positiva utveckling som individer och som handbollsspelare. 

Vi har individens utvecklingsprocess i fokus och vi vet att individen utvecklas bäst i en trygg 

och utmanande miljö tillsammans med ledare, lag- och klubbkamrater.  

 

Engagemang                                                                                                                                  

Vi arbetar för att våra medlemmar ska få ett livslångt engagemang till handbollen och 

föreningslivet.   
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Var med och stötta IFK Malmö Handboll!  

Visa gärna aktivt att du som företagare eller privatperson stödjer vad IFK Malmö Handboll arbetar för och 

gör. Vi är tacksamma för allt stöd vi får.  

Partner (företag) 3 år 

• Logo på matchställ.  

• Logo på välkomstskylt i Stapelbäddshallens entré. 

• Logo på banderoll i Stapelbäddshallen (hall). 

• Logo på unik beach-flagga vid hemmamatcher och events. 

• Logo och beskrivning av företag på www.ifkmalmohandboll.se (rubrik: ”Partners”) 

• Exponering på sociala media (Facebook & Instagram) 2ggr/säsong ”IFK Malmö Handboll tackar för 

stödet”. 

• Årligt medlemskap (1 person) i IFK Malmö Handboll med tillhörande förmåner.  

• 10% av summan går oavkortat till ”Kamrat-fonden” (se sid. 7 för beskrivning). 

• Årlig inbjudan till sponsor-lunch.  

• Profilkläder: Hoodie + t-shirt (vid signering). 
 

Sponsor (företag) 1 år 

• Logo och beskrivning av företag på www.ifkmalmohandboll.se (rubrik: ”Sponsorer”). 

• Exponering på sociala media (Facebook & Instagram) 1ggr/säsong ”IFK Malmö Handboll tackar för 

stödet”. 

• Årligt medlemskap i IFK Malmö Handboll (1 person) med tillhörande förmåner.  

• 10% av summan går oavkortat till ” Kamrat-fonden” (se sid. 7 för beskrivning). 

• Årlig inbjudan till sponsor-lunch.  

• Profilkläder: t-shirt (vid signering). 
 

1932-klubben (företag/person/familj)   1 932 kr/år (1 år) 

• Exponering av ”1932-klubben” (se sid. 7 för beskrivning) på matchställ, välkomstskylt i Stapelbäddshallen 

och på banderoll i hallen. 

• Årligt medlemskap i IFK Malmö Handboll (1 person) med tillhörande förmåner.  

• Lista med klubb-medlemmar på ifkmalmohandboll.se. 

• Exponering på sociala media (Facebook & Instagram) 1 ggr/säsong ”IFK Malmö Handboll tackar för 

stödet” 

 

Stödmedlem      500 kr /år 

• Årligt medlemskap i IFK Malmö Handboll (1 person) med tillhörande förmåner.  

• Träningströja med IFK-emblem (och ordet ”stödmedlem”). 

 

Samarbetspartners 

Vi sätter stort värde på våra befintliga samarbetspartners som stödjer oss på olika sätt och kommer 

gärna i kontakt med nya längs med vägen. Kom gärna med förslag.  

 

http://www.ifkmalmohandboll.se/
http://www.ifkmalmohandboll.se/
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Lagsponsring 

Från säsong 2021/2022 är det inte längre möjligt för enskilda lag att exponera eventuellt förekommande 

lagsponsorers logotyper på tränings-, match- eller profilkläder som bär IFK Malmö Handbolls emblem. 

Styrelsens uppfattning är att en enhetlig klädsel ska tydliggöra en gemensam tillhörighet till IFK Malmö 

Handboll och därigenom främja samarbete mellan träningsgrupper.  

Föreningen tillhandahåller matchkläder till alla matchspelande träningsgrupper och även passande kläder 

för träning och match till våra ledare. Föreningen tar även via officiell material- och märkespartner 

(Stadium och Hummel) fram ett sortiment för tränings- och profilkläder som erbjuds medlemmarna.  

All annan form av lagsponsring som inte kräver exponering av logotyper ses givetvis även fortsättningsvis 

som ett välkommet tillskott till respektive lags lagkassa.  

 

Kontakta oss! 

Är du intresserad av att sponsra IFK Malmö Handboll eller kan tipsa oss om vilket företag som vi bör 

ta kontakt med – hör gärna av dig.  

 

 

Håkan Hildingsson 

Ordförande & Sponsoransvarig,  

hakan.hildingsson@ifkmalmohandboll.se 

0793–043301 

 

  

mailto:hakan.hildingsson@ifkmalmohandboll.se
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Partners säsong 2021/2022 

IFK Malmö Handboll är väldigt glada och tacksamma över det engagemang och stöd som vi får från 

våra två Partners (huvudsponsorer) under innevarande och tidigare säsonger.  

Det ekonomiska stöd som vi får möjliggör exempelvis riktade satsningar på nya matchkläder, en 

subventionerad satsning på gemensamma profilkläder och bidrag till anmälningsavgifter till cuper.   

Styrelsens målsättning är att, med utgångspunkt i ett nytt partnerprogram, öka samarbetet med våra 

Partners och Sponsorer bland annat genom att bättre definiera och synliggöra det värde som ett 

engagemang i IFK Malmö Handboll medför.  

 

 

Partners 

KVIK Vi på Kvik Svågertorp är sedan många år stolta sponsorer till IFK Malmö Handboll. För 

oss som lokalt företag är det en självklarhet att stötta lokal idrott och vårt hjärta 

klappar extra för just IFK Malmö Handboll. Vi finns här för er som sponsorer, och när ni 

ska renovera kök eller vill ha en måttbeställd garderob är ni alldeles extra välkomna in 

till oss i Svågertorp, eller om ni föredrar att boka ett hembesök så kommer vi hem till 

er.  

 

Optimera Optimera har ett brett sortiment av byggvaror, byggmateriel, trävaror och 

förnödenheter. Och är en uppskattad partner till IFK Malmö Handboll.  

 

Sponsorer 

LK Systems LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Och 

är en uppskattad partner till IFK Malmö Handboll.  

 

Stabenfeldt Stabenfeldt har i över 30 år gett 100 000-tals barn läsglädje genom Penny & Friends, 

GIRL:IT och Kickerz. Boxarna är kopplade till barns intressen och ökar därför 

läsmotivationen. Se mer på stabenfeldt.se.  

 

                             


