
Öppet brev till alla volontärer 
Här kommer ett öppet och hjärtligt brev till volontärer! 
 
I HF Syd har vi strax cirka 1000 handbollslag spridda över ca 90 föreningar. I dessa föreningar 
har vi tusentals ideella volontärer som hjälper till med en massa olika saker. 

Det är ni som utgör själva fundamentet för svensk handboll genom att vara basen i den svenska 
föreningsmodellen. Eldsjälar som i stort och smått år ut och år in kämpar på. 

Det är ni som står i kiosken, sitter matchfunktionärer, är matchvärdar, städar hallen, ordnar 
klubbfesten och stöttar klubben på olika sätt med själ och hjärta.  

Det är ni som sitter i styrelsen eller i en kommitté och lägger er fritid på att föreningen skall 
fungera. 

Det är ni som klubben lutar sig på och litar på när är kris och något behöver göras. 

Som volontär är du ett föredöme och många gånger föreningens ansikte utåt. Med 
klubbemblemet på bröstet är du den som förkroppsligar själva föreningen. DU ÄR KLUBBEN. 

Som volontär i förening får du en unik gemenskap och uppskattning som människa. Du får växa 
genom ansvar och en identitet att du tillhör en frisk och bra miljö. 

Som volontär sätter du avtryck och har ett ansvar att uppträda på ett schysst sätt. 

Hur du beter och behandlar andra, spelar stor roll för de unga som iakttar och tar efter ditt sätt. 

Här har du ett särskilt stort ansvar på det moraliska planet. 

Var en positiv förebild.  

Döm ingen på förhand.  

Behandla alla schysst!  

Med alla menar vi ledarna, motståndare, domare, funktionärer, matchvärdar, publik, vaktmästare, 
kioskpersonal dvs alla vi ser i handbollsfamiljen. 

Dela med dig av ett vänligt ord. Det kan göra skillnad för en medmänniska på riktigt.  

Hjälp till att odla handbollsfamiljens värdegrund. 

Låt oss tillsammans skapa en härlig, tuff, utvecklande. omfamnande och schysst matchmiljö.  

Det är de här vi menar med kampanjen #schysstmatch  

Läs mer på vår hemsida vad det kan innebära: 

https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/Projekt/schysstmatch/  

  

Vi räknar med dig!  

  

Tack för sin insats för framtida generationer! 

Tillsammans bygger vi Svensk handboll! 

 

PS missa inte vår konferens #svchysstmatch den 9 april 
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