BLI EN DEL AV
HANDBOLLEN

ETT AV SVERIGES
POPULÄRASTE LANDSLAG
Handboll är den tredje mest populära lagsporten efter fotboll och hockey. Populariteten har visat sig tydlig på tittarsiffrorna. När herrlandslaget spelade OS-final mot
Frankrike 2012 följde över 2,2 miljoner svenskar finalen, den högst uppmätta tittarsiffran under hela OS. Vid damernas semifinal mot Frankrike i VM 2017 hade man en
hemmapublik på 1,2 miljoner TV-tittare och vid herrarnas EM-final mot Spanien 2018
hade man stödet från 1,4 miljoner svenskar hemma i tv-soffan. Mästerskap och landskamper sänds av MTG-gruppen, främst i TV3 eller TV10.

KOMMUNIKATION. Associationsvärdet kring
svensk handboll är starkt och samarbetet
med landslagen skapar förutsättningar att nå
ut starkare med er kommunikation och syfte.

VI ÄR DET SVENSKA
HANDBOLLSLANDSLAGET
Svenska Handbollslandslaget AB är ett av Svenska Handbollförbundet helägt bolag med uppdrag att ansvara för och utveckla de
kommersiella rättigheterna till handbollslandslaget, samt öka den
allmänna konsumtionen av handboll i Sverige.
Vi vill med handbollens sunda värderingar och jämställda arbetssätt, på ett
nyskapande sätt, som fötts ur framgång
och tradition, ständigt jobba för att
överträffa oss själva i den upplevelse
som handboll är. Varje dag strävar vi
efter att bli bättre på att kommunicera
upplevelsen. Från sponsring och media
till samarbeten och publikevenemang.
För vi vill vara nära den publik som ingår
i handbollslandslagens symbios. Alla
har sin viktiga roll: spelaren på banan
lika mycket som supportern på arenan,

sponsorerna med sitt partnerskap och
tv-tittaren hemma i tv-soffan. Därför vill
vi vara äkta, nära och modiga i allt vi
gör.
Äkta. De som tittar och lyssnar förtjänar
att uppleva handboll precis som den är.
Nära. Genom att vara öppna och tillgängliga i vår relation med omvärlden.
Modiga. Både på och utanför planen,
tillsammans för att vara banbrytande.

2 500 000
personer i Sverige är intresserade
av handbollslandslaget.

AMBASSADÖRER. Producera innehåll
tillsammans med landslagen - digitalt, rörligt och print - som skapar intresse i din
målgrupp och lyfter ert varumärke, stödjer
lanseringar och driver försäljning. Unika aktiveringsmöjligheter i sociala medier med handbollsprofiler som ambassadörer.
STOLTHET OCH AFFÄRER. Landslaget och
dess arenor är utmärkta plattformar för att
stärka såväl kundrelationer som relationen till
sina anställda. Gör avtryck och visa att ni är
en populär och ansvarstagande arbetsgivare
med rätt värderingar.

ENGAGEMANG I VÄRLDSKLASS
Sedan handbollslandslaget för tre år sedan skapade egna konton i sociala
medier har antalet följare ökat stort. Instagramkontot tillhör de största i
världen när det gäller antal följare.

INSTAGRAM @handbollslandslaget
51 000+ följare
FACEBOOK /handbollslandslaget
41 000+ gillamarkeringar
TWITTER @hlandslaget
5 000+ följare
APP gameday
HANDBOLLSLANDSLAGET.SE

DET HÄR ÄR
SVENSK HANDBOLL
Svensk handboll har ett starkt fäste i idrottssverige. Med över 100 000 utövare
och runt 500 aktiva föreningar utspridda över hela landet är handboll den tredje
största lagidrotten i Sverige. Vi är den mest jämställda idrotten med en jämn
könsfördelning bland våra aktiva spelare.

Landslag

STARKT ENGAGEMANG

Andel av handbollsintresserade som följer handboll.

100 000 utövare

Följer via media				
Följer live			

500
föreningar

3 600 lag
i seriespel

Jämställt
50% flickor
50% pojkar

Medlemsregister

Turneringar

BLANDNING AV
ÅLDERSKATEGORIER

Fördelning målgrupp kvinnor/män.

Andel handbollsintresse per ålderskategori

SVENSKHANDBOLL.SE

Män 65%
Kvinnor 35%

*Statistik från Sponsor Navigator 2018

19%

13%

15-29 år

45-59 år

20% Västsverige		

15% Norra Mellansverige

18% Småland med öar

14% Övre Norrland

17% Stockholm		

14% Östra Mellansverige

(1 jan-31 dec 2018)

Åldersfördelningen ser ut enligt följande:
18-24 år
25-34 år
35-44 år

30-44 år

15% Mellersta Norrland

897 274 användare på svenskhandboll.se. Många kom tillbaka
och läste igen. Antal sessioner var 4 672 915 och totala antalet
sidvisningar hela 16 117 516. 56% av besökarna på hemsidan är
kvinnor.

