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Handbollens samhällsnytta uppgår till 120 miljoner kronor
#viställerupp är Handbollsligans och SHE:s samhällsengagemang inom Hälsa, Integration och
Inkludering. Totalt bedrivs 135 olika verksamheter och projekt för 42 000 barn och unga i de 26
klubbarna.
Idrottsekonomiskt centrum har nu granskat klubbarnas verksamheter och kommit fram till att
det totala samhällsvärdet uppgår till 120 miljoner kronor per år. Detta värde inkluderar
minskade sjukvårdskostnader och ökade hälsoförbättringar, samt effekter kring bättre social
gemenskap, studier och arbetsmarknadsframgång.
-

Samhällsnyttan inom handbollen är således mycket stor inom sociala områden som
bedrivs inom #viställerupp. Till detta kommer dessutom övriga samhällsnyttiga effekter
som till exempel skatteinkomster och turismekonomiska effekter, säger Björn Anders
Larsson, ekonom och samhällsanalytiker vid Idrottsekonomiskt centrum.

Varje klubb bedriver egna verksamheter och projekt utifrån de utmaningar och möjligheter man
har på sin lokala marknad. Det kan vara skolaktiviteter för att sätta fler barn i rörelse,
integrationsprojekt för nyanlända, aktiviteter för barn med funktionsvariationer och mycket,
mycket mera. Tillsammans manifesterar klubbarna detta under parollen #viställerupp.
-

Klubbarna gör fantastiska samhällsinsatser. Att nu få ett värde på alla dessa
verksamheter och projekt blir en viktig pusselbit i den fortsatta utvecklingen av
#viställerupp, säger Peter Gentzel, vd för Svensk Elithandboll.

Aldrig tidigare har samtliga lag i både dam- och herrligan i någon idrott slutit upp under en
gemensam samhällsmanifestation i denna omfattning. Det gör #viställerupp till en världsunik
satsning.
Några av de insatser Kungälvs HK jobbar med är:
• Idrottsskolan där vi tillsammans med andra föreningar och idrottsrådet ger barn i
Kungälvs kommun möjligheten att testa på olika idrotter. Målsättningen är att barnen
skall hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i
föreningslivet.
• Skolbesök där vi besöker så många klasser i årskurs 1–3 i Kungälvs kommun som
möjligt och ger dem en lektion i handboll. Inte alltför ofta är det föreningens
seniorspelare som gör besöken.
• Vi planerar att kommande säsong starta upp Handbollsträning för ungdomar med
funktionsvariationer, i Bohus Cup har vi redan 2 klasser för detta.
• I samarbete med Prové – ”attityd” vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge
bättre förutsättningar genom att bidra till en sund värdegrund i vår förening.
• Alla ungdomar ska få ha möjlighet att deltaga på lika villkor. Därför jobbar vi
tillsammans med Stiftelsen Dunross vars huvudsakliga syfte är att stödja barn och
ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete
mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i
dessa frågor.
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