22%
19%

29% Sydsverige 		

Socialt
sammhällsansvar

STARKT INTRESSE
BLAND BÅDA KÖNEN

60+ år

26%

STARKT INTRESSE ÖVER HELA
LANDET MED FOKUS VÄST/SYD

Sociala
medier

Utvecklingsprojekt

63 %

8.5%		
19.5%		
20%		

45-54 år
55 + år 		

26%
26%

FACEBOOK /svenskhandboll

18 000+ gilla

TWITTER @svenskhandboll

8 600+ följare

HANDBOLL FÖR HÅLLBARHET
Svensk Handboll har i sin strategi för 2021/2025 en tydlig vision att stärka sin position inom såväl
svensk idrott som internationell handboll. I visionen finns definierat tydliga områden som har stor
betydelse för handbollen i samhället och för utvecklingen av handboll som idrott. För svensk handboll betyder en hållbar utveckling att våra verksamheter och evenemang ska drivas och genomföras
med hänsyn till både sociala frågor, miljö och ekonomi. Vi vill se till att handbollen är för alla, att
vi nyttjar resurser på ett hållbart sätt och att vi är en trygg och ansvarsfull arrangör. Vårt fokus på
hållbarhet ska bidra till ökad försäljning av biljetter till evenemangen, ökat samarbete med befintliga
och framtida partners och medföra att handbollen inspirerar fler som vill engagera sig.
Fokusområden är bl.a.
Mångfald och jämställdhet
Digital marknadsföring och minskad resursförbrukning
Effektiva transporter
Trygga och säkra evenemang
Tillgänglighet och inkluderande prissättning
Klimatsmart resande.
Långsiktigt ekonomiskt resultat som gagnar sporten
Hållbarhetskrav
Fair play

UNGDOMSSATSNINGAR
USM

SVERIGECUPEN

Svenska Handbollförbundets 500 föreningar deltar årligen med över 600 lag i USM-tävlingarna,
där de svenska mästarna för både flickor och
pojkar i klasserna 14 år, 16 år och 18 år koras.

Svenska Handbollförbundets 13 distriktsförbund
deltar årligen i SverigeCupen, där 15-åringar
från hela Sverige är med och representerar sitt
område.

Sedan 2012 gör de åtta främsta lagen i varje klass
upp i ett rafflande finalspel på gemensam
spelort, en riktig handbollsfest. 2018/2019 spelas
finalhelgen den 3-5 maj i IFU Arena, Uppsala.

Turneringen ses som förberedande inför
kommande riks- och landslagsläger och ett
led i spelarutbildning och talangutveckling.
SverigeCupen fungerar även som underlag för uttagningar till handbollsgymnasierna, och på plats
finns landslagens förbundskaptener för att följa
framtidens möjliga landslagsspelare.

USM är inte bara en utbildningsplattform för
våra unga spelare. Under finalhelgen är våra allra
mest talangfulla unga domare på plats mitt i
hetluften. Till sin hjälp har de varsin elitdomare
som agerar fadder och stöttar vid matcherna.

Sedan 2014 har SverigeCupen spelats i Rosvalla,
Nyköping och med 19 lag i både pojk- och flickklassen är det upplagt för en riktig handbollsfest!

EN SPÄNNANDE FRAMTID
Sverige radar upp mästerskap på hemmaplan. Senast spelades EM 2016 för damer i
Sverige. Vi glömmer aldrig premiären på Hovet inför 7 000 blågula fans. Eller finalen i
Scandinvaium då Norge vann EM-guld inför ett rött hav.
Snart väntar nya mästerskap. Sverige står, tillsammans med Norge och Österrike, värd
för herr-EM 2020, där finalspelet avgörs på Tele2 Arena. I januari 2023 arrangerar vi VM
tillsammans med Polen. I december 2023, avgörs damernas VM i Sverige, Danmark och
Norge. Vi arrangerar då Sveriges gruppspel.

LANDSKAMPSPROGRAM 2019
10-27 januari, VM 2019 (h)
VM i Danmark/Tyskland
Royal Arena, Köpenhamn

13 apr, EHF Euro Cup (h)
Sverige vs Norge
Partille Arena, Partille

16 jun, EHF Euro Cup (h)
Sverige vs Österrike
Hovet, Stockholm

22 mar, landskamp (d)
Sverige vs Ryssland
Stiga Sports Arena, Eskilstuna

31 maj-2 jun, VM-playoff (d)
Sverige vs Slovakien
Karlskrona

23-29 sept, EM-kval (d)
Omgång 1 & 2
tbd

22-24 mar, landskamp (d)
Sverige vs Ryssland
tbd

4-6 jun, VM-playoff (d)
Slovakien vs Sverige
tbd

21-27 okt, landslagvecka (h)
tbd

11 apr, EHF Euro Cup (h)
Norge vs Sverige
Sør Amfi, Arendal

2-13 jun, EHF Euro Cup (h)
Spanien vs Sverige
tbd

18-28 nov, VM-uppladdning (d)
tbd
30 nov-15 dec, VM 2019 (d)
VM i Japan

Landslagspartners

Partners

Hållbarhetspartner

Suppliers
Rehaboteket

Framtidslandslaget

handbollslandlaget.se		@handbollslandslaget		/handbollslandslaget		@hlandslaget

